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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, presidenta, Maria Antònia Sureda substitueix Jaume
Font.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Antònia Perelló substitueix Mabel Cabrer.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Nel Martí substitueix Patrícia Font.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

EL SR. JARABO I VICENTE:

I Alberto Jarabo substitueix Carlos Saura, o Aitor Morrás,
Aitor Morrás.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RG E
núm. 7503/18, del Govern de les Illes Balears.

L’ordre del dia d’avui consisteix en dictaminar el projecte
de llei RGE núm. 7503/18, del Govern de les Illes Balears. 

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Gent per Formentera, RGE núm. 8660, 8661, 8663, 8664,
8665 i 8666 i les RGE núm. 8760 i 9761, presentades
conjuntament amb els Grups Parlamentaris MÉS per Menorca,
MÉS per Mallorca i Podem Illes Balears, i posicionar-se
respecte de les de la resta de grups parlamentaris, té la paraula
l’Hble. Sr. Pericay, per un temps de cinc minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, no, simplement volia demanar que les esmenes del
Grup Mixt que pertanyen a Gent per Formentera es donin per
defensades, al marge evidentment de les que són comunes, que

jo més aviat deia..., aquestes ho són, per tant, també entenc que
la resta de grups opinaran el mateix.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltíssimes gràcies. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, RGE núm. 8671 i 8672 i la
RGE núm. 8760 i 8761, presentades també conjuntament amb
els grups parlamentaris MÉS per Mallorca, Podem Illes
Balears i Mixt, Gent per Formentera, i posicionar-se respecte
de les de la resta de grups parlamentaris, té la paraula l’Hble.
Sr. Martí, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies. Bé, breument dir que aquesta
modificació de la llei o, millor dit, nova llei del Govern es va
fer amb un objectiu d’adaptació a la legislació vigent,
autonòmica, referida a l’Estatut d’Autonomia, com a la Llei de
bona administració i bon govern, com també a la legislació
estatal, de procediment administratiu, i també de normes
bàsiques estatals en transparència i bon govern, però nosaltres
hem cregut que també valia la pena fer un esforç en aquesta
nova llei per introduir la visió de la nova arquitectura
institucional, on els consells insulars són governs de cada una
de les illes. 

I en aquest sentit les quatre esmenes que queden vives van
en aquest sentit, les esmenes 8671 i 8672, per una banda, i la
8761 i 8760, el que intenten és, per una banda, que un dels
organismes on els consells insulars hi tenen aquest pes i
aquest protagonisme, com és la Comissió General de Consells
Insulars, doncs sigui tinguda en compte aquesta comissió dins
la nova llei del Govern. Estam contents perquè, per una banda,
ja dins del text que avui hi ha acord, ja hi ha aquesta referència
a la Comissió General de Consells Insulars, en dues ocasions,
es té en compte, nosaltres pensàvem, però, que calia fer una
passa un poc més enllà i també mantenir aquesta consideració
i aquesta presència de la Comissió General en dos altres
aspectes: un, amb el tipus d’acord que pren aquesta comissió,
que és com s’anomenen els acords de la Comissió General, i
també amb el fet que pogués participar en les propostes
legislatives del Govern a l’hora de ser consultada.

I en segon lloc, hi té a veure un segon aspecte, que és el
tema de la convocatòria electoral. Són dues esmenes perquè
van lligades, és a dir, es proposa que qui faci la convocatòria,
signi la convocatòria, siguin els presidents dels consells
insulars, les presidències dels consells insulars. Som
conscients que estan subjectes al que diu la Llei Orgànica
Electoral estatal, la LOREG, en som conscients, sabem que
qui dicta quan es faran aquestes eleccions serà l’Estat, però
creiem que la signatura i la convocatòria la poden avui fer les
presidències dels consells insulars. Perquè açò sigui així
lògicament s’ha de modificar la Llei electoral dels consells
insulars i per açò hi ha aquestes dues esmenes.
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I ho defensam perquè no és una qüestió que tengui grans
efectes, és una qüestió si es vol més simbòlica o més formal,
però que en certa manera simbolitza aquesta majoria d’edat
amb la qual avui creiem que s’han de tractar els consells
insulars. I la convocatòria que afecta els consells insulars,
creiem que l’han de poder signar perfectament les
presidències dels consells insulars.

I aquestes bàsicament són les propostes que defensam.

Quant a les propostes que queden de la resta de grups,
nosaltres mantindrem el mateix sentit del vot que vam
mantenir en ponència, no donarem suport a cap d’elles.
Creiem que ja s’ha fet jo crec que el debat i l’esforç
d’introduir al màxim d’aportacions, i, per tant, creiem que el
text com es troba en aquest moment en el dictamen, a més les
nostres esmenes que queden vives, és el text que nosaltres
defensaríem i ens agradaria que sortís com a resultat del
plenari.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Per defensar les esmenes del
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, de la RGE núm. 8686 a la 8691 i de la RGE núm.
8694 a la 8697, i posicionar-se també respecte de les de la
resta de grups parlamentaris, té la paraula la Sra. Sureda, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, molt breument. Dir que la majoria
d’esmenes són per puntualitzar part del text, o per fer petits
afegitons i queden defensades en els seus propis termes per
poder-ne parlar en el ple.

De totes maneres només faré èmfasi a la 8697, que és una
nova disposició addicional, que sol·licitam que es modifiqui
la Llei 10/2016, de 13 de juny, per a la recuperació de
persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme,
perquè consideram que s’hauria de fer una regulació dels drets
funeraris, i, per tant, afegim aquest punt allà on diem que “el
Govern podrà expropiar de manera temporal l’ocupació, per
poder fer les feines d’exhumació que s’haguessin de fer”. Ens
agradaria que es consideràs aquesta esmena i evidentment la
resta.

Pel que fa la resta de grups parlamentaris, el vot d’El Pi
serà el mateix que vàrem mantenir en ponència.

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Per defensar les esmenes del
Grup Parlamentari Popular, RGE núm. 8704, 8709, 8710,
8712, 8713, 8714 i 8717, i posicionar-se respecte de les de

la resta de grups parlamentaris, té la paraula l’Hble. Sra.
Perelló, per un temps de deu minuts.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Bé, limitaré  la meva
intervenció a la defensa de les esmenes que resten vives en
aquest moment, al llarg de la tramitació han estat ja acceptades
o transaccionades algunes de les esmenes presentades per
aquest grup parlamentari, que entenem que han millorat
tècnicament una llei amb la qual majoritàriament hi estam
d’acord, al cap i a la fi és una llei que ve a actualitzar
l’actualment vigent, que data de l’any 2001, i també ve a
adaptar-se a la normativa més recentment aprovada que
incideix damunt aquesta matèria.

Mantenim esmenes als artic les 31, 55, 57, 58, 59 i a la
disposició final primera. 

L’esmena a l’article 31 postula la seva supressió, tota
vegada que, si bé ens pareix bé que el projecte de llei reguli de
manera un poquet exhaustiva el govern en funcions,
consideram que la regulació d’aquest article 31 s’extralimita
considerablement a l’hora d’atribuir funcions..., és a dir, un
govern, i valgui la redundància es troba en funcions i que per
tant, entenem que s’hauria de suprimir o en el seu cas
s’haurien d’haver limitat considerablement aquestes
atribucions.

Respecte de l’esmena que mantenim a l’article 55, que
supedita a la consulta prèvia de normes no només
reglamentàries, com es preveu ara en el projecte, sinó també
a normes amb rang de llei, entenem que és una exigència que
deriva de normativa bàsica estatal, que en aquest punt en
concret no ha estat afectada per la sentència del Tribunal
Constitucional 55/2018.

L’esmena que mantenim a l’artic le 57, relativa a les
mesures provisionals, postula també la supressió de l’article,
no estam d’acord en absolut amb la regulació dels denominats
reglaments provisionals, almanco en la forma com es
contemplen en el projecte.

L’esmena a l’article 58, relatiu a aquells supòsits en què es
pot prescindir dels tràmits d’audiència i d’informació pública,
que se supedita a la concurrència de raons d’interès públic,
consideram que aquestes raons haurien de ser greus, d’interès
públic. I per tant, postulam l’edició d’aquest concepte.

A l’article 59, relatiu a informes i dictàmens preceptius, a
aquest hi article vàrem presentar diverses esmenes, algunes
han estat acceptades, això no obstant, es manté l’exigència
d’un informe sobre adequació a dret de la norma projectada i
un informe de la secretària general que recullin les
consideracions que va fer respecte d’això el Consell
Consultiu. Ens sembla adient mantenir-ho, atès el contingut
que sempre ha tingut aquest informe sobre avaluació de la
legalitat del projecte de disposició que es tramita.
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I igualment l’esmena al paràgraf cinc d’aquest article,
relatiu a les conseqüències derivades de la falta d’emissió d’un
dictamen o d’un informe quan aquest té caràcter preceptiu i a
més vinculant durant la tramitació d’una norma de caràcter
reglamentari.

I finalment, l’esmena a la disposició final primera, és a dir,
aquella que modifica la llei que regula el Consell Consultiu,
perquè entenem que l’exclusió de dictamen d’aquest òrgan
consultiu quan es tracta de projectes d’ordre que desenvolupen
d’altres que sí han estat ja objecte de dictamen no és
procedent tota vegada que hauria de poder... en fi, controlar el
Consell Consultiu que no hi ha una extralimitació en el
desenvolupament d’aquesta disposició  ja prèviament
dictaminada pel Consell Consultiu.

I finalment, recollim també el mateix suggeriment que feia
el mateix Consell Consultiu afectat per aquesta modificació,
ampliar el termini a 40 dies, encara que durant la tramitació en
ponència s’ha modificat i s’ha passat dels 25 als 30 dies, però
consideram que la petició que va formular el Consell
Consultiu de mantenir els 40 dies és apropiada i adient.

Això respecte de les esmenes que es mantenen vives per
part d’aquest grup, i respecte de les esmenes presentades pels
altres grups en principi mantindríem la mateixa postura
mantinguda en ponència.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Perelló. Per defensar les esmenes del
Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, RGE núm. 8734, 8736,
8737, 8738, 8740 , 8744, 8748 i 8751, i posicionar-se
respecte de les dels altres grups parlamentaris té la paraula
l’Hble. Sr. Pericay, per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats.
Ràpidament també i de manera més o manco agrupada,
nosaltres tenim un paquet d’esmenes que estan vinculades, de
les que queden encara vives, algunes ja varen ser aprovades o
transaccionades durant la ponència, que tenen a veure amb la
necessària transparència que ha de tenir un govern i, en aquest
cas, per tant, amb la necessitat d’ampliar-la. 

Dues en concret, són la 8738 i la 8751, que van justament
en aquest sentit, de fet, és una qüestió en la qual no entraré,
però no deixa de ser curiós que aquest govern no hagi fet una
llei de transparència com havia anunciat al seu moment, però
això ja és una..., serà en tot cas objecte de la intervenció al
Ple.

Hi ha un altre paquet d’esmenes que el que pretenen és una
millora de redacció, una en concret, la 8734, que tampoc no
va ser aprovada. N’hi ha que apel·len també a una major
precisió com la 8748.

I després hi ha un darrer paquet de quatre  esmenes, les
8737, 8744, 8736 i 8740, que tenen a veure sobretot amb
recomanacions del Consell Consultiu les qual no han estat
ateses, diguem, i que nosaltres creiem que haurien de ser
ateses perquè bàsicament el que fan és d’una banda reclamar,
per dir-ho així, que la feina al Consultiu es pugui fer en
condicions millors que les que preveu aquesta llei de Govern
i després també que aquesta feina, en la mesura que és una
feina també de control, encara que sigui anteposat sobre allò
que realment el Govern pretén aprovar, que també es pugui fer
amb la màxima garantir respecte de les competències del
mateix Consell Consultiu.

Aquest... i bàsicament això és tot, són aquests dos o tres
blocs a què m’he referit.

Respecte a la resta d’esmenes, mantindrem el vot que hi ja
en ponència havíem manifestat. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Per defensar les esmenes del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, RGE núm. 8760 i
8761, presentades conjuntament amb els grup parlamentaris
MÉS per Menorca, Podem Illes Balears i Mixt, Gent per
Formentera, i posicionar-se respecte de les de la resta de
grups parlamentaris té la paraula l’Hble. Sr. Barceló, per un
temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Pel que fa a les esmenes 8760 i
876, ja el portaveu de MÉS per Menorca amb el qual
presentam conjuntament aquestes esmenes ho ha explicat, es
tracta d’esmenes que el que fan és introduir qüestions
referents a la recent creada Comissió General de Consells
Insulars. Recordem que és un òrgan previst a l’Estatut
d’Autonomia, que recentment se n’ha aprovat el reglament de
funcionament i, per tant, el que es pretenia en una sèrie
d’articles era que, igual que hem fet amb l’Oficina
Anticorrupció i amb altres qüestiones noves, s’adaptàs, per
tant, a la realitat que hi ha.

S’han introduït algunes qüestions, aquestes dues referides
als acords de posicionament sobre assumptes dels consells
generals, no..., encara estan vives. Per tant, les mantenim
perquè no han estat acceptades.

Pel que fa a la resta d’esmenes presentades per altres grups
parlamentaris, el nostre grup parlamentari considera que s’ha
fet un esforç important al llarg del treball en ponència de
transaccionar o d’acceptar multitud de les esmenes que s’han
anat presentant per part de distints grups parlamentaris.
Consideram que s’ha fet un important esforç, per tant, de
consens entre tots i de feina conjunta i mantindrem, pel que fa
a la resta d’esmenes, el nostre posicionament en principi
contrari... perquè consideram que el text que ha sortit de la
ponència és l’adequat.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Per defensar l’esmena del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears RGE núm. 8775 i les
RGE núm. 8760 i 8761, presentades conjuntament amb els
grups parlamentaris MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i
Mixt, Gent per Formentera i posicionar-se respecte de les
dels altres grups parlamentaris té la paraula l’Hble. Sr. Jarabo,
per un temps de deu minuts.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, presidenta i bon dia. Bon dia a tothom, nosaltres
mantenim vives únicament tres esmenes, les que hem
presentat conjuntament amb altres grups, les acaben d’explicar
tant el portaveu de MÉS per Mallorca com de MÉS per
Menorca. 

Per tant, l’única que hem presentat com a grup,
individualment, és la que fa referència a la derogació del punt
d), la supressió del punt d) de l’article 31, que fa referència a
les limitacions que ha de tenir un govern en funcions.
Enteníem que la subscripció de convenis, sobretot ens temíem
que amb entitats privades, idò podien suposar un excés malgrat
els motius d’emergència que hi pogués haver en un moment
com aquest, però enteníem que el que s’ha de forçar quan hi ha
un govern en funcions no és tant facilitar la seva tasca, que pot
ser facilitar la seva tasca per motius d’urgència, però no que
es pugui dilatar en el temps aquest govern en funcions en
dotar-lo de qüestions com aquesta, com és la subscripció de
convenis.

Per tant, mantenim viva aquesta esmena i esper que es
pugui reflexionar per part dels grups intensament sobre
aquesta qüestió.

Quant a la resta d’esmenes, idò mantindrem el mateix
sentit de vot que durant la ponència.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jarabo. En els torns en contra pel Grup
Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Sr. Thomàs, en
substitució del Sr. Alcover, per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia a tothom, avui ens trobam aquí a la comissió per
dictaminar l’informe del Projecte de llei del Govern, crec que
dins ponència hem fet una bona feina, s’han intercanviat
opinions, matisos, principis i pens que el text que avui tenim
és més enriquidor.

Vull recordar que aquest projecte de llei adequa la llei del
govern, amb canvis introduïts, a l’Estatut d’Autonomia de l’any
2007, s’adequa a les noves lleis 39/2015, de procediment
administratiu comú, i la 40/2015, de règim jurídic, per tenir

un títol dedicat específicament a les potestats normatives del
Govern.

Crec que també incorpora la regulació clàssica, diguéssim,
del Govern amb la regulació de principis d’actuació i de
transparència en tota la tramitació legislativa i en codis que ha
tenir un govern, els principis de bon govern, els codis de
conducta, els  conflictes d’interessos, la transparència, la
publicació de determinats conceptes retributius i despeses.
També crec que incorpora tot un capítol al procés de transició
entre els governs, els governs en funció, que jo crec que era
una vertadera necessitat. Crec que d’aquesta manera està clar
quan entra un govern en funcions, quines capacitats té, quines
no té i de quina manera s’ha de fer l’intercanvi entre el govern
entrant. També és important que fa una declaració expressa de
la sumació del govern cessant al control del Parlament durant
aquest període. I crec que fa pocs dies hi ha hagut una
sentència del Tribunal Constitucional respecte de com va
actuar el Govern del PP, de Rajoy, respecte dels seus períodes
de Govern en funcions.

Crec que hi ha altres novetats, també desapareix la
referència al fur processal, un poc en coherència també amb
les decisions que ha pres el mateix Parlament a l’hora de
retirar l’aforament.

També crec que nosaltres, dins el procediment d’esmenes
parcials, doncs, s’han introduït una sèrie de disposicions
addicionals o finals que en certa mesura una mateixa que hi ha
de modificació dels termes d’inelegibilitat i d’incompatibilitat
que crec que són oportunes, i també una altra que fa possible
que els ens instrumentals autonòmics puguin actuar com a
mitjans propis dels consells insulars.

Abans de finalitzar la meva intervenció voldria parlar de
tres qüestions que crec que és necessari introduir en aquests
moments, són tres petites qüestions que jo crec que entren...
una ja va suggerida durant el procés de ponència, simplement
duim el text, em referesc que, com que havíem introduït
disposicions addicionals o finals aquestes referències no
estan incloses a l’exposició de motius, i ja ho vàrem comentar
a la ponència; ara, si la presidenta ho estima oportú, podem
repartir el text. 

Després hi ha dues altres qüestions, una que és molt
puntual que és a l’article 28.a), dins el capítol 5, que és aquell
que parla del cessament del Govern i del procés de transició,
parla que “s’estableix en aquest títol”, quan pensam que és
molt més correcte que digui que “s’estableix en aquest
capítol”, no títol, és una qüestió puntual que simplement és
una qüestió tècnica.

Després n’hi ha una altra que, a una esmena que en principi
està aprovada, que és una disposició addicional primera,
l’esmena 8772, de la qual nosaltres també som signants, a més
d’altres grups parlamentaris, pensam que el punt primer té una
redacció farragosa que no fa fàcil entendre el que diu. Per tant,
duim aquí, per si la comissió ho estima oportú, una proposta
de modificació que no modifica el fons, simplement modifica
el text per millorar el text. 
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Els dos texts sé que són a la Mesa, si ho estimen oportú
repartir, i com a Grup Parlamentari Socialista només dir que
nosaltres assumim i mantenim totes les esmenes presentades
i mantenim especialment el criteri en relació amb altres
esmenes que encara estan vives.

Del que estam segurs és que el text que sortirà avui és
millor que el que va entrar en el Parlament, perquè crec que
aporta matisos, criteris i aportacions que així ho fan.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Ara toca els torns de rèpliques
i contrarèpliques. Ja que s’han proposat aquestes tres podríem
qualificar d’esmenes tècniques per corregir aquests errors que
s’han detectat, podríem aprofitar també aquest torn per
pronunciar-se sobre aquestes tres modificacions.

En primer lloc tocaria al Grup Parlamentari Mixt, Gent per
Formentera, que no hi és. Per tant, passaríem al Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, el Sr. Martí té la paraula, per
un temps de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies. No, només afegir en relació amb els
dos texts que se’ns han presentat que veiem bé la proposta
d’addició a l’exposició de motius, que recull totes les noves
incorporacions que han fet a la ponència i veiem bé aquesta
incorporació. I també el nou redactat o la revisió lingüística i
tècnica que es fa de la disposició addicional primera, que
també consideram que és oportuna i adequada que s’inclogui
i es tengui en compte. Per tant, per la nostra part és correcte.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Martí. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula la Sra.
Sureda, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. En relació amb els dos texts que se’ns
han presentat ho veiem bé, no tenim res a dir, els donarem
suport. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Perelló, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Sí, també en relació amb els dos texts que s’han presentat
no posarem objeccions que s’incorporin.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, té
la paraula el Sr. Pericay, per un temps de cinc minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Tres quarts del mateix del que acaben de dir els que m’han
precedit. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pericay. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Barceló, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca també dóna
suport a aquests dos texts presentats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula el Sr. Jarabo, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Bé, no només tres quarts d’acord amb què s’ha dit sinó el
cent per cent coincidents. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Jarabo. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Thomàs, per un temps de cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Nosaltres també hi estam d’acord amb la redacció
d’aquests dos texts, simplement recordar que hi ha una
puntualització de l’article 28.a) que a la seva segona línia parla
de: “el Govern s’ha de limitar a les previsions que estableix
aquest títol”, i nosaltres pensam que és una correcció tècnica
que més que títol hi ha un capítol que específicament parla del
Govern en funcions i que seria més correcte que en lloc de
posar “títol” posàs “capítol”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Thomàs. Entenc que els altres portaveus hi
estan d’acord amb aquesta puntualització també, perquè no
s’han manifestat. Per tant, un cop acabat el debat passarem a
les votacions. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Presidenta, podria fer un recés d’un minut només per
col·locar les esmenes, per favor?
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LA SRA. PRESIDENTA:

Concedit el recés d’un minuts.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Començarem, idò, la votació de les esmenes. Votació de
l’esmena del Grup Parlamentari Mixt, Gent per Formentera,
RGE núm. 8667/18 a l’article 9.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 3 en contra i 9 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt, Gent per
Formentera, RGE núm. 8660/18 a l’article 37.

Vots a favor?

Vots en contra?

Per tant no hi ha abstencions.

EL SR. SECRETARI:

Cap a favor; 13 vots en contra i cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt, Gent per
Formentera, RGE núm. 8661/18, a l’article 52.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor; 6 en contra i 7 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt, Gent per
Formentera, RGE núm. 8664/18, una nova disposició
addicional.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 5 en contra i 7 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt, Gent per
Formentera, RGE núm. 8663/18 a la disposició final primera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor; 6 en contra i 7 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt, Gent per
Formentera, RGE núm. 8665/18, disposició final quarta.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 7 en contra i 6 abstencions.

Sí, perdó, 1 vot a favor; 6 en contra i 6 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, RGE núm. 8671/18 a l’article 9.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 3 en contra i 9 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, RGE núm. 8672/18, nova disposició addicional.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 8 en contra i 4 abstencions.

Sí, perdó, hi ha hagut una errada, 1 vot a favor; 9 en contra
i 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, RGE núm. 8686/18
a l’article 29, 8691/18 a l’article 37.

Vots a favor?

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Sí, perdó, perdó, presidenta, demanaríem votació separada
en aquest punt.

LA SRA. PRESIDENTA:

Així idò passam a la votació de l’esmena del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
RGE núm. 8686/18 a l’article 29.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 9 en contra i 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

I votació de l’esmena del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm. 8691/18
a l’article 37.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 5 en contra i 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA...

(Remor de veus)

En aquest cas, l’esmena del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm. 8691/18
a l’article 37 s’entén rebutjada.

Passam ara...

(Remor de veus)

(Pausa)

Aclarida aquesta qüestió, passam a la votació de l’esmena
del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS RGE núm. 8687/18 a l’article 29.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 9 en contra i 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari El P i
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm. 8688/18
a l’article 31, 8690/18 a l’article 31, 8696/18 a l’article 66 i
8697/18, com a nova disposició addicional. Les votam
conjuntament.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 7 en contra i 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm. 8689/18
a l’article 31.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 7 en contra i 5 abstencions.

3 vots a favor; 7 en contra i 2 abstencions.

3..., 8 i 2; 3, 8 i 2?

D’acord, 3 vots a favor; 6 en contra i 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Continuam. Votació de l’esmena del Grup Parlamentari El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm.
8694/18 a l’article 58.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor; 9 en contra i 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm. 8695/18
a l’article 58.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 5 en contra i 3 abstencions. Queda
rebutjada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Popular RGE
núm. 8704/18 a l’article 31.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 7 en contra i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmenes del Grup Parlamentari Popular RGE
núm. 8709/18 a l’article 55; i també a l’article 55, l’esmena
8710/18.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 5 en contra i 2 abstencions.

No, perdó..., 6 a favor no... 6, 5, 2, està bé, està bé.

Sí, es confirma que són 6 vots a favor; 5 en contra i 2
abstencions.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Popular RGE
núm. 8712/18 a l’article 57.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 8 en contra i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Popular
RGE núm. 8713/18 a l’article 58, i 8717/18, com a disposició
final primera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 7 en contra i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Popular RGE
núm. 8714/18 a l’article 59.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 7 en contra i cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, RGE núm. 8738/18 a l’article 51 i 8744/18 a
l’article 60.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 7 en contra i 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, RGE núm. 8737/18 a l’article 55 i 8751/18 a
l’article 70.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 12 en contra i cap abstenció. Queden
rebutjades.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans RGE núm. 8748/18 a l’article 71 i 8734/18 com a
disposició transitòria única.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 8 en contra i 4 abstencions. Queden
rebutjades.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, RGE núm. 8736/18, disposició final primera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 7 en contra i 1 abstenció. Queda rebutjada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, RGE núm. 8740/18, disposició final segona.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

(Remor de veus)

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 6 en contra i 6 abstencions. Queda rebutjada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes dels grups parlamentaris MÉS per
Menorca, MÉS per Mallorca, Podem Illes Balears i Mixt,
Gent per Formentera, RGE núm. 8760/18 a l’article 58 i
8761/18 a l’article 58.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 5 en contra i 1 abstenció. Queda aprovada.

(Remor de veus)

7, 5, 1... en contra...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Aquesta votació, si no sap greu als senyors diputats, la
tornarem repetir per clarificar el sentit del vot.
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Votació de les esmenes dels grups parlamentaris MÉS per
Menorca, MÉS per Mallorca, Podem Illes Balears i Gent per
Formentera, RGE núm. 8760/18 a l’article 58 i 8761/18 a
l’article 58.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 8 en contra i 1 abstenció. Queden
rebutjades.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears RGE núm. 8775/18 a l’article 31.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

3 vots a favor; 5 en contra i 5 abstencions. Queda
rebutjada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a la votació de l’esmena tècnica a l’exposició
de motius, que fa referència a les noves disposicions
addicionals i finals, i així mateix votam també les esmenes
tècniques plantejades a l’apartat a) de l’article 28, on se
substitueix “títol” per “capítol”, i a la disposició addicional
primera, l’apartat primer, que es proposa una nova redacció.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; cap en contra i 5 abstencions. Queda
aprovada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara hem acabat de votar les esmenes i passaríem a les
votacions dels articles.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sí, em dones la paraula, presidenta? El grup... nosaltres
volem anunciar, crec que és en funció del 125, és així,
anunciar que dins les 48 hores següents presentarem un vot
particular, crec que... en relació amb les esmenes 8709 i
8710, crec que era... eh?, 10?, sí, 8709 i 8710, no eren
aquestes?...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, donaré la paraula al lletrat perquè clarifiqui amb quins
termes s’ha de plantejar el vot particular.

EL SR. LLETRAT:

Gràcies, presidenta. Veig que el Sr. Thomàs anuncia que
vol presentar un vot particular a l’article 55, on s’han aprovat
dues esmenes del Grup Parlamentari Popular, el moment
d’anunciar-ho és ara i en aquesta sessió mateixa s’ha de
debatre aquest vot particular per tornar recuperar el text inicial
del projecte de llei, s’ha de debatre ara i votar ara. En cas que
aquest vot particular sigui rebutjat, llavors sí que -com diu el
Sr. Thomàs- s’haurà de mantenir dins les 48 hores i es debatrà
i votarà una altra vegada dins el plenari. 

Per tant, ara... entenc que el que procedeix és obrir un
debat en relació amb aquest vot particular que implicarà que
els grups parlamentaris podran intervenir i que reviuran totes
les esmenes que hi havia a aquest article 55 que no hagin estat
aprovades. Jo ara en aquest moment no sé quines són, però ho
puc esbrinar.

LA SRA. PRESIDENTA:

En qualsevol cas, idò, faríem un recés d’un minut per
clarificar quines esmenes, ja que reviu el text originari, quines
esmenes tornarien quedar com a esmenes no incorporades al
dictamen i, seguidament, una volta clarificades aquestes
esmenes, procediríem al debat del vot particular.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

(...) seguiment que s’ha de seguir amb el vot particular
anunciat a l’article 55, donaré la paraula en primer lloc al grup
que proposa aquest vot particular, el Grup Parlamentari
Socialista, per un temps de cinc minuts i, posteriorment,
tindran paraula la resta de grups. Començam, idò, pel Sr.
Thomàs, té intervenció per un temps de cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

La intervenció serà curta. Nosaltres ens reafirmam en el
text que duu el projecte de llei, d’aquestes dues esmenes una
modifica el títol de l’article i l’altra amplia, perquè proposa
substituir on diu a la primera línia “projecte de reglament” per
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“projecte o avantprojecte de llei o de reglament”, nosaltres
consideram que és més correcte el text original del projecte
de llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Thomàs. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Perelló, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres ens oposarem al vot
particular, consideram que les dues esmenes que s’han aprovat
enriqueixen el text i, a més, el fan coherent amb la normativa
bàsica estatal. Ho hem dit quan hem defensat les dues
esmenes. Les dues esmenes que havia presentat aquest grup
provenen del requeriment que es deriva de l’article 133.1 de
la Llei 39/2015, és una regulació que té caràcter bàsic, que és
vera que aquest article ha estat declarat inconstitucional en la
seva major part per la sentència 55/2018, però que, en
particular, en aquest punt no ha estat declarat inconstitucional.
Per tant, s’han de subjectar a consulta prèvia no només les
normes reglamentàries, sinó també els projectes de llei. 

A més a més, no és ja només un tema de requeriment
derivat de la normativa bàsica estatal sinó que, no ho sé, en un
context de participació i transparència ens sorprèn que no
s’accepti que quan es tracta de projectes de llei no hi hagi
d’haver aquest tràmit de consulta prèvia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Perelló. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula el Sr. Jarabo, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Sí, nosaltres no ens oposàvem -gràcies, presidenta- no ens
oposàvem al text original, però sí que ens semblava
evidentment que hi havia una part de contingut raonable dins la
proposta del Partit Popular, d’aquí el nostre vot que era
abstenció a aquestes dues esmenes i que mantindrem,
evidentment.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Jarabo. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Barceló, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Estam d’acord a mantenir el text original de la lle i,
consideram que és més adequat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula la Sra.
Sureda, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputades. Bé, en
el nostre cas nosaltres a la ponència ens vàrem abstenir, jo en
aquell moment no estava segura si donar-li suport o no, ho
vàrem analitzar i vàrem considerar que l’esmena del Partit
Popular ens agradava més. Per tant, avui li donarem suport.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula el Sr. Martí, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, simplement reiterar que nosaltres mantenim el vot en
contra d’aquestes dues esmenes i creiem que el text original,
doncs, és més coherent amb el conjunt de tota la llei. Per tant,
ens mantenim en la mateixa postura.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Martí. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula el Sr. Pericay, per un temps de cinc minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Nosaltres vàrem donar suport a aquestes dues esmenes i
seguim donant-les suport, no veiem per quin motiu hem de
canviar. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Hi ha hagut contradiccions, no
sé si els portaveus volen fer ús d’un torn de rèplica de cinc
minuts més o podem passar a votar directament el vot
particular. Com tothom renuncia a fer ús del seu segon torn de
rèplica, passaríem a votació del vot particular.

Vots a favor del vot particular?

Vots en contra del vot particular?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 6 en contra i 2 abstencions. Queda rebutjat. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, idò, rebutjat aquest vot particular, passam ara a la
votació dels articles i disposicions als quals s’hi mantenen
esmenes. Votació de l’article 52.

Vots a favor?

Vots en contra?

Atès que havíem fet vots a favor i altres portaveus em
comenten que la seva intenció de vot era a favor, repetirem
aquesta votació. 

Votació de l’article 52.

Vots a favor? Unanimitat. 

Votació dels artic les 51, 60, 70 i disposició transitòria
única. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

12 vots a favor, 1 en contra i cap abstenció. Aprovat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació dels articles 29 i 37. 

Vots a favor?

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Perdó, perdó, demanaria votació separada del bloc 3 i del
5, ho dic perquè... bé, perdó, del 29, 37 i després del 71 i
disposició final primera, per no interrompre. 

LA SRA. PRESIDENTA

Perfecte, Sra. Perelló, així passarem a la votació de
l’article 29.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

11 vots a favor; cap en contra i 2 abstencions. Queda
aprovat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 37.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 5 en contra i 2 abstencions. Queda aprovat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 59.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor; 4 en contra i cap abstenció. Queda aprovat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la disposició final segona.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 1 en contra i 4 abstencions. Queda aprovat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 71.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor; cap en contra i 4 abstencions. Queda
aprovat. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la disposició final primera.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 4 en contra i 1 abstenció. Queda aprovada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 58.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 4 en contra i 1 abstenció. Queda aprovat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 9.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor; cap en contra i 4 abstencions. Queda
aprovat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 55.

Vots a favor? Amb les esmenes incorporades.

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

12 vots a favor; 1 en contra i cap abstenció. Queda aprovat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 57.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 4 en contra i 2 abstencions. Queda aprovat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 66.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 1 en contra i 5 abstencions. Queda aprovat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la disposició...

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, 1 en contra i 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la disposició final quarta.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; cap en contra i 5 abstencions. Queda
aprovada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 31.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 4 en contra i... No. Ah, sí, perdó, 5 vots a
favor; 4 en contra i 4 abstencions. Queda aprovat.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a la votació de les denominacions, dels articles
i de les disposicions a les quals no es mantenen esmenes. 

Votació dels articles 23 i 26, i de la disposició  final
vuitena ter.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor; cap en contra i 4 abstencions. Queden
aprovats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 2, disposició addicional primera,
disposició derogatòria única i exposició de motius, amb
l’esmena tècnica aprovada avui i  incorporada, relativa a les
noves disposicions addicionals i finals.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; cap en contra i 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 46.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; cap en contra i 5 abstencions. Queda
aprovat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la disposició final tercera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; cap en contra i 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 69.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor; cap en contra i 4 abstencions. Queda
aprovat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 45.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; cap en contra i 5 abstencions. Queda
aprovat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 43.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; cap en contra i 5 abstencions. Queda
aprovat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

11 vots a favor; cap en contra i 2 abstencions. Queda
aprovat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la disposició addicional quarta bis.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; cap en contra i 5 abstencions. Queda
aprovat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la disposició addicional quarta ter.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; cap en contra i 6 abstencions. Queda
aprovada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les disposicions addicionals quarta quater i
quarta quinquies.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; cap en contra i 5 abstencions. Queda
aprovat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la disposició final vuitena quater.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; cap en contra i 5 abstencions. Queda
aprovada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam, idò, ara a la votació de la resta de l’articulat,
denominacions i disposicions.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

12 vots a favor; cap en contra i 1 abstenció. Queda aprovat.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda dictaminat el Projecte de llei RGE
núm. 7503/18, del Govern de les Illes Balears.

Així mateix, es recorda que, d’acord amb l’establert a
l’article 125 del Reglament de la cambra, dins les 48 hores
següents a la data d’acabament del dictamen, en escrit adreçat
al president 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 el Ple.

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