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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes a tots i benvinguts. Començarem, com és
habitual, demanant si hi ha substitucions?

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Maria Anna López substitueix Simó Gornés.

EL SR. CAMPS I COLL:

Guillem Camps substitueix Misericòrdia Sugrañes.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Joan Font substitueix Joan Huguet.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Patricia Abascal sustituye a Pilar Costa.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Andreu Crespí substitueix Vicent Tur.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Miquel Munar substitueix Gaspar Oliver.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Celestí Alomar substitueix Francina Armengol.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

Elaboració del Dictamen del Projecte de llei RGE núm.
3337/06, de creació del ColAlegi Oficial de Dietistes-
Nutricionistes de les Illes Balears.

Passarem, idò, al debat del punt únic de l’ordre del dia,
relatiu a dictaminar el projecte de llei RGE núm. 3337/06, de
creació del ColAlegi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de les
Illes Balears. 

Al títol del projecte i als articles 1 i 2 no s’hi han presentat
esmenes. Per tant, senyores i senyors diputats podem passar a
votació.

Vots a favor? 9.

¿Votos a favor al título del proyecto y a los artículos 1 y 2?

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Una cosa, Sr. Presidente. Nosotros tenemos dos enmiendas,
me imagino que podremos explicarlas y estamos pendientes de
saber si se nos admiten y entonces nuestro voto sería favorable.

EL SR. PRESIDENT:

Muy bien. Las enmiendas ahora se verán.

Per tant, entenc que s’aprova per unanimitat.

A l’article 3 s’hi manté l’esmena RGE núm. 5684 del Grup
Parlamentari Socialista. Per tant, Sra. Patricia Abascal té la
paraula.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. President. Esta enmienda lo que plantea es, a
nuestro entender, mejorar lo que es la territorialidad de la ley,
en el sentido de que planteamos que es necesario que se creen
delegaciones en Menorca, Ibiza y Formentera cuando los
asociados de estas islas lo soliciten. Entendemos que cada vez
estamos hablando más de descentralización y que los
colegios..., de hecho hay colegios que así mismo ya tienen
delegaciones en las islas. Por lo tanto, cuando haya una parte
de asociados del colegio que lo soliciten, se puedan abrir estas
delegaciones en las islas de Menorca, Ibiza y Formentera.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Torns en contra de l’esmena que ha
presentat el Grup Socialista?

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Nosaltres en un principi vàrem dir que no acceptàvem les seves
esmenes perquè teníem la intenció d’afegir-hi una proposta
que... És a dir, acceptar la seva i de qualque forma completar-la
amb una frase que deia: “d’acord amb la regulació estatutària
corresponent”. Però després de conversar amb els nostres
especialistes i fer una lectura que ha vengut a posteriori donada
pel nou Estatut que tenim, ens sembla que acceptarem les
esmenes. Per tant, no hi ha cap problema. Les donam per
acceptades.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Mascaró, fixació de posició?

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres donam el total suport a
aquestes esmenes perquè les trobam molt coherents amb el text
d’aquesta llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Aquesta presidència entén que queda aprovada per
assentiment.

Passam a la votació de l’article tercer. Per tant, també
podem entendre que s’aprova per assentiment.

A l’article 4 no s’hi han presentat esmenes.
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Vots a favor? 

Per assentiment. Unanimitat.

A la disposició transitòria primera s’hi manté l’esmena RGE
núm. 5685 del Grup Parlamentari Socialista. Sra. Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. President. Esta enmienda trata también de que
haya una representación en la comisión gestora por parte de
profesionales de todas las islas. Es un poco en relación con la
anterior enmienda y que de alguna manera participen
profesionales de todas las islas en la comisión gestora, para que
así se sientan representados.

EL SR. PRESIDENT:

Torns en contra?

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Nosaltres també vàrem fer el mateix comentari a la ponència i
ara deim el mateix que hem dit abans. Una vegada feta la
lectura i haver conversat amb el Grup Socialista, entenem que
l’esperit de la seva proposta és correcte i, per tant, també
l’acceptam.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Fixació de posició? Sra. Mascaró?

Entenem que s’aprova també per assentiment.

Votació de la disposició transitòria primera.

Vots a favor? 

Unanimitat.

A les disposicions transitòries segona i tercera, a la
disposició final i a l’exposició de motius no s’hi han presentat
esmenes. 

Per tant, jo demanaria votació conjunta de les disposicions
que acab d’esmentar.

Vots a favor?

Per assentiment.

En conseqüència, queda dictaminat el projecte de llei RGE
núm. 3337/06 de creació del ColAlegi Oficial de Dietistes-
Nutricionistes de les Illes Balears. Així mateix es recorda que,
d’acord amb l’establert a l’article 120 del Reglament de la
cambra, els grups parlamentaris dins les 48 hores següents a la
data d’acabament del dictamen, en escrit adreçat al Molt Hble.
Sr. President de la cambra, hauran de comunicar els vots
particulars i les esmenes que, havent estat defensades i votades

en comissió i no incorporades al dictamen, pretenguin defensar-
se en el ple.

I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió. 

Moltes gràcies.
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