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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.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, presidenta, Sebastià Sagreras substitueix Virgínia Marí.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Començam, idò, el debat del primer punt de l’ordre

del dia relatiu al debat i votació de les proposicions no de llei

RGE núm. 1593/21 i 1760/21.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1593/21, presentada pel

Grup Parlamentari Popular, pel procediment d’urgència,

relativa a mesures per a l a supervivència de les agències de

viatges davant les conseqüències de la COVID-19.

Començarem per la RGE núm. 1593/21, presentada pel Grup

Parlamentari Popular, pel p rocediment d’urgència, relativa a

mesures p er a la supervivència de les agències de viatges

davant les conseqüències de la COVID-19. T é la paraula la Sra.

Cabrera, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia senyores i seny ors

diputats. El Grup Parlamentari Popular duim avui a debat en

aquesta comissió una iniciativa que té com a objectiu la

defensa del nostre teixit productiu del nostre sector turístic,

dels nostres autònoms, PIME, com ja hem fet en moltes altres

ocasions, no només el Partit Popular, altres grups d’aquesta

cambra, i avui, curiosament, coincidim també amb una iniciativa

d’El Pi amb la defensa d’un col·lectiu, en concret, que són les

agències de viatges; un col·lectiu que p at eix com a

conseqüència de la pandèmia, però també per la manca d’ajuda

de les administracions i manca de comp rens ió del que són i del

que signifiquen per a Balears.

Ja a l’inici, durant el confinament, va començar que no

podien acollir-se als ERTO pel fet  de no ser una activitat

prohibida, encara que no hi havia activitat pràcticament. Va

continuar suportant manca de liquiditat, pressió fiscal i sense

cap ajudar per aguantar, quan es donaven aquestes ajudes a

altres sectors d’aquest col·lectiu turístic, d’aquest sector

t urís t ic. Va haver de fer front i assumir la responsabilitat quasi

en solitari davant els consumidors dels bitllets de companyies

aèries que havien cancel·lats bitllets durant l’estat d’alarma.

Aquesta situació és molt difícil i ve d’enfora, les agències

de viatges han tancat el 2020 amb un 92% manco de facturació,

el 25% d’aquestes han tancat, amb una pèrdua de 500 llocs de

feina, són xifres esgarrifadores. Fer especial esment que no

únicament han perdut la producció a p art ir d’aquest

confinament, fins al dia d’avui, sinó que van perdre tot el que

s’havia venut els tres primers mesos del 2020 que van haver de

tornar. Per tant, consideram que és  urgent i per açò demanam

ajudes a fons perdut, recuperar el sector i fer-lo viable, tenint en

compte els fons europ eus , i que aquestes ajudes a agències

franquiciades també es puguin adherir, de la mateixa manera

que consideram que els ERTO s’han d’allargar com a mesura de

protecció fins que faci falta i la situació es normalitzi.

D’altra banda, proposam mesures podríem considerar

proactives en el moment  que sanitàriament sigui viable, creiem

important que el Govern cent ral impulsi mesures per a incentius

al consum turístic per dinamitzar l’economia, mitjançant les

agències de viatges, com a p rofessionals del viatge que són,

venent exp eriències turístiques, punt que nosaltres ja vam

presentar fa mesos a un pla de xoc turístic que s’ha de debatre

en Ple en el futur.

De la mateixa manera que ja haurien de tenir concretat, per

p art  del Govern balear, els bons t urís t ics , com es

desenvoluparan t ambé per posar en marxa en el moment que

sanitàriament es consideri? Però consideram que s’hauria de

tenir concretat, més que res, perquè hi ha una esmena de

600.000 euros aprovada, p resentada pel Partit Popular per a

aquest objectiu, per tant, consideram que fa falta concreció.

D’altra banda, també som conscients que les companyies

aèries passen també per una situació molt complicada i

segurament també necessiten ajudes, però és prioritari que es

produeixi el reemborsament dels bitllets d’avió a les agències

de viatges i als consumidors, que també s’ha debatut en

aques t a cambra, d’aquest s  bit llets cancel·lats per les

companyies durant el confinament.

I hem volgut també atendre dins d’aquesta PNL una petició

important que ens han fet arribar des del sector AVIBA i CEAC,

ens demanem que s’aconsegueixi modificar diferents articles de

la normativa de viatges combinat s , inclosa dins la Llei de

consum, especialment  la que afecta la responsabilitat davant el

consumidor, que ara recau totalment sobre l’agència de viatges

quan, en realitat, es tracta d’un intermediari i, per tant,

consideram que hauria solidària entre els participants de

l’organització del paquet turístic.

I un exemple clar s’ha produït en aquesta pandèmia on les

agències han hagut de respondre de bitllets d’avió, d’hotels o

de serveis en general, encara que els seus p roveïdors no

haguessin fet les  devolucions econòmiques pertinents, atacant

novament la liquiditat de les agències.

I apostam també per la reconversió, la transformació digital

en desenvolupar nous models de negoci d’aquest col·lectiu

essent més efectius i competitius en la gestió i comercialització

i d’aquesta amb aquesta reconvers ió impulsar la requalificació

tècnica dels agents de viat ge i reivindicar-los com a

prescriptors de destí.

Per finalitzar, el Govern central ha de donar una solució a

una situació concreta, amb referència als préstecs ICO-COVID;

es van donar les restes dels préstecs ICO Thomas  Cook que no

s’havien exhaurit, l’ampliació que es va produir de les línies de

préstec ICO-COVID, la flexibilització, amortització i carència
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únicament es va efect uar en aquestes línies ICO-COVID i no a

les línies ICO Thomas Cook que es van atorgar t ambé en

pandèmia, com dic. Per la qual cosa entenem que és  de justícia

i que és necessari que ningú no surti perjudicat i discriminat en

un tema que tendria una solució administrativa.

Per tant, demanam que es miri amb bons ulls aquesta

proposta la qual, en definitiva, el que fa és defensar una

situació d’un col·lectiu molt malmès per aquesta pandèmia.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cabrera. En el torn de fixació de posicions

corresp ondria ara el torn al Grup Parlamentari Unidas Podemos,

però, amb absència de la vicepres identa, que no pot ser avui

amb nosaltres per motius justificats, passarà el torn al Grup

Parlamentari Ciudadanos, té la paraula el Sr. Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president a. Bé, els ciutadans de les Illes Balears

que ja tenim una edat sabem que, abans de la revolució digital,

abans d’internet, les agències  de viatges a les nostres illes,

podríem dir, i ho eren, que era un servei essencial; les agències

de viatge de barri, de poble, eren centres de trobada on els seus

responsables gestionaven els vols amb la península o a altres

illes, també ges t ionaven els nostres viatges, les nostres

sortides; és a dir, els responsables  de les agències de viatges

formaven quasi part de les nostres famílies.

I és vera, ment re preparava aquesta intervenció m’han

vingut al cap moltíssimes anècdot es i experiències que hem

viscut a les agències de viatges a Sóller, el meu poble, i

compartides amb altres veïnats, i estic segur que els diputats

d’aquesta sala també t enen a la seva història doncs moltíssimes

experiències amb agències de viatges.

Internet ha fet, idò, que les agències de viatges s’hagin

hagut de reinventar i mentre es trobaven en aquest procés

d’invenció els ha caigut la p andèmia. I amb la pandèmia les

agències de viat ges han passat a ser, curiosament, l’únic

interlocutor presencial, físic, per atendre els clients que tenien

problemes amb els seus vols, amb els seus paquets, amb les

compres que havien fet per creuers i que s’han hagut de

suspendre. Ha estat l’únic interlocutor presencial per escolt ar

les reclamacions de ret orns de pagaments que no arriben, o

dels mil problemes que s’han generat amb les cancel·lacions,

tant de vols com de viatges.

I totes aquestes interlocucions les han fetes sense facturar

pràcticament durant mesos, des del mes de març, pràcticament,

ja ho ha dit la portaveu del Grup Parlamentari Popular, la

facturació ha caigut  el 90% i en molts casos el cent per cent i ha

obligat a tancar moltes d’aquestes agències. Però és que no

només no han facturat en aquests mesos, sinó que, a més, em

consta que algunes agències fins i tot han avançat diners per

tornar l’import de bitllet s als seus clients abans que les

companyies haguessin abonat aquestes quantitats, per tant,

per donar millor servei als seus clients han avançat doblers de

tornada de bitllets.

Per aquests motius, ja des del Grup Parlamentari Ciutadans

varem presentar en el seu dia esmenes  a una PNL que va

presentar El Pi sobre cancel·lacions  mass ives de vols i que ja

feien referència a les agències de viatges; aquella esmena que

va ser acceptada pel Grup Parlamentari El Pi i que, a més a més,

va ser aprovada i que es va publicar en el BOIB del 21 de

desembre, ja demanava al Govern, ja deia que “ El Parlament de

les Illes Balears  insta el Govern de les Illes Balears a presentar

mesures d’ajudes directes al sector de les agències de viat ges,

perquè aquest sector no ha tengut  ingressos des de l’inici de

la pandèmia provocada per la COVID-19 i es veu greument

afectat p er la gestió dels imports dels bitllets amb les

comp anyies aèries”. Per tant, el Govern ja té el mandat des  del

Parlament d’intentar trobar solucions i de donar ajudes directes

en aquest sector.

Dit això, vull anunciar, com és evident, després de la meva

exposició, que votarem a favor de tots els punts de la

proposició no de llei que ha presentat el Grup Parlamentari

Popular, perquè, a més a més, dóna veu a la p at ronal de les

agències de viatges i les seves  reivindicacions les quals

considerem justes i, per tant, hi votarem a favor.

Moltíssimes gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara el t orn a MÉS per Mallorca, el Sr.

Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, p residenta. Bé, el grup d’empreses de les quals

parla aquesta proposició no de llei i la que ve, per tant, més o

manco parlarem del mateix, és clar la crisi no les ve d’aquesta

p andèmia només, ve d’enrera, ve de l’aparició d’internet de

quan..., vull dir allà hi va haver ja una porgada important i, és

clar, les  que han quedat, les que han sobreviscut a internet són

empreses molt professionals, que fan una feina molt ben feta i

molt ben dirigida, per dir-ho de qualque manera; moltes

vegades són empreses familiars, petites emp reses familiars, i

autònoms.

És clar, la implicació del sector públic també en aquest

sector és imprescindible, és a dir, necessitam que aquesta xarxa

d’agències de viatges de barri, de pobles que han quedat, no

caigui, no caigui, perquè és el darrer lloc on les famílies poden

acudir per organitzar segons quins t ip us de viatges, etc., i que

hi acudim tots quan ho hem de menester. Per tant, t ambé hi ha

una funció de xarxa de poble, de barri, de xarxa social, per dir-ho

de qualque manera.

Per tant, nosaltres, tant en aquesta com a la següent hi

votarem a favor de tots els punts, perquè entenem que són un

grup d’emp reses  que t ambé necessiten el suport de

l’administració pública. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara el torn al Grup Parlamentari VOX-

Actua Baleares, el Sr. Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. Nosotros apoyaremos esta

proposición no de ley, muchos de sus puntos, además, son

similares a los que presentamos en el pasado Pleno con otra

p roposición no de ley por parte de VOX, que, además, algunos

de ellos fueron ap robados por el mismo Pleno, porque además

nos parece que es el momento de establecer estas ayudas.

Yo difiero en los argumentos que haya que ayudar porque

cumplan alguna especie de función social,  hay que ayudar

porque este tipo de empresas, al igual que ot ras  muchas de

otros sectores , se han visto afectados por la gestión de la crisis

del virus y es por eso que hay que ayudarla. Yo creo que si no

estuviéramos en esta situación t an excep cional p ues,

evidentemente, estas ayudas directas no deberían producirse.

¿Por qué? Bueno, p ues , porque en este caso tendríamos que

ayudar t ambién a otras muchas empresas privadas que se

pudieran encontrar en dificultades porque la demanda ha

cambiado, que eso, pues, lamentablement e, es lo que va

sucediendo, sobre todo con las nuevas tecnologías, algunas de

ellas, como ya se ha apuntado, las agencias de viajes, que a

t ravés de las reservas  direct as  p or int ernet  p ues ,

evidentemente, se han visto muy afectadas.

Entonces, nosotros entendemos que es t as ayudas tienen

sentido en este momento por la crisis, por haberse cerrado

cualquier tipo de posibilidad a los viajes organizados, porque

se ha imp uesto ese cierre, y por eso hay que ayudarles en lo

que debería ser pues una especie de indemnización por haber

impedido la actividad por lo que estamos pasando. Si no fuera

así, pues claro, s i no estuviéramos en esta situación,

deberíamos ent onces acudir a sucesivos rescates de todas las

empresas que lo fueran pasando mal, y nosotros creemos  que

el sector público y el presupuesto público no debe dedicarse

a eso.

Así que votaremos a favor de estos puntos. Muchas

gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies . Per El Pi Proposta per les Illes Balears té ara la

paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Bé, no sé si faig tard, però jo

demanaria que s’acumulàs el debat, perquè tanmateix és

absolutament reit eratiu, però, bé, això ho deix a la voluntat dels

senyors diputats, és una simple qüestió d’economia processal,

perquè és evident que hi ha una coincidència absoluta entre les

dues  iniciatives, tant la del Grup Parlamentari Popular com la del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears.

Certament, la del Grup Parlamentari Popular la cons ideram més

completa, toca més temes i evidentment nosaltres hi estam

d’acord, però, en essència, les dues defensen la mateixa idea

que és intentar donar una ajuda a les agències de viatges que

és  un dels sectors econòmics més afectats, evidentment, per la

pandèmia. Perquè, aturades les connexions de les Illes Balears

és evident que la caiguda d’ingressos i, en general, a les Illes

Balears ha caigut envoltant del 30% del p roducte interior brut,

en el cas de les agències un 92%, per tant, han quedat gairebé

sense cap t ip us d’activitat, tot i que no hagin quedat tancades

legalment.

I, per tant, això afecta uns 2.000 treballadors, 250 oficines  i

pensam que, també com s’ha dit en el debat, que el nostre ja va

fer una iniciativa de suport a aquestes agències de viatges,

però és evident que el Govern no ha acabat de respondre i no

ha acabat de posar fil a l’agulla en aquest a qüestió de donar-los

unes ajudes directes a fons  p erdut. Hi volem insistir, el Grup

Parlamentari Popular també ho fa i, per tant, coincidim.

I en el punt de l’ERTO també hi ha una coincidència que

s’han d’allargar els ERTO, nosaltres posam una data, que és 31

de desembre, el Partit Popular diu “quan es reprengui

l’activitat”, bé, al final també la idea és la mateixa.

Per tant, nosalt res donarem suport. Pensam que és

imprescindible que el Parlament de les Illes Balears i les

institucions d’autogovern de les Illes Balears es banyin i donin

suport a les agències de viatges i, per això, crec que estaria molt

bé que hi hagués unanimitat i que les dues proposicions no de

llei, coincidents en el seu objecte, siguin aprovades per aquesta

comissió.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula

la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta, i bon dia a tothom. Nosaltres també

estam a favor d’aquesta iniciativa i, a més a més, la valoram

positivament. Però sempre posam l’exemple en la necessitat

t ambé d’una modernització d’aquest sector, i no és una opinió

estrictament personal, sinó també d’altres experts de la matèria;

una modernització del sector a tots els nivells, ja sigui

tecnològica, de sostenibilitat, etc., perquè s’han d’adaptar als

temp s  i aprofitar la crisi per completar tot el procés de compra

del viatge en la seva versió més tecnològica, i açò no ho dic jo,

sinó el president de la Confederació Espanyola d’Agències de

Viatges, aprofitar la crisi per fer aquests canvis.

I també hi ha una tendència que observen algunes empreses

que estudien dades, que es comença a notar també una manera

de canviar la manera de viatjar, és a dir, la gent torna cercar una

altra vegada l’agència de viatges perquè li ofereix una seguretat

i una garantia, així com un assessorament que pot ser entrant

només a la pàgina o en comprar el bitllet no tenen.
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Bé, reiter el nostre suport a t ots els punts d’aquesta

iniciativa. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, i pel Grup Parlament ari Socialista té ara la paraula el

Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, presidenta. De vegades ser el darrer en intervenir

et dona avantatge perquè et permet  refutar arguments que

s’han emprat abans que tu parlis, avui no és el cas, avui crec

que tots estam absolutament d’acord amb la necessitat de fer

tots els esforços que siguin necessaris des de l’administració,

en dues vies: una, en garantir la pervivència de les agències de

viatges durant el drama de la pandèmia, i després, ajudar les

agències de viatges amb mitjans tècnics , amb mitjans formatius

per t al que es reconverteixin a partir de la superació de la

situació de cris i econòmica i social causada per la pandèmia i

puguin, diguéssim, reinventar-se, reformular-se i poder encarar

el futur.

En algunes intervencions he notat un cert aire nostàlgic, i

no és una crítica, és una constatació que el model d’agència de

viatges que tots hem conegut, que tots hem emprat, ha passat

a la història, lamentablement, com molts d’altres models i que

han passat a la història. Potser no hi té molt a veure, però crec

que sí, coneixíem, fa una setmana aproximadament, que una

empresa automobilística capdavant era a Europa, com Volvo,

anunciava dues coses: primera, que deixaria de fabricar cotxes

de benz ina, cotxes propulsats per combustibles fòssils, i

aquesta era esperable, i la segona, que també ens caurà a sobre

relativament prest i que haurem de reinventar també un altre

sector, que és que deixarà de vendre cotxes a través de

concessionaris, només ho farà directament des d’internet; és a

dir, s’ha acabat el concessionari Volvo, i evidentment en açò

tots sabem que hi vendran darrera la resta de marques.

Per tant, són molts els sectors que necessiten una

reinvenció i les agències de viatges crec que en són uns dels

més clars, no?, perquè tots els costums del poc consum que

ens hem pogut permetre col·lectivament durant la pandèmia,

ens han fet adquirir uns determinats costums que, en superar

la pandèmia, diguéssim, canviarà la nostra relació amb moltes

activitats econòmiques i, per tant, aques t es  t indran necessitat

de reinventar-se.

Per açò crec que són molt important no només les ajudes,

com proposen les dues proposicions no de llei, així agrupam

debat, direct es  per mantenir l’activitat de les empreses i per

mantenir vives les empreses durant la pandèmia, sinó també

que és molt important el que proposa el Partit Popular, i hi

es t em totalment d’acord, diguéssim, de poder ajudar les

empreses en aspectes formatius, tant tècnics , com humans, de

cara a la reinvenció aquesta de les agències de viatges. 

En aquest sentit crec que el punt  1, aquesta al·lusió que fa

el Part it Popular dels fons europeus Next Generation, tenen

sentit, sobretot vinculat s  als punts 8 i 9 de la proposta i

sobretot en el punt 8, de noves  tecnologies, que és cap aquí,

però bé està així. Vull dir, nosaltres pensam que potser estaria

millor encaixat en el punt 8, p erò no serà aquest detall que ens

farà alterar la voluntat de tots els grups, veig, de donar suport

a aquesta proposta.

I també pensam que, i és  un petit detall tècnic també, però

que tampoc ja dic no ens fa bullir l’olla, que quan... i és molt

important el punt 10 de la prop osició no de llei del PP, quan

parla de què no disp os in de llicència pròpia, significa de

llicència de "marca pròpia", de les agències, però evidentment

està clar que són aquelles que no puguin..., està afectat per

aquelles que no tenen marca p ròpia. Però tampoc no té, ja dic,

més importància i, per tant, no hi faré més èmfasi.

En aques t  sent it, per tant, per acabar ja, donem suport a tots

els punts de la p rop osició no de llei, com donarem suport també

als dos punts de la proposició no de llei d’El Pi que ve a

continuació. Per si de cas, no fem debat  després, ja ho anunciï.

I p ensem que hem de fer tots els esforços des de

l’administració perquè aquestes 250 oficines, 2.000 treballadors

i treballadores a què al·ludia el Sr. Melià, puguem ajudar-los a

reformular la seva activitat, a reinvent ar la seva activitat i a

donar-los eines tècniques i formatives per tal que, un cop

superat el malson de la pandèmia, puguin mant enir la seva

activitat profess ional, per al benefici evidentment seu i de les

seves famílies, però també dels int eressos generals de les Illes

Balears.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula per contradiccions  p er part del Grup

Parlamentari Popular la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, presidenta. Bé, moltes gràcies als diferents grups

que han manifestat el seu suport a la proposició no de llei que

presenta avui el Partit Popular, en defensa del col·lectiu de les

agències de viatges. Acceptam totes les qüestions  i matisos

que s’han fet des dels grup s  resp ecte d'alguns punts, com ara

per exemple el Sr. Borràs.

Efectivament, sí que tal vegada es pot interpretar d’una altra

manera, però ent enem que el que ha dit, en principi, la idea està

clara, l’objectiu està clar i la necessitat que aquest col·lectiu

pugui tenir per unanimitat avui un acord en aques t a cambra,

defensant els seus int eressos, defensant la necessitat d’ajudes,

defensant la facilitació que se’ls ha de donar a l’hora de

reconversió de mesures tradicionals de comercialització, en

unes altres, d’incorporar tota aquella tecnologia i impulsar la

requalificació tècnica dels agents de viatges i posar en valor la

seva feina, que açò sí que no té poss ibilitat de ser substituïda

per res, de prescriptors de destí, de feina de qualitat i de

professionals dels viatges, bé, crec que és molt important.

Torn dir, agrair el vot favorable. I vull dir t ambé que si es fa

tot conjunt aquest debat, ja com ha dit el Sr. M elià, doncs
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lògicament nosalt res també, com no pot ser d’una altra manera,

fem un vot favorable als dos punts que pràcticament estam en

la mateixa línia, diem el mateix, de la necess it at d’ajudes a

aquest col·lectiu.

Simplement açò. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cabrera. Arran de les intervencions, sembla

que podríem donar-la aprovada per unanimit at  aquesta

proposta, no importa fer votació per punts.

Idò, moltíssimes gràcies.

Per qüestió del seguiment, informar-los que teníem

programades el debat de les dues PNL. És a dir, que si qualque

grup vol donar per reproduïda la seva intervenció en el seu torn

no hi hauria cap problema. Però sí que cediríem la paraula al

proponent d’El Pi, per si vol explicar la seva.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1760/21, presentada pel

Grup Parlamentari El  Pi Proposta per les Illes Balears, pel

procediment d'urgència, per a la concessió d'ajudes directes,

no retornables, a les agències de viatges i l'exte ns i ó dels

ERTO fins a finals d'any.

Començaríem el debat, faci vostè la intervenció que trobi

oportuna Sr. M elià, de la RGE núm. 1760/21. Té la paraula el Sr.

Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Don per reproduïts els arguments.

LA SRA. PRESIDENTA:

M olt bé. Idò seguiríem per torns. Partit Popular, la resta de

grups, entenem que ho podem fer exactament igual, procediríem

a la votació i pel sentit del vot manifestat ,  ent enc que per

unanimitat també.

Podem donar idò per aprovada aquesta PNL també per

unanimitat.

Agrair a tots vostès la seva bona disposició i l’agilitat de la

comissió d’avui matí.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202101760
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