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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i
en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions?

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sra. Presidenta, Maria Antònia Vadell substitueix Joana
Lluïsa Mascaró.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Aina Rado substitueix Pilar Costa.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sra. Presidenta, Miquel Ramon substitueix Miquel
Rosselló.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gaspar Oliver substitueix Maria
Binimelis.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

1) Proposició no de llei RGE núm. 9134/06, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a decret de
garantia de demora.

Passam al primer punt de l’ordre del dia que consisteix en
la Proposició no de llei RGE núm. 9134/06 presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa al Decret de garantia de
demora. Per tal de defensar-la intervé per part del Grup
Parlamentari Socialista l’Hble. Sra. Aina Rado.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Efectivament, el Consell de Govern de 22 de setembre va
aprovar un decret, anomenat Decret de garantia de demora, pel
qual es compromet que les consultes especialitzades no tenguin
una demora de més de 60 dies per ser ateses per part dels
professionals de la sanitat pública. Així igualment també per a
intervencions quirúrgiques que tenguin un retràs de més de 180
dies. Des del Grup Socialista, evidentment, nosaltres no estam
d’acord amb aquest Decret de demora, perquè creim que qui
s’ha de fer realment càrrec és la sanitat pública, s’hi han de
posar els recursos adients i no traspassar aquestes qüestions a
la sanitat privada. Entre altres coses, els pacients tenen una
gran confiança amb la sanitat pública. Per tant, en el nostre
mode de veure, de qualque manera significa una estafa per a
aquests pacients. 

Però en aquest cas concret i una vegada dit això, d’aquest
Decret de demora s’exclouen determinades situacions o
patologies i sobretot determinades patologies, diguem-ho així,
femenines, o que atenyen a les dones. Creim que això no és una
qüestió que estigui fonamentada per cap tipus de raó, a
l’inrevés, creim que precisament aquestes situacions, faig

referència concretament a revisions ginecològiques, moltes
vegades són precisament la garantia de què determinades
malalties es puguin agafar a temps, em referesc concretament
a problemes de càncer. Per tant, nosaltres demanaríem que es
fes una rectificació a aquest Decret de demora, perquè s’hi
incloguessin aquest tipus de revisions. I per part nostra això
seria la nostra exposició. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rado. En torn de fixació de posició per
part del Grup Parlamentari Mixt..., no hi són presents. Per part
del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds té la paraula
el Sr. Miquel Ramon per un temps de 10 minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, des del nostre grup
evidentment donarem suport a aquesta proposició no de llei del
Grup Socialista. I dir també que estam d’acord amb allò que ha
expressat ara la portaveu del Grup Socialista. Entenem que la
garantia de què els pacients no han d’esperar més d’un temps
raonable, no han d’estar en llista d’espera massa temps,
s’hauria de resoldre mitjançant mitjans públics i des de la
sanitat pública. Ahir mateix, dins la Comissió No Permanent de
Salut vàrem tenir ocasió de parlar de tot un seguit de serveis
que es podrien donar perfectament des d’hospitals públics i que
no obstant això, es desvien cap a clíniques privades. Qüestions
que es podrien resoldre simplement en un horari vespertí per
part de professionals que estan disposats a actuar i que des de
la sanitat pública no se’ls deixa. Des de la compra d’algun
aparell molt necessari i que no es té a determinats hospitals i
s’envien a les clíniques privades. Tot un seguit d’actuacions
que entenem que seria molt positiu que hi hagi aquesta garantia
de no patir una demora molt important, però més ens agradaria
que això fos des de la sanitat pública i no fos una excusa més
per desviar pacients a la sanitat privada.

Per altra banda, efectivament, és un decret que s’aprova el
setembre de l’any passat, molt avançada la legislatura i com ens
té acostumats aquest Govern i en especial la Conselleria de
Salut, des del primer dia de la legislatura se n’ha estat parlant
com una cosa imminent. Sembla que s’ha posat en marxa no sé
quantes vegades al llarg d’aquesta legislatura.

Bé, dit tot això, entenem que efectivament també les
revisions ginecològiques han d’estar dins aquestes garanties, no
hi ha motiu per excloure-ho. Per tant, ens pareix positiva
aquesta proposició i pensam que s’aprovarà. També el que diria
és que en tot cas les demores no siguin excessives, que hi hagi
aquesta garantia. Però tampoc s’utilitzi el sistema de què no hi
ha demora, perquè directament no t’apunten en llista d’espera,
com passa en determinades especialitats i en determinats llocs
de la Seguretat Social. O sigui, que hi hagi una garantia real de
no haver-hi demora excessiva i que les revisions
ginecològiques no quedin fora d’aquesta garantia.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:
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Moltes gràcies, Sr. Ramon. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista té la paraula la Sra. Maria Antònia
Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Ja hem
dit en diferents ocasions mitjançant la nostra portaveu, que no
compartim la iniciativa que va tenir el Govern de desviar
pacients de la sanitat pública a la sanitat privada. Creim que
aquests doblers públics que es traspassen a empreses privades,
s’haurien d’invertir bé a la sanitat pública per poder donar un
millor servei. Aquest decret ha començat a partir ja, fa uns
mesos, i creim que no és tot l’eficient que hauria de ser, ja que
hi ha hagut moltes queixes, sobretot perquè els metges no
coneixen l’historial dels pacients i hi ha diferents casos
constatats de pacients que no s’han sentit ben tractats.

Bé, nosaltres ja vàrem presentar un seguit d’alAlegacions
quan es va presentar l’esborrany de decret, ens contestaren i
entre les alAlegacions que presentàrem, les altres no són objecte
d’aquesta proposició no de llei, però sí una de les alAlegacions
que presentàrem va ser, ja que es fa, que les revisions
ginecològiques també estiguin sotmeses a aquest Decret de
demora. Se’ns va contestar que no, que això no suposa atenció
a cap patologia. Evidentment que no suposa atenció a cap
patologia, estan emmarcats dins un programa de prevenció,
però creim que hi ha precisament per a aquestes patologies
problemes que són difícilment detectables per part dels pacients
i una bona prevenció pot evitar mals majors que podrien
derivar en conseqüències més greus.

Per això nosaltres creim que no està justificat que la
conselleria no hagi inclòs l’atenció a les revisions
ginecològiques i per això donarem suport a aquesta proposició
no de llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vadell. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Carme Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Rado, vostès demanen una modificació del Decret de garantia
de demora, per tal d’incloure les revisions ginecològiques dins
les especialitats emparades per l’esmentat decret. Jo li he de dir
al respecte que el Decret de garantia de demora garanteix
qualsevol consulta d’atenció especialitzada, amb una demora
màxima de 60 dies a partir de l’1 de gener del 2007. A més, el
mateix decret també fixa que els pacients de la sanitat pública
balear han de ser rebuts per l’especialista i ser citats per a una
prova diagnòstica en un màxim de 60 dies i ser operat en un
màxim de 180 dies. En cas contrari, el decret reconeix el dret
dels usuaris a solAlicitar ser atesos a un centre concertat i
autoritzat pel Govern de les Illes Balears.

Ara bé, aquesta proposició fa referència a una revisió
ginecològica i no a una patologia, que sí comportaria una

consulta d’atenció especialitzada, el que justifica la no
introducció en el Decret de garantia de demora. Aquest és un
decret de màxims perquè els pacients tenguin la seguretat de no
esperar més que el temps establert. Però també cal saber..., la
veritat és que ho hem de dir, ho hem de reconèixer i hem
d’estar ben satisfets, que la sanitat pública funciona de veres en
aquesta comunitat, encara cap pacient ha fet servir mai les
prestacions que ofereix el Decret de garantia de demora. Per
tant, jo crec que ens podem donar tots per satisfets.

Un altre punt important és que de totes les comunitats
autònomes governades pel PSOE a Espanya, només Castella-La
Manxa ha introduït aquesta revisió dins el Decret de demora,
només Castella-La Manxa. I la justificació és ben clara i és que
Castella-La Manxa té una població molt més gran que altres
comunitats, com pot ser la nostra, Balears, Catalunya, o
Andalusia. Ni Catalunya, ni Andalusia recullen les revisions
ginecològiques dins el Decret de garantia de demora. Per tant,
no som els únics, sinó que estam dins la línia d’allò que és
habitual, sigui quin sigui el color polític que governa una
comunitat.

Resumint, voldria dir que la consulta ginecològica
realitzada per un metge especialista està inclosa en el decret i
per accedir a aquestes consultes només basta que el facultatiu
d’Atenció Primària remeti la pacient al ginecòleg a causa d’una
patologia, per sospita d’una patologia, o per qualsevol altra
consulta en relació a la salut ginecològica de la dona. Per tant,
queda tots en mans del metge d’Atenció Primària.

Una altra qüestió és la prevenció, que està emmarcada en
els diferents programes desenvolupats per la Conselleria de
Salut i Consum, a través de la Direcció General de Salut
Pública i participació del Servei de Salut de les Illes Balears.
Com és per exemple en la prevenció del càncer de mama, o de
cèrvix, entre d’altres. Respecte aquest programa de prevenció
de càncer de cèrvix, entre d’altres. Respecte aquest programa
de prevenció de càncer de cèrvix, dir-los que és fruit de la
coordinació entre els professionals d’Atenció Primària i
especialitzada. 

Aquest programa inclou les proves que abans s’anomenaven
revisions ginecològiques i que van dirigits a les dones entre els
25 i 64 anys. Són els centres d’Atenció Primària els encarregats
de desenvolupar el programa de prevenció del càncer de cèrvix,
actuació que s’emmarca dins el Pla de Salut de les Illes Balears
i que té l’objectiu prioritari de disminuir les desigualtats socials
de les dones per accedir a la pràctica preventiva de la citologia.
D’acord amb aquest programa, inicialment es realitza una
citologia anual els dos primers anys i posteriorment, si són
normals, una cada 3 anys. Actualment la demora per sotmetre-
se a una citologia a les unitats d’atenció a la dona en els centres
de salut és de 15 dies. I en aquelles unitats allà on la demora
pot ser superior de forma puntual i recollint una mica el que ha
comentat la portaveu del PSM, d’una manera puntual
s’augmenten els recursos humans per tal de poder disminuir la
llista d’espera.

He de dir també que amb la posada en marxa del programa
de prevenció del càncer de cèrvix s’ha augmentat
l’accessibilitat de les dones que precisen dels serveis d’un
especialista en ginecologia perquè pateixen una patologia.
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Abans els ginecòlegs es dedicaven bàsicament a fer citologies
d’una manera realment desbordada. Aquesta prova preventiva
bloquejava l’accés de les dones que estaven realment malaltes.

Per tot això, no podem acceptar aquesta proposició no de
llei presentada, ja que fa referència a un programa preventiu
que es realitza per part de les infermeres de ginecologia i
comares dels centres de salut a dones sanes i no per causes
patològiques. Com que no compleix en cap requisit del decret,
no es tractat per un metge especialista, no hi ha patologia, es
preventiu i quasi no existeix demora, no és possible contemplar
una garantia. Dir-los també en sentit contrari que totes les
visites realitzades a facultatius especialistes en ginecologia, en
totes les modalitats, consultes, sospita o patologia, per suposat
estan incloses dins el Decret de garantia de demora.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Feliu. Té la paraula la Sra. Aina Rado
per un temps de 5 minuts per les contradiccions que hi pugui
haver.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo de vegades tenc la sensació que
la Sra. Feliu, en aquest cas concret, no viu en aquesta
comunitat, perquè el que ens ha explicat és una situació idílAlica
que qualsevol paregut amb la realitat és pura ficció. Crec que
no s’ha implicat en tota aquesta problemàtica i per tant, no la
coneix i per tant, ens ha dit el que ens ha dit avui. Sra. Feliu,
vostè hauria de saber que no són veritat els 15 dies de demora
en qüestions de citologia, vostè sap que no és veritat.

Per altra banda justifica que no és necessari, que sols una
comunitat autònoma ho té inclòs, Castella-La Manxa. Jo crec
que això idò els hauria de fer pensar que si hi ha qualque
comunitat que realment està inclòs, deu ser per qualque cosa i
deu ser important. Tal vegada perquè és una comunitat
governada pel Partit Socialista, vostès fan tot el contrari. Però
bé, això és la seva manera de funcionar.

Dir-li que aquest Decret de demora, que vostès estan tan
contents, evidentment a nosaltres ens agradaria no només
modificar-lo, sinó que el que voldríem és derogar-lo i realment
que fos la sanitat pública la que es fes càrrec i que no hi hagués
demores a la sanitat pública perquè hi hagués recursos
suficients, cosa que en aquests moments no passa. I no per
qüestió dels professionals, sinó perquè a vostès políticament no
els interessa, els interessa més donar els recursos a la sanitat
privada.

I per la nostra banda res més. Només dir-li que crec que les
dones d’aquesta comunitat no estaran molt contentes amb la
seva actitud irresponsable, l’actitud del Partit Popular davant
d’aquesta proposició.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rado. 

Passam a la votació de la proposició no de llei RGE núm.
9134/06.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 5, vots en contra 8, abstencions cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència queda rebutjada aquesta proposició no de
llei.

2) Proposició no de llei RGE núm. 10330/06, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa al programa "5a
Illa".

Tot seguit passam al segon punt de l’ordre del dia relatiu a
la proposició no de llei RGE núm. 10330/06 presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relatiu al programa "5a Illa". Per
tal de defensar-la intervé per part del Grup Parlamentari
Socialista la Sra. Rado per un temps de 10 minuts.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Presidenta. Jo crec que és conegut de totes les
diputades i diputats el programa que es du a terme des de la
Conselleria d’Immigració i Cooperació, anomenat "5a Illa".
Aquest programa proporciona, diguem, viatge i allotjament a
la nostra comunitat autònoma a persones que són originàries de
les Illes Balears i que anys enrera hagueren d’emigrar,
bàsicament a països d’Amèrica del Sud, encara que
darrerament ja no només entren en aquests viatges aquestes
persones, sinó d’altres que no han nascut aquí, ni per tant, tenen
uns lligams tant directes.

No obstant això, el que nosaltres veim és que la major part
de l’estada d’aquestes persones està prevista que es faci a l’illa
de Mallorca. Hem de tenir en compte que aquestes persones
que vénen amb aquest programa "5a Illa" no només són
originàries de Mallorca, són originàries d’Eivissa, de
Formentera i de Menorca. I la gran part de l’estança s’organitza
a Mallorca, cosa que és raonable per a les persones nascudes a
aquesta illa, però no per a les nascudes a les altres illes i que
evidentment desitjarien tenir més contacte amb la seva illa
d’origen.

A través d’aquesta proposició no de llei el Grup Socialista
el que planteja és que l’organització d’aquests viatges es faci de
manera que l’estada a Mallorca, Menorca, Eivissa o
Formentera sigui opcional, almanco la major part del temps de
durada del viatge, a fi que les persones d’aquestes altres illes,
que no són de Mallorca, puguin realment conèixer els seus
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orígens i els seus parents, en cas que encara en tenguin en
aquests indrets.

Aquesta és la proposició. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rado. Per part del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds té la paraula el Sr. Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Per donar suport a aquesta
proposició del Grup Socialista. Creim que és una cosa
absolutament raonable, donat els costos a més que té portar
aquestes persones d’Amèrica fins aquí. No sé, els costos
suplementaris que hi pogués haver jo crec que no serien
importants.

I realment és cert, jo m’he trobat algun cas concret que
m’ho han expressat familiars, en aquest cas de l’illa d’Eivissa.
Arriba una persona procedent d’Amèrica i tota la família, molts
de parents són d’Eivissa i l’estada va ser inferior a 24 hores, la
resta va ser bàsicament a Mallorca. 

Per tant, crec que és una qüestió d’organització que no té
excessius costos. I si es fa aquest esforç de portar gent per
connectar amb els seus orígens i els queda família, que en
alguns casos és molta, o en tot cas encara que no en tengués,
però que volgués veure l’illa d’origen de la seva família,
entenem que és molt més raonable que es fes d’aquesta manera.
Ja dic, amb un cost que no seria excessiu.

Res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista té la paraula la Sra. Maria Antònia
Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup també donarà
suport a aquesta proposició no de llei. La consideram tan lògica
que creim que no hi hauria d’haver necessitat de presentar-la.
Si l’objecte del Programa "5a Illa" és possibilitar que aquestes
persones emigrades puguin retornar a la seva terra, a les seves
arrels i puguin retrobar-se amb els seus parents, evidentment no
han d’anar a trobar-se amb el Govern per fer-se la foto, sinó
que han d’anar al seu lloc d’origen i allà on els esperen els seus
familiars.

Crec que no hi ha massa més que dir, ho trobam tant lògic
i raonable que si el Govern no ho fa, m’agradaria saber per
quin motiu. Esper que ens ho expliquin, en cas contrari no
entenc res d’aquest programa. A no ser que sigui una simple
excusa per recaptar vots.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vadell. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Joan Font.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, bàsicament des del nostre grup
parlamentari creim que aquesta proposició no de llei que ha
presentat el Grup Socialista està mal enfocada. I està mal
enfocada perquè aquesta operació, abans es deia Enyorança,
després es va dir Retorn i ara es diu "5a Illa", cercar mantenir
els sentiments d’identificació, d’afiliació i de retrobament amb
les Illes Balears. Això és la comunitat de les Illes Balears, la
que paga i patrocina i per això és necessari que les persones
que vénen aquí amb aquest programa, formin part, siguin socis
actius de les comunitats Balears, o cases Balears. Per això han
de complir un requisit quan presenten la seva solAlicitud i és
tenir la consideració de balear, segons la Llei 3/1992, de 15 de
juliol.

Per tant, l’objecte d’aquest programa no és tant mantenir i
consolidar un sentiment de mallorquinitat, menorquinitat o de
ser eivissenc, o mantenir els vincles eivissencs, sinó un
sentiment de balearitat en general. Aquí no vull entrar en
disquisicions identitàries, a més no m’agraden massa. Però la
veritat és que el vincle a mantenir és la balearitat i com tal,
vénen a les Illes Balears. De fet, a la resolució de la conselleria
es parla contínuament de les Illes Balears. A més, em consta
que quan vénen van per les illes. És evident que la major part
de l’estada és a Mallorca, entre altres coses perquè dels dos
operatius que vénen cada any, 75 més 75 persones, la major
part són mallorquins. Jo no sé si ens podrem trobar amb molts
d’eivissencs, o menorquins, tal vegada sí, però de 75 tal vegada
podríem trobar 4 o 5 eivissencs, dic estadísticament,
evidentment ens podem trobar en altres casos, la casuística en
aquests casos és molt gran. Però sempre ens podríem trobar
amb 10 o 15 persones que no fossin de Mallorca. I què hauria
de fer el Govern? Quadruplicar tot el dispositiu logístic i
organitzatiu, un altre element que no es pot obviar. 

És a dir, aquests costos complementaris dels quals parlava
el Sr. Ramon, jo crec que serien molt elevats. S’hauria
d’encomanar per exemple, per a 4 o 5 persones, hotel a
Menorca, un itinerari a Menorca, un acompanyant a Menorca,
reserves de vol, etcètera. De tal manera que des d’un punt de
vista de l’eficiència dels recursos, tan econòmics, humans i des
del punt de vista que el que interessa és consolidar aquest
sentiment de balearitat i no tant aquest sentiment insularista. És
per això que nosaltres no donarem suport a aquesta proposició
no de llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Font. Té la paraula la Sra. Rado per
contradiccions.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Presidenta. Bé, m’ha agradat sentir el portaveu del
Grup Popular parlant de “balearitat”. És una qüestió que no
sabíem que existís, però bé. Crec que aquí tothom té sentiments
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de mallorquí, menorquí, eivissenc i formenterer. Per tant, crec
que és voler realment tapar la realitat. O sigui, jo crec que hem
de dir les coses pel seu nom. Aquests viatges estan fets única i
exclusivament per captar vots de les cases Balears a Amèrica.
Per tant, el Partit Popular les vol tenir controlats en tot moment.
Jo crec que no tenia massa problemes en què anessin a Eivissa.
Però tenen problemes i molts, com ja s’ha demostrat, perquè
vagin a Menorca, perquè com he dit abans, tots sabem per què
fan aquests viatges i per què empra el Partit Popular aquesta
viatges.

Sentir-li dir al representant del Partit Popular que això
augmentaria els costos, amb el cost que té dur 75 persones, és
a dir 150 cada any des d’Argentina, Uruguai, Veneçuela,
Paraguai i ja he dit que no només són persones originàries
d’aquí que per raons econòmiques no han pogut tornar, no, no
és el cas. Que em digui que això augmenta els costos...
Sincerament Sr. Font, a mi m’ofèn, almanco ofèn la meva
intelAligència i crec que la de la majoria de diputats d’aquesta
comissió. A part d’allò que ens ha dit que crec que
representa..., és a dir, ho ha dit clarament, una discriminació
cap a les altres illes molt considerable, perquè hauríem de
llogar un hotel a Menorca, hauríem de cercar un programa a
Menorca i hauríem de fer no sé què per Menorca. 

No es preocupi, si vostès no ho fan, ni hauria d’altres que
ho farien. El problema és que vostès no volen que ho facin,
perquè el que volen, ho he dit abans i ho torn repetir, és per allò
mateix que han muntat la conselleria, munten aquests viatges i
són els viatges de la consellera a Amèrica. I això sí que ens
costa duros, no l’extensió d’aquests viatges a Menorca i a
Eivissa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rado.

Passam ara a la votació de la proposició no de llei RGE
núm. 10330/06.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 5, vots en contra 8, abstencions cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència queda rebutjada aquesta proposició no de
llei.

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