
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ DE TURISME

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 352-1992 Fq.Con.núm. 33/27 IX legislatura Any 2016 Núm. 15

 

Presidència

de l'Honorable Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras

Sessió celebrada dia 21 d'abril de 2016 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

PROPOSICIÓ NO DE LLEI RGE núm. 4133/16, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la publicació per part del

Ministeri de Foment de les dades de l’Observatori de Preus i Connectivitat per al transport aeri de Canàries i Balears que fan referència

a la connectivitat de les Illes Balears i a la seva ampliació al transport marítim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182



182 TURISME / Núm. 15 / 21 d'abril de 2016 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia a tots i totes, començam la sessió d’avui i

començam primer de tot per... que els diputats diguin si hi ha

substitucions.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Bon dia, Enric Casanova substitueix Pilar Costa.

Proposició no de llei RGE núm. 4133/16, presentada pel

Grup Parlamentari Socialista, relativa a la publicació per

part del Ministeri de Foment de les dades de l’Observatori

de preus i connectivitat per al transport aeri de Canàries i

Balears que fan referència a la connectivitat de les Illes

Balears i a la seva ampliació al transport marítim.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de la

Proposició no de llei RGE núm. 4133/16, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a la publicació per part del

Ministeri de Foment de les dades de l’Observatori de preus i

connectivitat per al transport aeri de Canàries i Balears que fan

referència a la connectivitat de les Illes Balears i a la seva

ampliació al transport marítim.

Per a la defensa d’aquesta Proposició no de llei 4133/16 té

la paraula el diputat Sr. Borràs, per part del Grup Socialista,

per un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta, bon dia. Dia 13 de setembre del 2012,

s’aprovava en el Senat una moció, a instàncies d’un senador del

Partit Popular, on, entre un paquet de mesures per a la millora

del transport aeri de les Illes Canàries i les Illes Balears, Ceuta

i Melilla, proposava la creació d’un observatori de preus i de

connectivitat.

Era una mesura que també es demanava des de moltes

instàncies de conèixer la realitat del nostre transport aeri,

perquè veníem de la fallida d’Spanair, veníem de situacions

molt delicades de transport aeri, de pujades de preus moltes

vegades no justificades per altres raons que el guany de les

companyies, el guany desorbitat de les companyies i, per tant,

hi havia moltes veus que reclamaven que s’havia de fer alguna

cosa i , com a mínim, per poder diagnosticar havíem de tenir la

informació necessària que no estava ni està sintetitzada en cap

lloc públic; evidentment, qui té les capacitats per fer-ho és el

Ministeri de Foment que és qui rep tota la informació de les

companyies aèries i dels aeroports a través d’AENA.

En aquest sentit, la ministra de Foment, dia 15 de gener de

2013, en resposta a una petició parlamentària del Senat, també

espanyol, va anunciar que s’havia creat o que es creava aquest

observatori de connectivitat i que, a més, seria un observatori

que seria públic, que tendria una web pública i que aquest

observatori permetria seguir la realitat, desmentir suposicions

i intuïcions de molta gent i fixar la situació del nostre transport

aeri.

Tothom va celebrar aquesta notícia com a una passa

endavant molt positiva, evidentment un observatori per si

mateix no resol res, però si que comprendre la realitat ajuda a

posar mesures eficients per tal de millorar les coses i es va

pensar que era una bona mesura.

Quan havien passat deu mesos de l’anunci, dia 21 d’octubre

de 2013, vam decidir el Grup Socialista registrar en aquest

parlament una proposició no de llei en què demanàvem que

aquest observatori, que tot feia indicar que estava caminant, fes

públiques les seves anàlisis, la seva documentació i que ho fes

amb unes determinades condicions, per conèixer preus mitjans,

màxims, per rutes, etc., per tenir una fotografia cabal del que

passa al nostre transport. Ho demanàvem perquè feia uns dies

que s’havia fet públic als mitjans de comunicació de les Illes

una notícia, dia 10 d’octubre del 2013, concretament,

s’anunciava... deia el Diari de Menorca i altres diaris de les

Illes que les tarifes més barats entre les illes i la península

havien pujat en un any un 30%.

En aquest sentit, també teníem que dia 12 d’octubre, uns

dies abans, una setmana abans que es registrés aquesta

proposició no de llei, també es publicava als diaris notícies que

a una reunió entre aviació civil, el director general d’Aviació

Civil, Sr. Ángel Luis Arias, i la presidenta d’AVIBA, llavors

era la Sra. Riera, on deia... Aviació Civil venia a desmentir allò

que afirmava AVIBA, d’aquestes pujades desorbitades de

preus, aquestes pujades excessives, i diu el Diari de Menorca,

de dia 2 d’octubre, que “Arias comentó a Riera que Aviación

Civil ha realizado un informe sobre la evolución de tarifas -

cometes- que están reflejadas en el Observatorio de precios”;

però deia AVIBA que ells no coneixien aquests informes, no

tenien cap informació d’aquells informes i continua (...) “al

parecer sí que lo tienen -l’informe de l’observatori- el Govern

i Consells de Menorca e Ibiza, pero no han trascendido hasta

la fecha”, vam pensar que en aquest sentit era positiu que

transcendieran aquests informes i per açò els vam demanar.

Però la sorpresa és que pocs dies després de registrada la

proposició no de llei el Diario de Mallorca publicava unes

declaracions del president Bauzá, en les quals deia que... es

queixava de no tenir la informació de l’observatori de preus i

que “no vamos a permanecer callados ante situaciones

injustas”, deia el president Bauzá, que era molt contundent

sempre reclamant, tots ho recordam i també deia que está

manteniendo contactes constantes amb el ministeri en què

reclamava les informacions d’aquest observatori, que les

reclamava una vegada i una altra i fins i tot afirmava que no

descartaven demanar declaracions d’obligacions de servei

públic de vols de Mallorca a la península, és a dir... Per tant, la

situació, per demanar açò, un president liberal com el Sr.

Bauzá, és que era profundament delicada. 

En el mateix sentit dia 20 de novembre, uns dies després es

reiteraven aquestes preocupacions des del Govern i reclamaven

una altra vegada, el Govern, a través del Sr. Deudero i del Sr.

Delgado que es fessin públiques aquestes informacions davant

les informacions diàries que “los precios de los vuelos para

Navidad se disparan al reducirse la oferta de plazas” amb les

grans pujades que passaven per Nadal.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201604133
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En aquest escenari de reclamacions del Govern que es

fessin publiques les informacions de l’observatori, vam tenir

dia 15 de..., perdó, vam tenir dia... el febrer del 2014, del 2013,

debat en aquest..., concretament dia... manteníem el debat de la

proposició no de llei que havia presentat el Grup Socialista en

aquest parlament, en aquesta mateixa comissió, on vam

intervenir el Sr. Veramendi i jo, un dels nostres habituals

debats sobre transport aeri dels dijous.

El Sr. Veramendi, a part de tractar-me com era habitual

d’ignorant i d’exagerat i de no saber fer les coses..., cosa que

possiblement tenia raó, però de tant de sentir-ho va arribar que

m’emocionava i tot, va dir que el ministeri no podia fer

públiques aquestes informacions perquè afectaven la

confidencialitat de les companyies i perquè, a més, açò no

servia per a res fer-ho públic perquè les companyies

funcionaven en règim de lliure competència.

Nosaltres enteníem que... evidentment demanàvem preus

per rutes, no preu per companyies, sinó preus per rutes,

evidentment entenem i així ho dèiem a la proposició no de llei

i ho reiteram en aquesta proposició no de llei, que la

confidencialitat de les companyies és lògic que hi ha certes

informacions que s’hagin de respectar, però que evidentment

res no impedeix que es facin públiques aquestes informacions,

com així en algun moment han estat fetes públiques. A més,

recollíem el que havia dit la ministra, en demanar que fossin

públiques, perquè la ministra, a l’informe sobre el grau de

compliment de la moció de 3 de setembre de 2012, al Senat,

que dóna origen a la creació de l’observatori, deia a l’informe

de compliment, en relació amb el punt 7, que era impulsar

l’observatori, deia: “El Ministerio de Fomento ha iniciado en

2012 los trabajos preliminares para la puesta en marcha del

Observatorio de transporte, en el año 2013 se iniciarán los

trabajos para el desarollo de la primera fase del proyecto...”

etc., i la darrera passa seria “crear una base de datos propia

del observatorio y una página web para la difusión de esta

información”, és a dir, no fèiem res més que demanar allò que

havia anunciat la ministra formalment en un document de

compliment d’una moció del PP que havia entregat a les Corts

Generals. 

Per tant, jo seré un ignorant, com afirmava el Sr.

Veramendi, però la ministra considerava també que era

possible fer pública aquesta informació. 

En aquest mateix sentit, dia 5 del 12 del 2014, molts mesos

després, el president de la comunitat, el Sr. Bauzá, reiterava la

petició que es fessin públiques i conèixer aquestes coses, deia

el Sr. Bauzá, cometes: “Se lo he pedido expresamente a la

ministra Ana Pastor en varias reuniones y no ha habido

respuesta alguna. Estamos intentando conseguir esta

información para así poder analizar de forma objetiva la

situación del mercado aéro interinsular y de las conexiones del

archipiélago con la península. Si tenemos esta información

todos -todos- podremos valorar el esfuerzo que hace el

Ministerio de Fomento para limitar el encarecimiento excesivo

de los billetes o decir que no es suficiente”, és a dir que el Sr.

Bauzá deia: si es fa públic veureu que el ministeri ho està fent

molt bé. No entenc si ho feia tant bé el ministeri per què

amagava les conseqüències de les seves bones polítiques.

Atès que la situació del transport aeri no ha millorat

excessivament, atès que encara hi queden molts de punts negres

en el nostre transport aeri, dia 14 del 10 del 2015 el Diari de

Menorca publicava: “El precio medio de volar entre islas es un

18% más caro que con la península”, (...) un seguit

d’informacions que, sorpresa, sorpresa!, eren extretes d’un

informe de l’observatori de preus, que havia entregat el

ministeri a resultes d’una petició d’una pregunta, d’una petició

de documentació de la senadora Pons Vila, de la senadora per

Menorca, Pons Vila. I aquesta informació es pot trobar a la web

del Senat, dins l’apartat de les iniciatives que fa la Sra. Pons

Vila. És a dir que quan el ministeri vol, ho entrega, altres

vegades també ha entregat documentació similar a senadors de

Canàries; quan el ministeri vol ho entrega, quan el ministeri vol

ho nega, fins i tot al Sr. Bauzá, es veu que no li fan gaire cas al

Sr. Bauzá a Madrid. I tenim que davant les situacions actuals de

“Balears es un búnquer en temporada baja”, publicava el diari

El Mundo, desembre del 2015, i que la ministra Pastor admetia,

dia 27 de febrer del 2015, que no pot canviar els preus dels

bitllets, tot i les informacions que té de l’observatori. Per açò

vam decidir...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

...-estic acabant, presidenta- ... tornar presentar aquesta

proposició no de llei, per tal d’insistir, a veure si aquesta

vegada tinc més sort i almanco l’aprovam, insistir al ministeri

que faci pública aquesta informació i pesa una mica més en el

cor de la Sra. Pastor, pesa una mica més el Parlament de les

Illes Balears que el Govern de les Illes Balears president pel Sr.

Bauzá, al qual no va fer ni cas en cap moment.

Gràcies, Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. Passam al torn de fixació de posicions.

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Gijón, per un

temps de deu minuts.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sra. Presidenta. El Sr. Borràs tiene una habilidad

para agotar el tiempo en propuestas que, desde nuestro punto

de vista, ni siquiera tendrían que venir aquí, puesto que si es

algo que está aprobado por el ministerio, creo que hay

mecanismos más que suficientes para que no tenga que ser el

Parlamento el que tenga que reclamarlo, pero parece que hay

una actividad frenética de presentar cosas, mientras esté

gobernando el Partido Popular a nivel nacional, ya que, como

ya le dije en alguna otra ocasión, es muy probable que si

gobierna otro partido, de hecho si gobierna su partido,

difícilmente tendrá posibilidades de presentar propuestas en

esta comisión.

Yo creo que el tema no da para tanto. Nosotros nos

abstendremos, y bueno, si el observatorio está creado y se

tienen que dar estos datos, tal y como dice el Sr. Borràs, como
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digo, ya hay mecanismos suficientes para exigirle al ministerio,

desde por ejemplo el propio Congreso de los Diputados, que es

quien podría hacerlo y sus compañeros, o bien desde el Senado,

podrían hacer la reclamación, o incluso el propio Parlamento

hacer un recordatorio de cosas que han sido aprobadas, sin

necesidad de que una comisión se vuelva a tener que reunir

para hacer exactamente algo que ya se debería estar haciendo.

En cualquier caso, ya le digo, nosotros nos abstendremos.

Estamos de acuerdo en que toda esta información, si está en el

observatorio, que se haga, no tengo ningún problema, pero no

vamos a jugar a este juego en el que usted quiere meternos cada

vez que estamos aquí cada martes, de intentar presionar al

Gobierno nacional, precisamente cuando quien está gobernando

no es su partido, porque cuando está gobernando su partido

nada de esto lo hacen. Y vuelvo a decir lo mismo que he dicho

siempre, o vamos todos de la mano siempre, o si no esto al final

no sirve absolutamente para nada, como se está demostrando,

no sirve para nada, porque cuando unos gobiernan se dice una

cosa y cuando gobiernan los otros se dice la contraria.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gijón. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula el Sr. Aguilera, per un temps de deu

minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Després d’informar-nos,

com sempre, el Sr. Borràs, fer una cronologia d’aquesta

iniciativa, em sembla que des del nostre partit no podem donar-

hi més que suport. Però també fer molt present, i el Sr. Gijón ja

ho ha comentat, i som aquí cada dijous que parlem de turisme

i sobretot de tema aeri, veure la inacció per part dels governants

a l’hora d’aquelles iniciatives o aquelles tasques que, en

principi, haurien d’haver fet, ja sigui a nivell local, fins arribar

al Govern central, veiem com aquest instrument que

teòricament, com ja s’ha comentat, hauria de realment..., com

són tots els observatoris, instruments per veure realment

l’evolució dels preus i són indicatius per moltes vegades a

l’hora de fer estudis, comparatives i sobretot, com ja hem dit

moltes vegades en aquesta comissió, veure realment la situació

de precarietat, o de monopoli, o de barbaritat de preus, com ja

hem manifestat totes les forces polítiques en aquesta legislatura,

que els ciutadans i ciutadanes de les nostres illes hem de pagar

per utilitzar aquest instrument, aquest mitjà de transport a

l’hora de poder anar a altres illes, o connectar amb la península.

Per tant, sí que volem i votarem a favor, recordem això que,

per favor, la inacció per part del Govern, independentment del

color, i també en ares de la transparència.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Aguilera. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula el Sr. Reus, per un temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, Presidenta. Nosaltres donarem suport a la proposta.

No entenem per què existeix un observatori des de fa més tres

anys i no es publiquen aquestes informacions, que crec que

serien molt útils, serien molt útils per a tothom i per veure

realment quin és l’efecte del descompte de resident sobre els

preus, per exemple, que seria interessant d’analitzar. I per això

creiem que és bàsic tenir dades, la transparència que tothom

reclama, però que a l’hora de la veritat no s’aplica, tenir

transparència en aquestes dades crec que és essencial i si es va

crear aquest observatori que se publiquin les dades, que és el

que toca.

Res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA

PER LES ILLES té la paraula el Sr. Melià, per un temps de deu

minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Simplement manifestar que el

nostre grup també donarà suport a aquesta iniciativa. És una

qüestió de transparència i pensam que la informació ha d’estar

a l’abast i per això existeixen aquests mecanismes de

l’administració, l’han creat per a aquesta finalitat i per tant la

informació ha d’estar a l’abast de tothom.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula el Sr. Castells, per un temps de deu

minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra.  Presidenta. Bé, nosaltres també hi estam

d’acord, creiem que és un tema tan obvi que no podem

entendre que hi ha hagi algú que no hi estigui d’acord i voti a

favor. Jo crec que aquest és un tema que surt fora del pim, pam,

pum entre partits polítics. Vull dir,  aquí hi ha unes dades que

hem finançant amb els imposts de tots i per una qüestió de

simple transparència, s’han de fer públiques. Per tant, jo no ho

veig com un envit, ni com una amenaça al Govern en funcions.

El contrari, si de cas, el que hauria d’explicar el ministeri és per

què no fa públiques aquestes dades, perquè el normal seria que

es fessin públiques. Ho veig tan normal que trob que ja m’he

allargat massa.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. Per contradiccions el grup proposant

té la paraula, per un temps de cinc minuts. Sr. Borràs.
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EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, presidenta. Primer de tot agrair el suport a tots els grups

que han anunciat el seu vot afirmatiu. I també agrair al Sr.

Gijón la seva abstenció, és una passa. Quan vam debatre una

proposició semblant fa..., ja ho he dit el febrer del 2013, el

Grup Popular hi va votar en contra, és a dir, no es va aprovar,

és a dir, no està aprovada. No es va aprovar aquesta proposta,

per açò la duc...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

..., no, no es va aprovar, es va votar en contra i, per tant, per

açò la tornam dur, per açò la tornam a dur.

Una cosa que sí m’ha preocupat profundament de la

intervenció del Sr. Gijón ha estat quan ha dit que hi havia altres

camins per aconseguir-ho. Hem vist que el camí del Govern no

funciona, perquè ho va demanar el Sr. Bauzá diverses vegades,

ho hem vist, ho va demanar l’octubre del 2013, ho va tornar

demanar l’octubre del 2014; és a dir, cada vegada que

s’atracava Nadal, pugen els preus de Mallorca, que és allò que

li preocupava al Sr. Bauzá, perquè els preus de Menorca i

d’Eivissa pugen cada hivern, però és quan s’atraca Nadal que

Mallorca té aquestes pujades de tarifes habitualment,  i és clar,

el Sr. Bauzá, el Sr. Deudero, el Sr. Delgado i el Sr. Martínez

després, deixen un dia una mica en el tema de transport aeri, ho

demanava i no li feien ni cas. 

Ell diu que hi ha altres mecanismes com el Congrés dels

Diputats, és a dir, tot serà per demanar-ho. Escolti, perdoni,

crec que és sobirà el Parlament per demanar, les Illes Balears

són majors d’edat i tenen capacitat i aquest Parlament té

capacitat per demanar. Jo no faré mai, mai que un diputat o un

senador demani una cosa que aquest Parlament té dret a

demanar, perquè per açò hi és, sinó el tancam, però com que jo

he estat sempre un ferm defensor de la capacitat d’autogovern

de les Illes, crec que és des d’aquí que hem de demanar les

coses, perquè tenim capacitat i som prou grandets per poder-ho

fer.

Per tant, en aquest sentit crec que és preocupant que el

portaveu del Grup Popular pensi que millor que ho demani un

diputat a Madrid que no un diputat a un parlament de comunitat

autònoma, que tantes vegades mal diuen regionals com si fossin

de segona divisió.

Fa una setmana em deia..., sembla que em retreu que parlem

tant de transport aeri, però si cada setmana parlam de transport

aeri és perquè aquest diputat intenta dur a debat els temes que

li preocupen i que pensa que poden ajudar a millorar la situació

de les Illes Balears. Igual vaig errat, però crec que és la meva

feina i la meva obligació que, allò que em preocupa, dur-ho a

debat públic, i si és possible a aprovació.

Fa una setmana vam veure aquí una declaració de servei...

una millora de la declaració de servei públic Menorca-Madrid;

ara ja tenim el Diari de Sessions i les filmacions del debat que

un dia abans hi havia hagut també en el Congrés de Diputats,

i podem veure com la Sra. Ana Oramas, de Coalició Canària,

diu que la iniciativa d’aquesta petició sorgeix de la que havia

tingut abans el llavors conseller de Territori i de Transports, el

Sr. Boned, un bon amic meu, a qui desitj que prest recuperi la

seva salut. 

I miri, que si faré jo o no preguntes i instaré el Ministeri de

Foment si governa el PSOE a Madrid, ho faré o no? Esper que

ho puguem comprovar ben prest, la veritat és que em fa... tenc

unes certes ganes que açò es pugui demostrar ben prest. Però

mentrestant, mentrestant, el Sr. Gijón, si vol saber la meva

actitud pot parlar amb la Sra. Cabrer, pot parlar amb la Sra.

Estaràs, i li diran que amb un govern Ministeri de Foment,

presidit pel Sr. Blanco o presidit per la Sra. Magdalena

Álvarez, anàvem a Madrid Govern de les Illes Balears, Consell

Insular de Menorca i Consell Insular d’Eivissa, el Consell

Insular de Menorca, presidit per Joana Barceló, socialista, i jo

que hi anava representant les comissions que anava a Madrid,

totes i cadascuna de les vegades que vam tenir propostes i

posicions davant el Ministeri de Foment va estar al costat del

Govern de les Illes Balears, al costat de la Sra. Cabrer i de la

Sra. Estaràs, davant, enfront de la posició del Ministeri de

Foment, totes i cadascuna. És a les actes i estic segur que la

Sra. Cabrer i la Sra. Estaràs li ho poden confirmar.

I si amb açò no en té prou, també li puc dur totes les actes

d’acords presos pel Consell Insular de Menorca, proposats per

jo mateix, en contra de decisions del Ministeri de Foment

presidit pel Sr. Blanco i la Sra. Álvarez, i podrà comprovar que

evidentment la submissió dels grups polítics i socialistes de les

Illes Balears al Govern de Madrid no està ni demostrada ni

justificada, ni és justificable mai, ni la del PSOE ni la de cap

partit, quan es tracta de defensar els interessos dels ciutadans

i les ciutadanes de les Illes Balears.

La nostra obligació és defensar la gent de les Illes, els

interessos econòmics i socials de les Illes Balears, no els

interessos partidaris dels partits als quals pertanyem, ni d’aquí

ni d’àmbit estatal. Per tant intentaré -esper poder-ho fer molt

prest- continuar defensant els interessos dels ciutadans de les

Illes Balears...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

... -sí, acab, Sra. Presidenta-. ...davant un Ministeri de

Foment dirigit per un ministre o ministra socialista, o d’un

govern participat per les esquerres, pels partits progressistes

d’aquest país.

Gràcies, presidenta. He acabat.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, passam a votació. Ara sí debat, no?, Sr. Gijón.

Bé, passam a la votació de la Proposició no de llei RGE

núm. 4133/16. 

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

Són 8 a favor, idò, aprovada per 8 a favor, 4 abstencions i

cap en contra.

Sense més assumptes a tractar s’aixeca la sessió. Moltes

gràcies, diputats i diputades.
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