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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BONET I BONET:

Cosme Bonet substitueix Xico Tarrés

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Fina Santiago substitueix Nel Martí.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. L’ordre del dia d’avui consisteix en
el debat de les proposicions no de llei RGE 686 i 687/13.

1) Proposició no de llei RGE núm. 686/13, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a Llei de
coordinació de policies locals de les Illes Balears.

I la Proposició no de llei 686 quedaria retirada per part del
Grup Parlamentari Popular a petició del seu portaveu.

2) Proposició no de llei RGE núm. 687/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a retirada de la
reforma de la Llei del bon govern.

Per tant passaríem el debat de la Proposició no de llei RGE
687/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retirada de
la reforma de la Llei de bon govern.

Per defensar-la té la paraula la Sra. Pilar Costa per un temps
de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
aquesta proposició no de llei, relativa a la Llei del bon govern,
o concretament a la proposta o al projecte de llei que ha
presentat el Govern per reformar l’actual llei del bon govern i
de la bona administració, hem tengut ja diferents debats tant en
comissió com en el plenari respecte d’aquesta reforma. 

Hem de dir que fa ara només un parell de mesos, justament
quan va esclatar un dels casos de corrupció més alarmants que
hi hagut en aquest país, respecte al cas Bárcenas, va coincidir,
evidentment nosaltres pensam que és una coincidència, com no
pot ser d’altra manera, però justament amb la publicació de la
reforma per part del Govern de les Illes Balears de l’actual llei
del bon govern i de la bona administració, una reforma que
suposa una rebaixa de participació ciutadana, una rebaixa dels
controls que es tenen envers l’administració, i en definitiva una
rebaixa de la transparència.

Des del nostre punt de vista, i ho hem reiterat també en
diferents debats, qualsevol tipus de reforma que afecti la Llei
del bon govern ha de ser per ampliar qualsevol tipus de control
cap a l’administració i cap als responsables públics.
Evidentment això és una exigència encara més elevada en
aquests moments a causa, com dic, als elevats casos de

corrupció que s’han anat fent públics, el que ha provocat una
autèntica alarma social en el nostre país en general, com dic una
alarma social que fa més necessari encara que en aquests
moments nosaltres endurim qualsevol tipus de control. 

També vàrem anunciar en el seu dia que el Grup Socialista
presentarà una proposició de llei de transparència, una llei
integral que suposa precisament ampliar els controls que preveu
l’actual llei del bon govern i de la bona administració. Una de
les crítiques que s’ha fet a la proposta socialista, a pesar que
encara no l’hem feta pública, és per què hem de presentar un
nou text si l’actual llei del bon govern i de la bona administració
té poc més d’un any de vigència; precisament pels motius que
abans he esmentat, perquè en aquests moments, a més que
qualsevol llei és millorable, fan falta encara més controls. Que
això pot implicar o és una garantia perquè no hi hagi cap altre
cas de corrupció? Evidentment no, però el que sí és cert és que
com més controls hi hagi i sobretot com més transparència hi
hagi en l’administració pública, més difícil serà que els
responsables polítics, que els responsables públics, tenguin la
temptació de desviar-se de la llei.

Per posar només alguns exemples, com fa l’exposició de
motius de la nostra proposició no de llei, és allí on es veu una
clara disminució de la participació ciutadana, ja que a partir de
la reforma ja no seria obligatòria la participació ciutadana, per
exemple en el capítol d’inversions dels pressupostos generals de
la comunitat autònoma, per cert, exigència que ha incomplert el
Govern de les Illes Balears en l’aprovació dels dos pressupostos
que ja portam aprovats pel govern Bauzá en aquesta legislatura;
una rebaixa també en el control o en la transparència de
determinats càrrecs públics, que ja no serà necessari que facin
públiques les seves retribucions. 

Per què?, perquè amb aquesta reforma de la Llei del bon
govern el que fa el Sr. Bauzá és modificar dos conceptes que per
a nosaltres són fonamentals: un, el que és el conflicte
d’interessos i, dos, es modifica també les persones que són alts
càrrecs als efectes d’aquesta llei. Per a nosaltres és del tot
incomprensible que es modifiqui el concepte d’alt càrrec,
perquè hi ha tota una sèrie de personal, sobretot el personal de
confiança, personal eventual, en definitiva, que quedaria exclòs
dels controls que preveu la Llei del bon govern. Sabem que
l’argument del Govern és que això no és així perquè la Llei
d’incompatibilitats ja fa una definició del que són els alts
càrrecs a efectes de l’aplicació de la Llei d’incompatibilitats.
Això evidentment no es modifica perquè no es modifica la Llei
d’incompatibilitats, però en la pràctica, al modificar els que són
alts càrrecs en aquesta llei de bon govern, no entenem per què
han de ser persones diferents a les que preveu la Llei
d’incompatibilitats a efectes d’aplicació de la mateixa llei
d’incompatibilitats.

En definitiva, com deim, el nostre grup demana que es retiri
la reforma de la Llei de bon govern que està en tramitació per
part del Govern, que encara no ha tengut entrada en aquest
parlament, i sobretot també per un altre motiu fonamental, i és
que en aquests moments s’està tramitant per part en aquest cas
del Congrés dels Diputats la Llei de transparència estatal, que
preveu algunes exigències que faran que si en aquests moments
s’aprovàs aquest projecte de llei de reforma de la Llei del bon
govern a les Illes Balears ja naixeria morta, perquè algunes de
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les exigències de l’Estat no concorden amb el que preveu la
reforma del Govern del Sr. Bauzá.

I per últim només faré incidència que no només aquesta
reforma neix en el pitjor moment possible des d’un punt de vista
polític sinó que encara posa més dubtes i més sospites sobre
l’actuació concreta del president Bauzá quan està immers,
sotmès a un procediment judicial sobre la seva pròpia
incompatibilitat, i com dic posa més sospites sobre aquests fets,
perquè que en aquests moments s’intentin modificar conceptes
com el d’alts càrrecs i sobretot també com el concepte del que
és un conflicte d’interessos, com dic no només és inoportú
políticament, sinó que des d’un punt de vista de garanties de
transparència i de participació ciutadana és una minva que a
més va en contra de tot el que s’està fent a la resta d’Espanya.

Aquest cap de setmana passat, precisament, el Partit Popular
i el Sr. Rajoy, a nivell de tot l’Estat, deia que un dels seus
objectius era endurir precisament la Llei de transparència que
s’està tramitant en el Congrés dels Diputats. Per tant creim que
el més raonable seria retirar el projecte que hi ha ara, vegem
com queda la llei estatal i portem endavant una llei de
transparència i de bon govern integral aquí a les Illes Balears
que en cap cas no pot suposar una minva dels controls que
existeixen ara, i en tot cas qualsevol reforma ha d’anar més
enllà dels actuals controls. Per això demanam a la nostra
proposició no de llei la retirada d’aquest projecte i que
subsidiàriament o que en qualsevol cas la modificació suposi
més control, més transparència i més participació ciutadana.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Ara torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari MÉS té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Fina Santiago per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Bon dia a tots i a totes. La proposició no
de llei que s’està debatent en aquesta comissió ja ha tengut
diversos contingut semblants a diversos espais en el Parlament;
com vostè deia, senyora representant del Partit Socialista, s’han
fet interpelAlacions, s'han fet mocions, s’han fet proposicions no
de llei tant en comissions com en el plenari. Per tant el
posicionament del nostre grup ja està més que clar. Donarem
suport a aquesta proposició no de llei.

Perquè en un moment en què els polítics i la política és una
preocupació a tots els índex, a totes les enquestes que es fan als
ciutadans, una de les primeres preocupacions, i quan se’ls
demana per què és una de les primeres preocupacions per als
ciutadans d’actitud política i els polítics et diuen que un tema és
la corrupció, l’altre és que no dóna solucions a la crisi
econòmica i l’altre et diuen que és la manca d’esperances que
transmeten els polítics. Per tant, una proposta com la que tenim
en aquest moment per part del Govern de les Illes Balears, que
és reduir, rebaixar l’actual control de l’actuació del Govern i
l’actual transparència d'una llei que estava en vigor i el nostre
grup parlamentari no li pot donar suport. Per tant, ens sumam a
aquesta demanda del Partit Socialista que la retiri i si considera
que la llei actual s’ha de modificar, segurament té possibilitat de

millora, aquesta modificació ha de ser més transparència i més
control per part de la ciutadania dels governs, o facilitar més
instruments als ciutadans per a un control més exhaustiu del
Govern.

I posarem tres exemples, alguns ja els ha comentat vostè. La
llei que es vol debatre en el Parlament a petició del Govern
impossibilita o prohibeix per exemple que les despeses
protocolAlàries superiors a 500 euros siguin publicades, cosa a
la qual l’actual llei en vigor sí obliga. O que no es facin
públiques les subvencions o els contractes de determinada
quantia, quan la llei actual no delimita la quantia, obliga a la
publicació de subvencions i contractes. O fer públic tot tipus de
contractes. I la llei que ha presentat el Govern també ha limitat
la quantia del tipus de contractes. O la reducció del que es
consideren alts càrrecs. A la interpelAlació vostè, record que li
va fer aquesta pregunta i el conseller va sortir explicant que no
canviava res; idò si no canvia res, no modifiqui vostè l’article
que modifica la concepció d’alt càrrec a la llei. I també ens
pareix molt greu el fet que es modifiqui que l’Oficina de
Control i Transparència a l’actual llei en vigor és un funcionari
i el volen substituir per un alt càrrec. Per tant, pensam que totes
aquestes mesures i d’altres que contempla llei, van en contra o
redueixen l’actual transparència de la llei actual i, per tant,
s’hauria de canviar i s’ha de canviar per a més transparència. En
lloc de 500 euros, 250 euros i altres coses així.

De vegades -cregui'm- no fan falta lleis de transparència per
demostrar que hi ha transparència o per demostrar que realment
es creu en la transparència, també les actituds són importants. Jo
vull recordar aquí la renúncia que ha fet la meva companya
l'exdiputada Joana Lluïsa Mascaró, que ha renunciat a l’escó per
haver estat imputada en un cas i no ha esperat que li apliquessin
o no mesures cautelars, no ha esperat anar davant d’un jutge.
Això és una clara demostració de transparència, aquest és un
clar missatge als ciutadans, perquè un ciutadà pot intuir, pot
sospitar que un parlamentari pot tenir una relació privilegiada,
pot tenir informació privilegiada que ell com a ciutadà no té en
el cas d’una defensa jurídica.

Nosaltres també ja hem presentat diverses propostes per
millorar la transparència d’aquesta comunitat autònoma. Record
la del 8 de novembre de 2011, que demanàvem la modificació
del Reglament perquè se publiquessin les declaracions de béns
i d’activitats, cosa que el Partit Popular amb els seus vots va
impedir i després per una ordre de Madrid, a causa de la
repercussió del cas Bárcenas s’han publicat, han facilitat la seva
publicació.

Una altra de les coses que ens ha sorprès aquests dies,
d’aquesta actitud poc transparent del Govern és que nosaltres
com a grup parlamentari vàrem haver de demanar una vegada
i una altra, modificant la solAlicitud, les declaracions de béns i
activitats del president i vàrem haver de fer tres o quatre
solAlicituds adaptades al contingut concret que volia el Govern.
Ens va sorprendre com un mitjà de comunicació va publicar les
declaracions de béns i d’activitats dels exconsellers del
president Antich, dient qui l’havia presentada, qui no l’havia
presentada, qui l’havia presentada al final, qui no l’havia
presentada al final. Vull llegir les declaracions en el Diari de
Sessions del conseller, que criticava l’oposició quan nosaltres
exigíem rapidesa per conèixer el contingut de les declaracions
del president, ell ens deia que s’ha d’entendre, que en un estat
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de dret s’ha de seguir un procediment administratiu reglat. No
em puc botar aquest procediment de llei, la llei s’ha de complir
a un estat de dret. Als quatre dies va sortir aquesta llista
d’exconsellers sobre si havien publicat o no. Nosaltres hem
demanat a través de quina solAlicitud s’ha aconseguit aquesta
informació i creguin-me que si no hi ha solAlicitud demanarem
responsabilitats polítics. Aquest és un exemple de manca de
transparència. Un altre exemple de manca de transparència
d’aquest govern és que no contesta les preguntes formulades per
l’oposició. Nosaltres tenim més d’un 45% de preguntes que
superen els 20 dies.

Però centrant-nos en el debat concret d’aquesta proposició
no de llei, nosaltres acceptaríem una modificació de la llei,
sempre que anàs cap a una major transparència, que l’Oficina
d’Avaluació sigui un organisme autònom independent, que hi
hagi unes infraccions a tots els polítics i funcionaris que han
incomplert la Llei de transparència, cosa que l’actual text de la
llei no posa; que obligui també als partits polítics, no al Govern
exclusivament. Per tant, pensam que aquesta proposició no de
llei que hi ha damunt la taula és una involució en relació a
l’actual i per això en demanaríem la retirada i donarem suport
a la proposta del Grup Socialista.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Sr. Diputat Fernando
Rubio per un temps de deu minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, la Llei 4/2011,
de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears,
estableix els principis generals que informen de la bona
administració i del bon govern i desenvolupa les mesures,
obligacions i organitzacions vinculades a l’execució d’aquests
principis. Per tant, consideram que és una llei necessària i és una
llei que nosaltres mai no hem rebutjat. El que sí hem fet ha estat
posar damunt la taula una sèrie de reformes perquè aquesta
pugui estar perfectament desenvolupada i pugui ser
perfectament aplicable amb les possibilitats que tenim en
aquests moments i també perquè entenem que aquesta llei va ser
plantejada amb múltiples duplicitats i amb tota una sèrie de
complicacions tècnics que feien que fos molt difícil la seva
posada en marxa.

Els estudis sobre el desenvolupament reglamentari que
estableix la llei, ha evidenciat per tant la dificultat
d’harmonitzar determinats preceptes amb la resta de la
normativa sectorial en la qual incideix aquesta.

D’altra banda també hem de tenir present les circumstàncies
socioeconòmiques existents en el moment de l’elaboració
d’aquesta llei, han experimentat, per tant, una notable involució,
una evolució donada per la crisi que patim, de manera que
l’augment de recursos disponibles per fer front a les exigències
de l’estat del benestar, del qual segons l’exposició de motius es
disposava, s’ha reduït a necessari per a la prestació dels serveis,
de mantenir els serveis bàsics. A la vegada, tot i que la
disposició addicional tercera estableix que la llei no pot
representar cap increment de despesa pública, els recursos
humans i els mitjans materials necessaris per implantar-la ja han
minvat. Per tant, per al procés normal d’adaptació de
l’administració autonòmica a la nova situació econòmica, cosa
que dificulta el desenvolupament de les accions que es preveien.
I això també és una dada que s’ha de tenir present i en compte.

Aquests fets es manifesten també sobretot respecte de la
regulació de l’Oficina d’Avaluació Pública de les Illes Balears.
La Llei del bon govern va crear i regular aquesta oficina amb
una situació d’equilibri inestable entre un ampli ventall de
funcions i competències i la limitació de la disposició addicional
tercera que està fent impossible el seu funcionament real. Per
això consideram necessari modificar determinats preceptes de
la Llei de la bona administració i del bon govern de les Illes
Balears, per poder assolir els principis informadors que
estableix l’article 3 de manera eficaç, evitar la dispersió
d’obligacions establertes en normes sectorials dins aquesta
norma de caràcter transversal i ajustar els continguts de les
funcions de l’oficina que es preveu al títol tercer d’aquesta llei.

Per tot això, nosaltres pensam que aquesta modificació de la
Llei del bon govern es concreta principalment en dues accions
clares. La primera seria donar rellevància als principis que la
informen respecte dels procediments que les normes sectorials
tenen estaberts en relació amb els mateixos principis: per això,
per tant, es modifiquen els articles que havien establert
procediments de transparència i de control similars als ja
existents en les normes sectorials, i millorar així la seguretat
jurídica especialment en actuacions de la bona administració.

Per tant per una banda seria aquesta qüestió, i per una altra
banda modificar la denominació del títol tercer, canviar la
denominació de l’oficina i precisar el contingut de les seves
funcions i funcionament per tal de fer-les més efectives, més
eficients i més reals, més aplicables al moment en què ens
trobam. Amb la modificació del títol tercer es reforça, per tant,
l’objectiu de transparència que inspira la Llei del bon govern,
així com el projecte de llei estatal, que sabem que s’està
tramitant a les Corts, i en gran part bàsica de transparència,
d’accés a la informació i del bon govern, per la qual cosa es
modifica aquesta denominació, com dèiem, de l’oficina. Des
d’aquest moment es denomina, com saben, Oficina de
transparència i d’avaluació pública de les Illes Balears, amb
funcions de caràcter especialment significatiu i explícit sobre el
control i la vigilància de la transparència en l’exercici de les
funcions del Govern i la gestió dels assumptes públics. 
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Les funcions es concreten a l’article 51 en tres grups, en
matèria d’avaluació pública, en matèria de transparència de
l’activitat pública, i en matèria d’incompatibilitats dels alts
càrrecs; per tant la llista de funcions vinculada a cadascun dels
tres grups es concreta de forma harmonitzada amb les
corresponents normes sectorials vigents. L’article 50 regula el
que es considera essencial dins el marc regulador d’una llei amb
la definició d’un òrgan com és l’oficina, i deixa al desplegament
reglamentari l’estructura de l’òrgan, que consideram que aquest
punt també és important, les incompatibilitats, la situació
administrativa i el règim aplicable, en coherència amb el
principi de sostenibilitat del seu funcionament previst a la
disposició addicional segona.

Per tant deixam a la disposició parlamentària totes aquestes
regulacions i evidentment no s’esgota al regulació amb la
normativa legal.

Per tot això és necessari, sense renunciar als principis que
l’inspiren, modificar aquesta llei 4/2011, de 31 de març, de la
bona administració i del bon govern de les Illes Balears, a
l’efecte d’establir una regulació que conclogui de manera eficaç
i simplificada a escala normativa, amb la finalitat d’assolir els
principis generals establerts a la mateixa llei. No obstant això,
en aquests moments, bé, quan comenci la tramitació
parlamentària, aquí va comparèixer el conseller
d’Administracions Públiques, va donar un missatge molt clar,
va dir que ell creia i pensava que era necessària aquesta
modificació per tal de ser una llei perfectament aplicable i que
es pogués complir tenint en compte la realitat i la necessitat del
moment, però que a més a més estava a disposició dels grups
parlamentaris i de les diferents formacions polítiques per tal de
poder arribar a acords en cas que hi hagués aportacions o que hi
hagués esmenes, o que es plantejassin qüestions que puguin
millorar aquesta llei de la bona administració i del bon govern.

Per tant consideram que des del Govern de les Illes Balears
s’ha actuat amb total transparència, hi ha hagut aquí una
compareixença voluntària, hi ha hagut una fase d’exposició
pública en la qual els ciutadans han pogut presentar les seves
alAlegacions per tal que es faci un informe al projecte de llei, i
en definitiva pensam que s’estan fent les passes encertades. 

Altres vegades se’ns ha demanat per què ara aquesta
modificació; idò perquè nosaltres pensam que aquesta
modificació és necessària, i perquè pensam que la Llei de
transparència, una llei de bona administració i de bon govern, ha
de ser d’aplicació immediata i ha de ser d’aplicació real, i si
tenim un text legal que no dóna aquestes expectatives
consideram que allò bo és poder-lo modificar i adaptar-lo a la
nova situació social, econòmica, i a la nova situació que vivim
a les Illes Balears.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contradiccions...

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, en primer lloc per
posar de relleu que el Govern de les Illes Balears no aplica la
Llei de bona administració i de bon govern senzillament perquè
no vol, perquè no té voluntat política d’aplicar-la, i això és molt
greu, que la mateixa administració que va impulsar una llei no
la canviï, perquè una cosa és que impulsi una modificació i
l’altra és que l’estigui incomplint conscientment mentre no
arriba aquesta modificació. Com dic a nosaltres ens sembla
gravíssim.

I hem de posar de manifest també que el Partit Popular no és
que no estigués d’acord; no estava d’acord amb la llei,
evidentment, ni amb el contingut, ni amb la transparència, ni
amb la participació ciutadana, entre altres coses perquè és que
no va votar ni un sol article, d’uns quants es va abstenir i de la
resta va votar en contra. Per tant el Partit Popular, de
transparència i de participació, zero, no va votar ni un sol article
d’aquesta llei, i ara, quan tenen la possibilitat de millorar-la,
d’ampliar-la, el que fan és impulsar una modificació per
rebaixar els controls als responsables polítics i a l’administració,
i per eliminar participació ciutadana, quan la gent al carrer està
demanant tot el contrari. És que estan fent tot el contrari del que
s’està demanant al carrer i del que és una exigència social.

Clar, i que em diguin que les circumstàncies
socioeconòmiques fan que haguem de jugar amb els recursos
disponibles, això és una presa de pèl, perquè jo supòs que el
representant del Grup Popular sap que el que ha fet el Govern
és que, com que no vol aplicar la llei, però no la vol aplicar
perquè no vol, no perquè no hi hagi recursos, ha agafat dos caps
de servei de la Direcció General de Qualitat, de la qual depèn la
gestió o l’aplicació d’aquesta llei i els ha enviat cap a un altre
servei. Per tant si tu desmantelles el teu servei que ha d’aplicar
una llei, evidentment no tendràs recursos, i aquesta és la
voluntat real del Partit Popular, aplicació en la transparència,
zero. Ha agafat dos caps de servei i els ha enviat a un altre
servei i a una altra conselleria. 

I, com dic, el més greu de tot és que mentre una llei està en
vigor s’ha d’aplicar, els agradi o no els agradi, fins i tot encara
que no agradi al Sr. Bauzá, l’ha d’aplicar, i si no li agrada, que
és el que ha passat, ha d’instar a la seva reforma, però mentre no
s’hagi reformat i estigui en vigor la reforma s’ha d’aplicar
l’actual llei. 

I mi encara ningú no m’ha explicat què té a veure la reforma
amb la seguretat jurídica. És que no publicar a partir d’ara els
contractes menors dóna més seguretat jurídica? Jo crec que és
tot el contrari. No només dóna menys seguretat jurídica, sinó
que obre la porta al fet que es relaxin els controls precisament
en contractes menors de cara a la responsabilitat que poden tenir
els responsables polítics. O què té a veure la seguretat jurídica
amb el fet d’eliminar l’obligatorietat de comparèixer els alts
càrrecs en aquest parlament?, això és més seguretat jurídica?
Això és menys transparència. O que a partir d’ara l’oficina
estigui dirigida per un càrrec de confiança, per personal
eventual i no per un funcionari; això és seguretat jurídica?, això
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és res de res, això simplement és que al Sr. Bauzá no li agraden
ni la transparència ni el control polític i ha decidit reformar la
Llei del bon govern, punt, si és que no hi ha més, ja hi podem
donar les voltes que vulguem.

Ens encantaria que es pogués arribar a un acord en tot això,
ja ho va dir aquí el Sr. Conseller, el Sr. Gornés, però
evidentment amb aquesta línia que ha emprès el Partit Popular
no ens hi trobaran, en cap acord, només arribarem a acords en
tot allò que suposi més transparència i més controls cap a
l’administració i ampliar el contingut d’aquesta llei. Tot allò que
sigui rebaixar, al meu grup no el trobaran, no donarà el seu vot
a favor, evidentment.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passam a la votació de la
Proposició no de llei 687/13.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

En conseqüència quedaria rebutjada la Proposició no de llei
687/13.

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