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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i
demanarem si es produeixen substitucions.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Sr. President, Misericòrdia Sugrañes en nom de Francesc
Fiol.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Sí, bon dia, president. Francesc Dalmau substitueix Cristina
Rita.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Bon dia. Ernest Ribalaiga substitueix Margarita Mercadal.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Maria Torres substitueix Antoni Garcías.

Votació de les esmenes que afecten l'article 8 i l'annex,
qualificades i admeses a tràmit per la Mesa d'Economia,
presentades durant la tramitació, el proppassat dia 19 de
novembre, del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
11509/09, de reforma de la Llei 11/2001, de 15 de juny,
d'ordenació de l'activitat comercial a les Illes Balears, per
a la transposició de la Directiva 2006/123/CE del Parlament
Europeu i del Consell, de 12 de desembre del 2006, relativa
als serveis en el mercat interior.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a la
votació de les esmenes que afecten l’article 8 i l’annex,
qualificades i admeses a tràmit per la Mesa d’Economia,
presentades durant la tramitació el proppassat dia 19 de
novembre del dictamen relatiu al Projecte de llei RGE núm.
11509/09, de reforma de la Llei 11/2001, de 15 de juny,
d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears per a la
transposició de la Directiva 2006/123/CEE del Parlament
Europeu i del Consell, de 12 de desembre del 2006, relativa als
serveis en el mercat interior.

Aquestes dues esmenes, ja debatudes,  no varen ser votades,
i són sotmeses a la comissió d’avui. Passaríem, idò, a la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, 7; abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència aquestes dues esmenes queden aprovades.

Així mateix se’ls recorda que d’acord amb l’establert a
l’article 120 del Reglament de la Cambra els grups
parlamentaris, dins les 24 hores següents a la data d’acabament
del dictamen, en escrit adreçat a la Molt Hble. Sra. Presidenta
de la Cambra, hauran de comunicar els vots particulars i les
esmenes que, havent estat defensats i votats en comissió i no
incorporats al dictamen, pretenguin de defensar en ple.

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

Moltes gràcies, senyors diputats.
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