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EL SR. PRESIDENT:

Senyors i senyores diputats i diputades, començarem la

sessió d’avui. En primer lloc voldria demanar si es produeix

qualque tipus de substitució.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. Miquel Jerez substitueix

Misericòrdia Sugrañes.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, si no hi ha més substitucions, si m’ho permeten

breument, com a nou president d’aquesta Comissió de Salut, i

puc parlar en nom de les dues persones que m’acompanyen, el

nostre esperit és que aquesta comissió funcioni amb la màxima

normalitat, que tothom pugui dir la seva opinió, el seu criteri,

el seu argument, sempre que puguem mantenir un cert consens,

diàleg i les normes per les quals es regeix aquest parlament.

Mai no hem de perdre el nord que la nostra funció és cercar

solucions per al conjunt de ciutadans i ciutadanes, i

evidentment en un àmbit sensible com és l’àmbit de la

Comissió de Salut.

Proposició no de llei RGE núm. 4458/15, presentada pel

Grup Parlamentari Popular, relativa a prohibició de la

clàusula no show en els contractes de transport.

I sense més..., l’ordre del dia d’avui consisteix en el debat

de la Proposició de llei RGE núm. 4458/15, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a la prohibició de la clàusula no

show en els contractes de transport, i per defensar-la té la

paraula l’Hble. Sr. Jerez, del Grup Parlamentari Popular, per un

temps de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President, i molt breument prenc la

paraula per posicionar el criteri del meu grup parlamentari

sobre la proposició no de llei presentada, que fa referència,

com vostè diu, a la clàusula abusiva -així ho entenem perquè ho

és- incorporada a les condicions generals de contractació en

matèria de transport, una clàusula anomenada clàusula no show.

I en què consisteix aquesta clàusula no show? Doncs bé, és

aquella clàusula per la qual es compra un bitllet d’avió, format

per diversos trajectes, normalment anada i tornada; no se’n fa

ús d’un d’ells, d’un vol, per exemple el d’anada, i la companyia

es permet de forma unilateral anulAlar el vol de tornada encara

que l’usuari hagi arribat a la seva destinació mitjançant un altre

mitjà de locomoció, mitjançant un altre mitjà de transport.

Pagam per canviar d’hora un bitllet, per canviar de dia un

bitllet, pagam per facturar equipatge, pagam per canviar de

seient a una aeronau; pagam fins i tot per cridar per telèfon a

l’atenció al client mitjançant un número 902, avui 07, i amb

aquesta clàusula pagam a canvi d’un bitllet que finalment no

utilitzam. Possiblement vostès s’hagin trobat amb una situació

com aquesta, amb algun cas com aquest, i probablement

s’hagin sentit estafats quan han hagut de comprar un bitllet nou

per poder tornar al seu destí. Doncs bé, certament i igualment

d’estafades s’han pogut trobar totes aquelles persones que s’han

trobat en la mateixa situació, usuaris i consumidors que

possiblement no s’han resignat i finalment han acabat

precisament denunciant aquest fet davant dels tribunals, i

afortunadament en aquest sentit hi ha justícia, i dic que hi ha

justícia perquè afortunadament els tribunals s’han acabat

pronunciant pràcticament de forma unànime, clara i inequívoca

a favor de l’usuari, a favor del consumidor. 

A l’exposició de motius els faig esment a una sèrie de

sentències: sentència del Jutjat número 2 de Mercantil

precisament de Palma de Mallorca, de 22 de març de 2010, en

què diu que la clàusula és abusiva perquè precisament permet

a la companyia tornar a vendre aquell bitllet que hem comprat

i que per circumstàncies unilaterals de la companyia no podem

utilitzar. Sentència de l’11 de setembre de 2012, Jutjat número

12 de Mercantil de Madrid, que va estimar la demanda de

l’Organització de consumidors i usuaris contra Iberia; a través

d’aquesta clàusula l’Organització de consumidors i usuaris, o

a través d’aquesta demanda, aconsegueix que es declarin nulAles

les clàusules conegudes com a no show  dins les condicions

generals de contractació en matèria de transport, i precisament

en relació amb aquesta companyia, la companyia Iberia.

Hi ha una altra sentència, de 4 de febrer de 2010, de

l’Audiència provincial de Las Palmas; una altra sentència del

Jutjat del Mercantil número 2 de Bilbao, de 26 de novembre de

2013, on es declara abusiva la clàusula perquè provoca, perquè

causa un desequilibri important als drets i a les obligacions que

es deriven precisament del contracte en perjudici del

consumidor i en perjudici de l’usuari, i són contràries

precisament -i així ho diu la sentència- a les pràctiques de la

bona fe.

Però malgrat aquestes sentències, aquests pronunciaments

judicials que reiteradament han anat tenint lloc a diferents

indrets de la nostra geografia, encara hi ha companyies,

efectivament, que es permeten incorporar a les condicions

generals de contractació aquesta clàusula. I perquè ho

continuen fent?, primer, perquè no han tengut possiblement

potser una sentència condemnatòria i, en segon lloc, perquè la

legislació no està en aquest sentit definida en relació amb el

que són les clàusules abusives com és la clàusula no show. És

a dir, que tots aquells pronunciaments judicials que hi ha hagut

han estat perquè persones singularment considerades ho han

anat denunciant als tribunals, i d’acord amb la legislació en

matèria de consumidors i usuaris han considerat que això era

abusiu, però no precisament perquè en matèria de transport hi

hagi un article on digui que aquestes clàusules en particular

hagin de ser prohibides.

Avui matí he fet un breu exercici, i ha estat entrar a distintes

pàgines web de companyies aèries per tal de comprovar si a les

seves condicions generals de contractació hi segueixen figurant

clàusules no show, i he entrat a dues companyies, una és

Vueling, la coneixen perfectament, i l’altra és Air Europa.

Article primer o apartat primer de les clàusules generals de

contractació de Vueling -parl de les definicions-: “Billete de

conexión: es el billete formado por dos o más segmentos de

manera que para cada segmento se emite un billete, y juntos

constituyen un único contrato de transporte”. Article 3: “El

billete de conexión -al qual feia referència abans- perderá su

validez si no se agotan por completo todos los segmentos

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504458
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indicados en el billete de conexión”; clàusula no show, clàusula

abusiva. Condicions de contractació d’Air Europa, apartat 3.5:

“El pasajero debe saber que en caso de que se no se presente

para algún vuelo Air Europa puede cancelar el regreso o las

reservas sucesivas, excepto si el viajero lo ha notificado a la

compañía con suficiente antelación”; no diu quina és la

suficiente antelación, per tant queda al arbitri de la companyia

determinar quina és la suficient antelació amb la qual has de

comunicar-ho. “En este caso -és a dir, en aquest cas o en

qualsevol cas- deberán aplicarse las penalizaciones

correspondientes por un cambio según las condiciones de la

reserva”.

Per tant què ve a dir això?, que en qualsevol dels casos

vostès seran penalitzats per la companyia si precisament volen

fer ús d’aquell bitllet que no els permet la companyia; i què

succeirà?, que acabaran traient un altre bitllet o acabaran essent

penalitzats amb el mateix import que els costa un bitllet nou.

Per tant, clàusula no show, Vueling i Air Europa.

Per tant què persegueix aquesta proposició no de llei?,

clarament i senzillament que es promogui un canvi a la

legislació o es promogui una reforma de la legislació de tal

manera que aquest tipus de clàusules no show, específicament

aquestes, no tenguin cabuda en els contractes d’adhesió, perquè

són contractes d’adhesió, que no tenim possibilitat de negociar

amb la companyia i simplement ens hem d’adherir a aquest

tipus de condicions generals de contractació. Idò bé, que

aquestes clàusules quedin fora i siguin totalment alienes a

aquests contractes de transport de tal manera que no es

produeixin perjudicis a l’usuari, no es produeixin perjudicis al

consumidor, i finalment les condicions d’equilibri es respectin.

I una qüestió. Jo crec que aquest tema és important des del

nostre punt de vista o des de la nostra pròpia situació d’illenc.

És una qüestió, el transport, per a nosaltres, és una qüestió

substancial a la nostra condició d’illencs; ens hem de moure i

hem de transitar pel món i especialment en avió, i tenim en

aquest cas també un perjudici: possiblement una persona que es

trobi a un altre lloc de la península i se senti perjudicada per

aquesta clàusula abusiva tengui un altre mitjà de locomoció i el

pugui utilitzar per arribar al seu destí i no hagi de ser

precisament un avió; nosaltres no, nosaltres no podem en molts

de casos i hem d’utilitzar aquest mitjà de locomoció per tal de

poder arribar al nostre destí, que són les Illes Balears. Per tant

queda dit això i esper i confii que la resta de grups

parlamentaris entenguin quina és la vocació -que estic segur

que sí- d’aquesta proposició no de llei i l’aprovin en

conseqüència.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. En el torn de fixació de posicions

pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula l’Hble.

Diputada Montserrat Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Apoyamos la iniciativa. No tenemos nada más que añadir.

Creemos que es una petición justa y total apoyo.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Seijas. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula l’Hble. Diputada Isabel Busquets.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Gràcies. Viure en aquestes illes és sens dubte un plaer per

als seus habitants. De fet sempre hem estat una destinació

preferida, no sols turística sinó com a lloc per venir a viure,

però el fet de la insularitat té una sèrie de problemes que cal

resoldre als ciutadans i les ciutadanes d’aquesta comunitat.

La necessitat d’agafar transport aeri o marítim per als

desplaçaments fora de les Illes ens situa en una posició de

feblesa davant la força de les companyies aèries. MÉS per

Mallorca, així com hauria de ser en tots els partits, ens hem

caracteritzat per defensar els interessos dels ciutadans i les

ciutadanes de les Illes, és per això que no podem fer altra cosa

que donar suport a aquesta proposició no de llei sobre la

supressió de la clàusula no show, per abusiva contra els drets

dels consumidors. Caldria preservar els drets de no fer ús d’un

determinat trajecte per diversos motius -laborals, familiars, de

salut- i poder així i tot fer ús del bitllet de tornada sense que

sigui anulAlat, prioritzant exclusivament els interessos de les

companyies aèries. Aquesta clàusula ha de ser eliminada no

sols per abusiva pels perjudicis que provoca als usuaris i a les

usuàries, sinó també perquè ha estat diverses vegades duita als

tribunals i la jurisprudència ha resolt a favor de l’usuari del

transport, perquè està en contra dels drets dels consumidors i

usuaris i beneficia exclusivament les empreses de transport aeri.

Ara bé, voldria destacar també la necessitat de consensuar

altres iniciatives que són ben importants per als ciutadans i les

ciutadanes d’aquestes illes, com és la tarifa plana en els vols

interilles, o la millora de freqüències dels vols també entre les

illes. 

Per acabar, ho reiter, el Grup de MÉS per Mallorca dóna

suport a la proposició no de llei presentada pel Partit Popular.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Busquets. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble.

Diputada Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, des d’El

Pi tenim molt clar i per a nosaltres és imprescindible i

importantíssima la defensa de la mobilitat dels ciutadans de les

nostres illes. En aquest cas veim que la clàusula no show no

només no ajuda sinó que perjudica seriosament la nostra

comunitat amb més intensitat que la majoria, ja que només

tenim dues maneres de sortir cap a fora, cel i mar. Des d’El Pi

coincidim totalment que és una clàusula abusiva, ja que l’usuari

paga el servei i té tot el dret de disposar del seu seient. Per això

nosaltres donarem suport a aquesta proposició no de llei.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS

per Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Font, per un

temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, president. Bé, estic amb els companys dels altres

grups parlamentaris, poca cosa a afegir. També ens afegim a

votar favorablement aquesta proposició no de llei.

Un punt que volia comentar també és que a l’article 95 de

la Llei de navegació aèria (...) el dret a no viatjar i pot obtenir

el reemborsament si es realitza dins el termini fixat, és a dir, a

banda de tot el que el company..., les sentències que ja han

sortit, és que també a la navegació aèria ja està inclòs. Ara, el

que està passant amb el tema de la clàusula no show deu ser

doncs el que has comentat, que no s’apliquen les sentències, i

que potser no s’està fent una multa, una cosa punitiva perquè

no es tornin a donar aquestes clàusules abusives.

Ja està. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la

paraula l’Hble. Diputada Sra. Sílvia Tur, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Bona tarda a tothom. Bé, evidentment

Gent per Formentera donarà suport a aquesta iniciativa, perquè

en primer lloc és de sentit comú i és obvi que es tracta d’un

abús que a més es ve produint fa molts d’anys, malauradament.

En qualsevol cas sí que crida l’atenció, i crec que és

important dir-ho, que d’una banda la mateixa comunitat

autònoma i també en part l’Estat estiguin establint contractes

amb companyies aèries per subvencionar part del cost del

transport als residents de les Illes Balears quan per altra banda

estan aplicant aquest tipus de clàusula. Per tant jo crec que

hauríem d’instar qui pertoqui, és a dir, en part, lògicament, el

Govern de les Illes Balears i en part també l’Estat, que en el

moment en què s’apliquin o es duguin a terme negociacions per

aplicar descomptes de residents es tingui molt present

l’eliminació d’aquesta clàusula, si és que es pot utilitzar com un

instrument de pressió.

I per altra banda he de dir que també crida l’atenció que

havent-hi sentències, com molt bé ha explicat el Sr. Jerez, que

avalen els drets dels ciutadans i donen la raó als ciutadans en

les seves reivindicacions, l’Estat no hagi fet complir aquestes

clàusules amb efecte generalitzat a totes les companyies aèries.

Per tant hauríem d’instar també que aquesta actuació no quedi

només dins l’àmbit del Parlament de les Illes Balears sinó que

l’Estat faci complir aquesta normativa o faci complir a les

companyies aèries l’eliminació d’aquesta clàusula, però a totes

elles, perquè havent-hi sentències judicials que ho avalen és

prou difícil d’entendre que no tingui una aplicació directa sobre

totes les companyies que estan operant actualment. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista té la

paraula l’Hble. Diputada María José Camps per un temps de

deu minuts.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,

vagi per endavant que donarem suport a aquesta proposició no

de llei, si bé presentarem una esmena d’addició una mica en el

sentit que ha mencionat ara la Sra. Tur, del Grup Mixt, afegint-

hi un segon punt als efectes de garantir una major protecció

dels usuaris dels serveis prestats per les companyies aèries.

Efectivament la clàusula no show és aquella per la qual la

companyia aèria es reserva aquest dret, aquesta possibilitat de

cancelAlar el vol de volta si el passatger no fa ús del vol

d’anada. És aplicable, com ha dit també la Sra. Font, del Grup

MÉS per Menorca, la Llei de navegació aèria. Així, d’acord

amb l’article 95 d’aquesta llei, l’obligació principal del

passatger és pagar el preu, a canvi del qual adquireix el dret a

viatjar en determinades dates. Per tant el consumidor, després

d’haver abonat la contraprestació pel bitllet de tornada,

adquireix un dret d’ocupar un seient en el tram d’anada i un

dret d’utilitzar el viatge de volta. No obstant això, si l’aerolínia

aplica aquesta clàusula tipus no show, en realitat tracta de

convertir aquest dret en una obligació, perquè està obligant el

passatger a haver de viatjar per poder utilitzar el vol de tornada,

i condiciona el fet de gaudir d’aquest dret amb aquesta

obligació. En cas contrari la companyia es reserva el dret de

resoldre de fet, perquè així ho fan, el contracte, quedant-se amb

el preu ja pagat pel passatger encara que no existeixi cap

incompliment previ de les obligacions de l’usuari, que no és

més, com he dit i com diu aquesta llei, que s’han de pagar els

bitllets que està adquirint. I això no és de rebut. És unànime la

jurisprudència en aquest sentit, que qualifica aquesta clàusula

com abusiva, i a les sentències citades pel Sr. Jerez en podríem

afegir d’altres, com per exemple la sentència de l’Audiència

Provincial de Madrid de data 27 de novembre de 2009, que

qualifica el comportament de l’aerolínia com profundament

injust per a l’usuari. 

Per tant donarem suport a la proposició no de llei

presentada pel Grup Parlamentari Popular per tal que el

Parlament insti el Govern d’Espanya a promoure els canvis

legislatius que siguin necessaris en aquest sentit. Però entenem

que amb aquesta proposició no de llei tal i com està plantejada

ens quedam curts, realment. L’Estat té competències

exclusives, efectivament, per regular per llei els contractes amb

els consumidors, tot tipus de contractes: transport, telefonia,

energia, bancaris, etc., però si una empresa introdueix una

clàusula abusiva en els seus contractes amb els consumidors o

realitza una pràctica abusiva i així és declarada pel jutjat, com

ha passat en aquests casos, han de ser les comunitats autònomes

dins les seves competències, que sí tenen competència

sancionadora en aquest sentit, que sancionin l’empresa, així

com preveu aquesta normativa aplicable.

El Grup Parlamentari Popular pretén instar el Govern de

l’Estat a modificar aquesta llei perquè no s’introdueixin

aquestes clàusules; perfecte, però consideram des del Grup
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Parlamentari Socialista que és necessari complementar aquesta

iniciativa, i proposam aquesta esmena d’addició afegint un

segon punt a la proposició no de llei en el sentit que quedi que

el Parlament insta el Govern de les Illes Balears, dins de les

seves competències, a comprovar l’existència de clàusules no

show en els contractes de les companyies aèries, i sancionar de

manera contundent les empreses que les incorporin als seus

contractes. El transport aeri, també com s’ha dit aquí, és un

servei de primera necessitat, i més vivint a les Illes, i

l’administració de consum ha de vigilar tota pràctica o clàusula

abusiva que les companyies utilitzin. 

Estam molt contents que el Grup Parlamentari Popular

presenti ara aquesta iniciativa, però hem de fer una segona

crítica a aquesta complementació que ja hem fet i és que

entenem que aquesta iniciativa, atès que ja les sentències vénen

de l’anterior legislatura, s’hagués pogut presentar ja fa molt

temps i ja possiblement es podrien haver fet els canvis

legislatius que són pertinents.

Sospitam que no es va fer en el seu moment perquè entenem

que en aquella passada legislatura la defensa dels consumidors

no era una prioritat per al Grup Parlamentari Popular, prova

d’açò és com l’anterior govern va minvar, pel que fa al

Programa de protecció i defensa dels consumidors, anys rere

any el seu pressupost, i van passar el 2010 de tenir un

pressupost de 2.179.000 euros al 2015 tenir un pressupost

d’1.898.000 euros.

Durant la passada legislatura tampoc no es va donar cap

tipus de subvenció a associacions de consumidors que ara es

troben amb serioses dificultats i que han pogut, de forma

precària, subsistir, i és gràcies a aquestes associacions que es

denuncien tot aquest tipus de pràctiques abusives.

Es va retallar també en personal i es va reduir especialment

en tècnics de consum i inspectors, inspectors que precisament

també han de dur a terme aquestes feines d’inspeccionar i

sancionar, si és necessari.

Cap projecte d’inversió en quatre anys, a la legislatura del

pacte el Govern va apostar per l’Oficina d’atenció al

consumidor a l’aeroport de Palma i punts telemàtics a les

quatre illes, atès que el nombre de reclamacions relacionades

amb companyies aèries és la principal causa de reclamacions

després de la telefonia mòbil.

Amb la qual cosa entenem que aquesta situació no és nova

d’ara, aquesta situació es donava o es dóna durant aquests

darrers anys i entenem també que el Grup Parlamentari Popular

hagués pogut aprofitar també aquesta circumstància per dur a

terme aquesta iniciativa fa un temps.

En definitiva, però ens alegram que ara el Partit Popular es

preocupi per aquest tema de la defensa dels consumidors, que

som al cap i a la fi tots nosaltres, i dels més dèbils

especialment.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camps. Té la paraula per

contradiccions el Sr. Jerez del Grup Parlamentari Popular, per

un temps de cinc minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, perquè toca,

vull fer un agraïment extensiu a tots i cadascun dels grups

parlamentaris que han donat suport, que són tots, a aquesta

iniciativa i l’han volguda fer seva, de la mateixa manera que

nosaltres l’hem presentada, una tendència que esper i confiï que

sigui la tendència dominant al llarg d’aquesta legislatura en

aquest parlament, com no pot ser d’altra manera, també

precisament en aquesta comissió amb independència de

l’origen de la iniciativa que es presenti. El temps dirà si això ha

de ser així o finalment acaba essent d’una altra manera.

Coincidir amb moltíssimes, no totes potser, de les

apreciacions i observacions que s’han fet sobre aquesta qüestió,

de la clàusula no show, crec que estam en el camí de l’encert i

crec que cada intervenció ha tengut una apreciació molt certa

precisament de la problemàtica i l’hem localitzada, focalitzada,

i crec que les mesures, primer la que nosaltres proposam, i en

segon lloc, la que proposa el Grup Parlamentari Socialista, són

dues mesures importants a fi de combatre aquest abús a les

clàusules generals de contractació de les companyies aèries.

En tercer lloc, he de dir que crec que és important que ens

anticipem, crec que el que no podem fer és que els usuaris, els

consumidors en matèria de transports, que al cap i a la fi som

tots, haguem de recórrer en defensa dels nostres drets als

tribunals; per això hi ha els tribunals, és cert, però no podem

esperar o fer que qualsevol abús hagi de ser objecte d’una

demanda processal. Crec que el que hem de fer és protegir,

anticipar l’acció i això vedat amb una protecció legal que ha de

ser la mateixa llei que eviti ja, precisament, que en els

contractes d’adhesió, de contracte de transports, condicions

generals, s’estipulin aquest tipus de clàusula a fi que aquest

abús no es porti a terme, no es perpetri i l’usuari no hagi de

recórrer als tribunals en defensa precisament dels seus propis

drets.

En quart lloc, acceptam, no pot ser d’una altra manera,

l’aportació que ens fa el Grup Parlamentari Socialista, crec que

és una bona mesura a fi d’aturar aquest abús i efectivament el

Govern de les Illes Balears en aquest sentit té la competència

adient per fer-hi front.

En cinquè lloc, dir a la Sra. Camps, sense voler espenyar la

cordialitat del debat i el respecte que ens hem de professar tots

aquí, que a l’anterior legislatura aquí no només hi havia el

Partit Popular o hi havia el Grup Parlamentari Popular, aquí hi

havia uns grups parlamentaris, entre d’altres el seu, que sembla

que tampoc no va tenir la sensibilitat de poder aportar al

registre d’entrada una iniciativa com aquesta. Per tant, atribuir

al grup parlamentari una manca de sensibilitat en aquest sentit,

de la mateixa manera que vostè ens l’atribueix a nosaltres, jo

també, de la mateixa forma, li puc atribuir, no a vostè perquè

no hi era, però sí a tots els seus companys que eren a aquesta
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cambra i que tampoc no van fer el que vostè em retreu a mi o

possiblement el meu grup parlamentari no va fer.

No vull anar més enllà perquè crec que la cordialitat i el

bon to ha de ser el dominant en aquesta comissió i, simplement,

celebrar i felicitar-nos tots per l’aprovació d’aquesta iniciativa

i esperar que tengui els resultats que tots volem.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jerez. Entenent que s’accepta aquesta esmena

d’addició que ha formulat el Grup Parlamentari Socialista, he

d’entendre, i tots els grups crec que li donen suport, que

podríem donar aprovada, per assentiment, aquesta proposició

no de llei RGE núm. 4458/15, per assentiment de tots els grups

parlamentaris.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Perdó, Sr. President. Abans que finalitzi la votació, per

assentiment, dir que en el meu  cas com a Grup Mixt només vot

en nom de Gent per Formentera, voldria aclarir-ho i no ho he

fet al començament, perdó.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

No, el que pregaríem, tenint per assabentat tots els grups

parlamentaris que accepten aquesta esmena d’addició i per tant,

es vota per assentiment, que evidentment facin arribar al lletrat

de la Mesa el text literal d’aquesta esmena d’addició que és in

voce i no està registrada.

En conseqüència, queda aprovada aquesta proposició no de

llei i, com que no hi ha més punts en l’ordre del dia, es dóna

per finalitzada la sessió.

Moltes gràcies.
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