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EL SR. PRESIDENT:

Muy buenos días señoras y señores diputados. Si os parece

podemos empezar la sesión de hoy. Y en primer lugar pediría

si se producen sustituciones.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Sí, Antònia Perelló por Miguel Jerez.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Santi Tadeo por Juan Manuel Lafuente.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Montserrat Seijas sustituye a Marta Maicas.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Josep Melià substitueix Jaume Font.

Elaboració del dictamen de la Proposició de llei RGE

núm. 4371/15, del Grup Parlamentari Mixt, de supressió de

la disposició addicional novena de la Llei 3/2007, de 27 de

març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les

Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. El orden del día de hoy consiste en

dictaminar la proposición de ley RGE núm. 4371/15, del Grupo

Parlamentario Mixto, de supresión de la disposición adicional

novena de la Ley 3/2007, de 17 de marzo, de la función pública

de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES RGE núm. 4951, 4952 y

4953/16, tiene la palabra el Hble. Sr. Josep Melià, por un

tiempo de diez minutos.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Crec que aquest tema que ens

ocupa avui és un tema que ja hem debatut prou aquesta

legislatura, és molt conegut, crec que aquí del que es tracta és

d’eliminar l’anomenat nivell 33. 

Nosaltres estam d’acord amb la seva eliminació, si bé

pensam que s’ha de tenir en compte un període transitori, una

situació d’aquelles persones que tenen reconegut aquest dret,

perquè és evident que jurídicament hi ha el principi de

confiança legítima i, per tant, si no es té en compte una situació

transitòria per a aquelles persones que tenguin reconegut aquest

dret, resultarà que hi haurà uns plets i que pot donar lloc a uns

costs d'indemnització per part de l’administració i per part de

la comunitat autònoma, que pensam que ens hauríem

d’estalviar, perquè ja hem viscut situacions similars a aquesta.

Per tant, pensam que s’ha de ser rigorós. I per tant,

presentam una esmena en aquest sentit, de què aquelles

persones que ja tenguin reconegut aquest dret, que el dret

s’elimini cap el futur. I aquelles que ja ho tenen reconegut, es

transformi aquest dret en un complement personal transitori,

igual a la reducció soferta i que sigui absorbible amb els

increments que experimenti el seu complement de destinació.

Per tant, transitòriament anirà perdent el dret, però se li

reconeix aquesta situació.

A més a més d’aquesta esmena, presentam una altra esmena

que està relacionada amb la suspensió de la prolongació de la

permanència en el servei actiu, crec que ens faran una

transacció que acceptarem altres grups parlamentaris i que

intentam també posar ordre en aquesta matèria, aprofitant la

tramitació de la llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Para defender las enmiendas

del Grupo Parlamentario Popular RGE núm. 4983 y 4984/16

tiene la palabra la Hble. Sra. Antonia Perelló, por un tiempo de

diez minutos.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Popular també

en relació a aquesta iniciativa legislativa, proposa l’addició

d’una disposició addicional que contempla la previsió d’un

complement personal transitori per a aquells funcionaris que

havent-los estat reconegut aquest complement retributiu, en

virtut de la legislació vigent a cada moment, el percebien de

forma legítima, almanco fins l’1 de gener d’aquest enguany, en

què per mor de l’article 22 de la Llei de pressuposts, s’han

suspès els efectes econòmics, però no el dret en si.

No entraré en consideracions sobre la naturalesa, la

legalitat, fins i tot la constitucionalitat d’aquest complement

retributiu, ja vàrem dir en el debat de la presa en consideració

d’aquesta proposició de llei, que no estàvem en contra de la

supressió, sempre i quan aquesta es fes de forma correcta. I

entenem que l’única forma de fer-ho legalment correcta és

contemplant aquest complement personal i per tant, respectant

drets i expectatives legítimes.

Entenem que de no acceptar-se aquesta esmena que es

proposa, la llei que finalment s’acabaria aprovant, vulneraria en

primer lloc drets adquirits, perquè la supressió del complement

sense preveure un règim transitori, suposa una rebaixa de les

retribucions anuals dels funcionaris afectats, que en alguns

casos ronden el 30 o el 40% del seu sou en còmput anual. I

aquí s’ha de tenir en compte la nombrosa jurisprudència del

Tribunal Suprem que respecte del muntant global de les

retribucions que es perceben, considera que això integra un dret

adquirit. És a dir, considera que el funcionari no té dret a una

concreta estructura retributiva, però en canvi sí considera que

és un dret adquirit el muntant consolidat de les retribucions. De

forma que, en el cas de què s’estableixi un nou règim retributiu,

aquest no pot comportar una disminució d’aquest muntant

global i s’ha d’acudir precisament a la tècnica dels

complements personals transitoris, absorbibles per a futurs

augments, que és exactament el que aquí es proposa amb

aquesta esmena.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504371
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504371
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201604951
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201604952
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201604953
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201604983
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201604984
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Entenem també que la norma projectada vulneraria, de no

contemplar-se aquest règim transitori, el principi de confiança

legítima, tal i com ha estat conformat per la jurisprudència del

Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Entenem que aquest

Parlament no hauria de desconèixer el caràcter prevalent del

dret comunitari, ni que aquest principi general forma part del

dret comunitari i la seva inobservança suposaria la seva

vulneració. 

Ens interessa que quedi destacat el fet que la jurisprudència

comunitària entorn al principi de confiança legítima va sorgir

ja els anys 60 i la primera sentència que l’aplica és la de 5 de

juny de l’any 1973, precisament en el marc d’un conflicte entre

la Comissió Europea i el Consell en matèria retributiva i que va

determinar la inaplicació de la norma impugnada.

Es promou una norma, aquesta, la motivació de la qual és

netament polític, de fet a la seva exposició de motius es parla

de regeneració, però en cap cas es justifica un interès públic

parentori, en els termes que exigeix el Tribunal de Justícia de

la Unió Europea, que justifiqui minvar els drets dels funcionaris

afectats i frustrar les seves expectatives legítimes adquirides en

base a una legislació plenament vàlides i que de fet es manté en

altres àmbits competencials.

Al mateix temps es proposa també la derogació de l’article

22 de la Llei de pressuposts, tota vegada que la suspensió dels

efectes econòmics d’aquest dret, es preveien fins a l’efectiva

modificació de la Llei de funció pública que és el que té lloc

amb aquesta iniciativa que ara es tramita. Per la qual cosa i a

efectes de clarificar la situació dels funcionaris afectats,

proposam la derogació d’aquest article.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias Sra. Diputada. Ahora intervención de los

grupos parlamentarios a favor o en contra de las enmiendas. En

primer lugar por parte del Grupo Parlamentario Podem Illes

Balears tiene la palabra la Sra. Montserrat Seijas, por un

tiempo de diez minutos.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Desde Podem estamos en contra de estas enmiendas y por

tanto, no daremos apoyo a ninguna de ellas.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo

Parlamentario MÉS por Mallorca tiene la palabra el Hble. Sr.

David Abril, por un tiempo de diez minutos.

EL SR. ABRIL I HERVÀS:

No m’estendré perquè donam per defensades o rebutjades

les esmenes dels altres grups amb els seus propis termes i

reservam els termes del debat per al plenari. Però sí que voldria

dir que, malgrat tota aquesta exposició jurídica que ha fet la

Sra. Perelló, on ha ressaltat el tema del dret i de la legitimitat

de l’anomenat complement 33, nosaltres continuam considerant

que és un privilegi i aquesta és, a més, la percepció social.

Seria un dret i seria legítim si afectés tota la gent que passa per

la política, torna a la seva feina i té una millora retributiva.

Però no és així, tot i que només passa en el cas dels

funcionaris, no deixa de ser un privilegi, una diferència

respecte de la resta de ciutadans que no tenim la sort de ser

treballadors o treballadores públics, tot i que ens toqui a un

moment determinat de la vida ser servidors públics, com és el

cas ara com a parlamentari.

Una altra cosa és que parlàssim, i segurament hauríem

d’anar molt més enllà de les lleis afectades per les diferents

esmenes i la iniciativa que en el seu moment va donar origen a

tot aquest procés, sobre quines garanties podem cercar entre

totes i tots, per garantir que qui passa per la política no en surti

perjudicat. Però els termes del debat es duen a la qüestió de si

els funcionaris afectats, això és un dret i si l’han de seguir

conservant. Nosaltres pensam que són temps justament per fer

gestos polítics i perquè es demostri per part de tothom, una

voluntat clara d’acabar amb aquestes diferències, sobretot quan

són tan clarament percebudes com a privilegis per part de la

ciutadania.

I respecte de l’esmena 4953 d’El Pi, les altres, la 4951 i la

4952 d’El Pi i la 4983 i la 4984 del Partit Popular no les podem

compartir, però la 4953 d’El Pi ens agradaria que arribàssim a

un acord de transacció, perquè compartim la idea que no

s’hauria de perllongar el termini de jubilació dels treballadors

i treballadores públics, però sempre que això vagi acompanyat,

evidentment, que no es tracta d’amortitzar aquestes places sinó

que siguin substituïdes per altres treballadors i treballadores

públics perquè si no perdria una mica aquest sentit. Res més.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo

Parlamentario MÉS por Menorca tiene la palabra la Hble.

Patrícia Font, por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, president. Bé, MÉS per Menorca també rebutja les

esmenes i ens reservam per al debat al Plenari. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo

Parlamentario Mixto tiene la palabra el Hble. Sr. Xavier

Pericay, per un tiempo de diez minutos.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Muchas gracias, Sr. Presidente, senyors i senyores diputats.

Bé, Ciutadans duia aquesta disposició de supressió de

l’anomenat nivell 33 en el seu programa electoral, com el duien
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altres grups representats en aquesta comissió, vàrem presentar

aquesta proposició de llei el mes de juliol passat amb la idea,

evidentment, d’arribar on som, diguem, en aquest moment, és

a dir, a la possibilitat que esperam veure realment concretada

de suprimir aquest complement anomenat nivell 33. 

Les raons són conegudes també, les raons tenen a veure

evidentment amb el fet que es tracta d’un privilegi que per a

nosaltres és inacceptable, un privilegi d’uns funcionaris

respecte d’uns altres funcionaris i un privilegi, evidentment, del

funcionariat, del personal, diguem, que fa feina a

l’administració pública, el laboral fix també, respecte del

conjunt de treballadors, d’emprenedors, d’autònoms, és a dir,

del conjunt de persones que també poden exercir a un moment

determinat una activitat política i que no tenen, o una activitat

pública diguem així a l’administració pública, i que no tenen,

diguem, aquest complement, aquest premi en tornar al seu lloc

de feina.

Això representa, segons dades del mateix govern, aquest do,

per dir-ho així, que és, a més, un do propi de temps de bonança

i no del temps que vivim en aquest moment, representa

1.098.043,95 euros en els pressuposts d’aquesta comunitat. Per

tant, creiem que parlam d’una quantitat prou important que, a

més, convé poder dedicar a altres qüestions. 

Des d’aquest punt de vista, per tant, nosaltres votarem en

contra de les esmenes presentades per El Pi i pel Partit Popular

i si hi ha una transacció a aquesta esmena d’El Pi, doncs, per

ventura aquí hi votarem també a favor. Res més.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo

Parlamentario Socialista tiene la palabra la Honorable Sra.

Maria José Camps, por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Moltes gràcies, president. En relació amb les esmenes del

Grup Parlamentari El Pi, la 4951/16 i 4952/16, que vénen a

tenir el seu equivalent amb les esmenes del Grup Popular, la

4984/16 i la 4983/16, respectivament, les primeres per derogar

l’article 22 de la Llei de pressuposts passada i les segones

quant a aquest complement personal transitori absorbible que

han explicat els portaveus que les han defensades.

Òbviament no podem acceptar aquestes esmenes perquè són

contradictòries amb el que pretén la llei i, a més, la llei amb

l’esmena que varen proposar diferents grups, entre els quals el

Grup Parlamentari Socialista, que va ser ja integrada en fase de

ponència i que ara forma part d’aquest text legislatiu. Per tant,

són òbviament contradictòries i contraposades, per la qual cosa

no les podem acceptar, reservant, en qualsevol cas, l’argument

que es farà en Plenari, però que òbviament van en la línia que

ja han dit els portaveus que m’han precedit que també han

manifestat el seu rebuig a aquestes esmenes en tant que

entenem que aquesta percepció d’aquest anomenat

colAloquialment nivell 33 s’ha de suprimir, i s’ha de suprimir a

tots aquells que es veuen afectats per la norma de la funció

pública d’aquesta comunitat autònoma, tant directament com

indirectament, incloent-hi els consells insulars, entitats locals

i també Universitat.

Certament, la portaveu del Grup Parlamentari Popular ha fet

una argumentació molt tècnica, molt jurídica, però realment, en

contraposició als arguments que s’han posat aquí en valor per

la portaveu, hi ha igualment arguments jurídics que també han

estat objecte d’estudi per part del nostre grup parlamentari que

avalen la posició contrària. Per la qual cosa ens mantenim en

aquesta posició de no acceptar les esmenes.

Sí que arran d’aquesta esmena que va presentar el nostre

grup juntament amb els altres que li varen donar suport i que es

va integrar en fase de ponència, d’acord amb el que preveu

l’apartat tercer de l’article 122 del Reglament del Parlament de

les Illes Balears i quant a una correcció estrictament tècnica,

volia posar de manifest que s’hauria d’afegir o s’hauria de

corregir aquesta esmena per tal d’evitar interpretacions

incorrectes i depurar aquesta correcció tècnica. 

En el mateix sentit també que han fet, tant el Grup

Parlamentari Popular com El Pi amb les seves esmenes, quan

parlen del complement personal transitori que es refereixen a

tots aquells que com a conseqüència de l’entrada en vigor

d’aquesta llei es vegin afectats en aquest sentit. Idò és

precisament afegir aquesta aportació. Seria, perquè si s’adonen

quan es llegeix la disposició addicional novena i quan

començam el text es diu: “Se suprimeix el dret a la percepció

del complement retributiu regulat a la disposició addicional

novena de la Llei 3/2007", per tant, seria article únic de la llei

que ara debatem, de la llei de 2016, i s’hauria d’escriure de la

següent manera: “Se suprimeix el dret a la percepció del

complement retributiu regulat a la disposició addicional novena

de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la

comunitat autònoma de les Illes Balears, prèvia l’entrada en

vigor de la present llei”, referint-nos a la llei aquesta que

debatem ara, la de 2016. Igual que ho han fet, repetesc, les

esmenes que s’han defensat aquí per part del Grup Parlamentari

El Pi i el Grup Parlamentari Popular. Açò quant al nivell 33

estrictament tractat. 

Després tenim una altra esmena, que la proposa el Grup

Parlamentari El Pi, que és la 4953/16, que en principi res té a

veure amb la matèria que aquí tractam, però sí que demana la

derogació dels punts primer, segon i tercer de l’article novè, en

relació amb la supressió de la prolongació de la permanència en

el servei actiu del Decret 5/2012, d’1 de juny. En aquest sentit,

i ja ho ha avançat el portaveu d’El Pi, fem una proposta de

transacció que ens agradaria que poguéssim obtenir el suport de

tots els grups i òbviament del grup que proposa l’esmena. En

aquest sentit seria, a l’actual redacció de l’article 9, que preveu

com a norma general la no prolongació d’aquesta permanència

en el servei actiu i ho excepciona en tres supòsits, seria afegir

un quart supòsit que digués: “Excepcionalment, i quan, com a

conseqüència de jubilació forçosa de la persona interessada, la

prestació de determinats serveis essencials pugui resultar

afectada per la manca o insuficiència de professionals”.

Sé que aquí hi haurà una objecció del portaveu d’El Pi, que

en principi ja la manifestarà, en principi no hi hauria

inconvenient en acceptar-la. 
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Igualment, mantendríem el que és ara l’apartat segon

d’aquest article 9, talment com està i afegiríem un segon

paràgraf a aquest apartat segon, que digués: “Així mateix, en el

cas a què es refereix la lletra d) de l’apartat anterior, la

solAlicitud de la prolongació del servei haurà d’anar

acompanyada d’un informe de la secretaria general o òrgan

equivalent en matèria de personal en el qual el solAlicitant

presta els seus serveis o s’acrediti, de manera fefaent, la

circumstància justificativa de la necessitat de la prolongació del

servei i d’un informe favorable de la Comissió de Personal de

la comunitat autònoma de les Illes Balears”.

Afegiríem un apartat tercer a aquest article novè, passant

l’actual tercer a un número nou que seria el quart, i aquest

tercer, ex novo, diria: “En el supòsit de les lletres c) i d) de

l’apartat 1, les autoritzacions de prolongació de permanència en

el sector actiu estaran condicionades a la certificació per part

dels serveis de prevenció on la persona interessada presti

serveis de la capacitat funcional necessària per al compliment

de les tasques i funcions pròpies del lloc de treball que

s’ocupa”. I en aquest sentit es podria acceptar aquesta nova

redacció de l’article 9 d’aquest Decret 5/2012, d’1 de juny.

I amb açò, res més, donaríem per acabada aquí la

intervenció. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. En turno de réplica tiene la

palabra por parte del Grupo Parlamentario El Pi PROPOSTA

PER LES ILLES el Sr. Josep Melià, por un tiempo de cinco

minutos.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. En relació amb la transacció

que se’ns proposa a la nostra esmena només he de dir que ens

agradaria, a la lletra d) del punt 1, llevar “excepcionalment i

quan”, i que quedàs “com a conseqüència de la jubilació...”, tal

com l’ha llegida la portaveu del Grup Parlamentari Socialista.

Només seria llevar això. I amb tota la resta de la proposta que

ens fan hi estaríem d’acord.

He de dir, en relació amb el debat, que nosaltres estam

d’acord que s’ha d’eliminar el nivell 33 per al futur, però aquí

és evident que feim política, però també és evident que feim

normes, i aquestes normes estan sotmeses a un règim jurídic, i

per tant hauríem de complir les lleis i els règims jurídics, i aquí

políticament podem dir que això és un privilegi, que ens pareix

molt malament, però jurídicament no és un privilegi, forma part

de la nòmina, i per tant és un dret adquirit. Aquí, evidentment

retòricament, es poden dir moltes coses, però és que després

això acabarà en plets, i acabarà passant una cosa que no

hauríem de desitjar cap, que és que ens costi més la corda que

el bou, com diuen en bon mallorquí, i, clar, és que si al final

aquests plets es perden resultarà que la comunitat autònoma, en

lloc d’haver estalviat per l’eliminació del nivell 33 acabarà

costant-li més doblers, aquesta eliminació del nivell 33, la qual

cosa no té molt de sentit des d’un punt de vista ja merament

econòmic i de recursos públics. Per tant jo crec que s’han

d’eliminar les coses, però les coses ben fetes van molt millor

que les coses mal fetes, i negar que això jurídicament és un dret

adquirit em pareix que és una equivocació, però, bé, nosaltres

ens mantenim que l’esmena és imprescindible per avançar en

l’eliminació o aconseguir l’objectiu, però gradualment,

progressivament i de manera correcta jurídicament.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo Popular

tiene la palabra la Sra. Antonia Perelló, por un tiempo de cinco

minutos.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Gràcies, Sr. President. Subscric íntegrament les paraules del

Sr. Melià, i al Sr. Abril li voldria dir que el debat avui no és

seguir conservant aquest complement retributiu. La llei parteix

de la premissa, que ja vàrem dir que compartíem, de la

supressió d’aquest complement sempre que es fes amb

garanties. El debat, per tant, avui és si aquesta supressió que

s’impulsa es fa amb les degudes garanties.

Ja he dit abans, i en tot cas em reservaria per al plenari, que

no entraria en les consideracions sobre la legalitat i fins i tot la

constitucionalitat d’aquest complement retributiu. Vostès poden

considerar que políticament avui en dia això constitueix un

privilegi, però el que és absolutament innegable és que aquells

funcionaris que en un determinat moment varen decidir

dedicar-se a la política i que a l’empara de la normativa que

estava en vigor en cada moment se’ls va reconèixer aquest

complement retributiu, que fa anys que perceben i que ara se’ls

suprimirà sense cap tipus de garantia, afecta sense cap tipus de

dubte un dret adquirit, no ja una simple expectativa de

continuar cobrant-lo, sinó a un efectiu dret adquirit, perquè

se’ls redueix el sou purament i simplement, d’un dia per l’altre,

a vegades fins a un 40%, i aquesta és la realitat. Entenc que

aquest parlament ha de ser responsable i que les lleis que

aprova no poden ser arbitràries, han de ser ajustades a la

legalitat, i per tant desconèixer aquest dret ens du cap a una

innegable arbitrarietat.

A la representant del Partit Socialista li diré que la

presentació de les esmenes per part d’aquest grup no és

contradictòria amb la llei per aquests mateixos arguments. És

a dir, acceptam la supressió, però acceptam una supressió de

manera immediata a partir de la seva entrada en vigor, i d’una

manera diferida en relació amb aquells funcionaris que

legítimament tenen reconegut el dret a percebre aquest

complement, de forma que amb el temps acabaran sense

percebre’l, però evidentment no se’ls pot privar de manera

immediata del que constitueix sense cap tipus de dubte i forma

part de les seves retribucions.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. En turno de contrarréplica,

por parte del Grupo Parlamentario Podem Illes Balears tiene la

palabra la Sra. Montserrat Seijas, por un tiempo de cinco

minutos.
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LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Desde Podem seguimos sin apoyar las enmiendas y

queremos que pasen a pleno para debatirlas allí. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo

Parlamentario MÉS per Mallorca tiene la palabra el Sr. David

Abril, por un tiempo de cinco minutos.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No faré ús d’aquest torn. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo

Parlamentario MÉS per Menorca tiene la palabra la Sra.

Patricia Font, por un tiempo de cinco minutos.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, no en faré ús.

EL SR. PRESIDENT:

Por parte del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el

Sr. Xavier Pericay, por un tiempo de cinco minutos.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

No la tiene, gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Y por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene la

palabra la Sra. María José Camps por un tiempo de cinco

minutos.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President. No esgotaré el termini de temps. Bé,

he de dir que efectivament els grups que proposen les esmenes,

el Grup Parlamentari Popular i El Pi, certament sí que no

discuteixen la supressió d’aquest complement, però sí que ho

fan quant a la temporalitat, en quin moment ha de tenir efectes,

amb la qual cosa, certament, realment allò discutible aquí seria

aquest complement personal transitori absorbible que es

proposa per part dels dos grups esmenants, que he de reiterar

les meves paraules anteriors en el sentit que, arguments

jurídics, en podem trobar de les dues bandes, i nosaltres ens

hem de mantenir, ens mantindrem en la versió que els he donat

abans, en l’argumentació que els he donat abans.

Quant a la correcció tècnica que he proposat en base a

l’article 122.3, entenc que cap grup que s’ha manifestat

posteriorment no s’hi ha negat, amb la qual cosa, bé, ens

mantenim en aquesta correcció que hem especificat prèviament.

I quant a l’esmena 4953/2016 del Grup Parlamentar El Pi,

sí que li acceptam aquest detall, aquesta correcció a la

transacció que ens especifica, però quant a llevar

“excepcionalment i”, és a dir, entenem que el “quan” ha de

quedar per donar contingut, perquè s’entengui millor la

redacció, “quan com a conseqüència...”, el “quan” el

mantindríem, llevaríem “excepcionament i”.

Res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Ahora si os parece

podíamos suspender la sesión por un tiempo de cinco

minutospara que por parte del Partido Socialista se presente

tanto la enmienda técnica propuesta como la transacción

propuesta a la enmienda 4953/16.

EL SR. PRESIDENT:

Señores diputados, podemos reiniciar la sesión y a

continuación pasamos a las votaciones.

En primer lugar vamos a votar las enmiendas del Grupo

Parlamentario El Pi PROPOSTA PER LES ILLES RGE núm.

4951/16 i 4952/16.

Votos a favor?

Votos en contra?

Abstenciones?

EL SR. SECRETARI:

5 votos a favor; 7 en contra.... Perdona, 8, yo también...

EL SR. PRESIDENT:

Tú también cuentas...

Seguidamente pasamos a la votación separada de la

transacción propuesta en la enmienda 4953/16.

Votos a favor?

Votos en contra?

Abstenciones?

Resultados, secretario.

EL SR. SECRETARI:

Sí, a favor, 9; en contra, 4.

EL SR. PRESIDENT:

Pasamos a continuación a la votación de las enmiendas del

Grupo Parlamentario Popular RGE núm. 4983/16 i 4984/16.

Votos a favor?

Votos en contra?
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Abstenciones?

Resultados, secretario.

EL SR. SECRETARI:

4 votos a favor... 5 perdón, 5 i 8.

EL SR. PRESIDENT:

A continuación votamos o pasamos a la votación de la

disposición final.

Votos a favor?

Votos a favor?

A ver, un momento...

(Remor de veus)

Repetimos la votación de la disposición final.

Votos a favor?... unanimidad pues..., ah, perdón.

Votos en contra?

Abstenciones? 

Resultado, secretario.

EL SR. SECRETARI:

12 a favor; 1 abstención.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. Votación del artículo único con la enmienda

técnica incorporada.

Votos a favor?

Votos en contra?

Abstenciones?

Resultados, secretario.

EL SR. SECRETARI:

A favor, 8; 5 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

No...

EL SR. SECRETARI:

Perdón, 4 i 1 abstención.

O sea, nue... 8 a favor... nue... Perdón.

EL SR. PRESIDENT:

8 a favor; 4 en contra y 1 abstención.

Pasamos a la votación de la denominación de la proposición

de ley y de la exposición de motivos.

Votos a favor?

Votos en contra?

Abstenciones?

Resultados.

EL SR. SECRETARI:

8 a favor; 5 abstenciones.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. En consecuencia, queda dictaminada la

Proposición de ley RGE núm. 4371/15, de supresión de la

disposición adicional novena de la Ley 3/2007, de 27 de marzo,

de la función pública de la comunidad autónoma de les Illes

Balears.

Asimismo, se les recuerda que, de acuerdo con lo

establecido en el artículo 125 del Reglamento de la Cámara,

dentro de las 48 horas siguientes a la fecha de finalización del

dictamen en escrito dirigido a la Presidencia de la Cámara se

tendrán que comunicar los votos particulares y las enmiendas

que, habiendo sido defendidas y votadas en comisión y no

incorporadas al dictamen se pretendan defender en el Pleno.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
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