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LA SRA. PRESIDENTA:

Diputats i diputades, començam la sessió d’avui i, en primer
lloc, els demanaria si es produeixen substitucions.

Molt bé. Seguim, idò, amb l’ordre del dia d’avui que
consisteix en els debats de les proposicions no de llei RGE
núm. 13799/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
promoció de les Illes Balears com a destinació MICE,
d’incentius, congressos i conferències, i la Proposició no de llei
RGE núm. 14524/16, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a implantació del sistema Point Merge
System en les aproximacions de l’aeroport de Palma de
Mallorca.

1) Proposició no de llei RGE núm. 13799/16, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a promoció de les
Illes Balears com a destinació MICE (Meeting, Incentives,
Conferences and Exhibition).

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 13799/16,
relativa a promoció de les Illes Balears com a destinació MICE,
té la paraula, pel Grup Parlamentari Popular, l’Hble. Diputat
Sr. Álvaro Gijón, per un temps de deu minuts.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Hoy presentamos una proposición
no de ley centrada en un producto turístico que nosotros
pensamos, y creo que también es algo que el gobierno actual
apoya, por tanto, no será ninguna... no creo que tengamos
mayores problemas en que se apruebe, un producto que
efectivamente se está demostrando, y ya ha demostrado en el
pasado, que puede ser una herramienta de desestacionalización
bastante importante con lo que supone no sólo en cuanto a
alargar temporada sino a una apuesta por la calidad y a una
apuesta por un tipo de turismo que es perfectamente
complementario con la actividad que se viene desarrollando en
las Islas Baleares, en cualquiera de las islas.

Está muy bien que el gobierno actual esté hablando
permanentemente de cambiar el modelo turístico y de cambiar
el modelo productivo de las islas, lo que pasa es que mientras
se decide y no se decide cambiar ese modelo productivo la
realidad y lo cierto es que tenemos todavía muchísimo campo
que recorrer en productos turísticos de calidad, como pueda ser
el turismo MICE.

Ahora tenemos, además, una oportunidad aprovechando el
buen desarrollo que ha tenido una vez que se ha adjudicado el
Palacio de Congresos en el caso de la ciudad de Palma, pero es
que el resto de las islas, en concreto Ibiza y Menorca, también
tienen su apuesta particular y creemos que es importante que se
pueda hacer esa apuesta. 

Presentamos cuatro propuestas. La primera es que “el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern a incrementar
la promoció especialitzada”. Sabemos que se está haciendo,
sabemos que se ha hecho en el pasado, pero creo que la clave
o creemos que la clave está precisamente en incrementar esa
promoción, en hacerla de manera especializada, en darle la
importancia que se merece, en apostar decididamente por un

tipo de producto que no ha sido en ningún caso algo prioritario
dentro del mix de productos que se están promocionando a
nivel insular o a nivel balear.

En segundo lugar, “realitzar a través de l’ATB i en
colAlaboració amb la Fundació de Turisme de Palma una
campanya de comunicació específica del nou Palau de
Congresos”, aprovechando que, si todo va bien, se inaugurará
en el mes de abril y, por tanto, convendría que el Govern
también se implicara en la promoción de esta infraestructura de
primer nivel.

Un punto tercero que seria, “el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a coordinar amb
el Consell Insular de Menorca accions promocionals de
turisme de congrés, potenciant l’ús de l’illa de Lazareto i del
Convent de Sant Diego.”

Y en lo que hace referencia a Ibiza, “el Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a coordinar
amb el Consell Insular d’Eivissa la promoció específica del
segment MICE i insta el Consell Insular d’Eivissa a finançar
la construcció de la segona fase del Palau de Congressos
d’Eivissa.”

Nosotros, la propuesta, como ven, va muy centrada en este
tipo de producto y creemos que es un buen momento para
apostar por el turismo de congreso. Por tanto, tampoco no me
voy a extender mucho más y nada más.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gijón. S’han presentat dues esmenes del Grup
Parlamentari Socialista, RGE núm. 15837/16 i 15838/16, i
quatre esmenes del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, RGE
núm. 15839/16, 15840/16, 15841/16 i 15842/16.

Per a la defensa de les esmenes RGE núm. 15837 i
15838/16 té la paraula, per part del Grup Parlamentari
Socialista, el diputat Sr. Casanova, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, presidenta, bon dia. A veure, aquesta proposta que
portem aquí és una proposta que ve a incidir sobretot en la idea
d’augmentar l’oferta turística, amb la qual estem tots d’acord,
d’incidir en la necessitat de fer polítiques de caràcter
desestacionalitzador, que també estam tots d’acord, incideix en
augmentar la diversificació, i estam convençuts que el MICE és
un segment molt important perquè reuneix tot això, aporta
qualitat, aporta producció, però el que està clar és que el
producte MICE necessita... tres elements fonamentals, els tres
elements fonamentals són, per una banda, les infraestructures,
que són unes infraestructures les quals s’ha demostrat que són
infraestructures molt costoses i que s’ha d’invertir moltíssim i
que després la rendibilitat s’allarga massa en el temps, no té
una rendibilitat immediata, però aquestes infraestructures han
d’anar acompanyades de resoldre altres problemes que tenen...
que són el problema d’accessibilitat i mobilitat a les illes
corresponents, perquè aquestes infraestructures necessiten
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molta gent en un temps en el qual no hi ha una oferta d’accés
important. Per tant, s’ha de resoldre.

A més, hi ha una altra part important que és que aquestes
infraestructures i el desenvolupament del turisme de MICE ha
d’anar acompanyat també del desenvolupament de tot un sector
laboral, per una banda, amb una qualificació més o menys
específica relacionada amb aquest turisme MICE i, també, tota
una oferta complementària que ha d’acompanyar aquest tipus
de turisme perquè, si no ,els esdeveniments o els congressos no.
Això es dóna molt més aquí, a Mallorca, però no tant a Eivissa
i molt menys a Menorca.

Per tant, dir que sí és un producte que és important, de fet
el Govern incideix en això, no sols hem de tenir l’edifici, ara ja
tenim el Palau de Congressos, que ens costa una veritable
fortuna, però, a més a més, es fa per part del Govern tot un
seguit d’actuacions, com ja se sap, a les diferents fires. 

Per tant, nosaltres pensam que de les esmenes presentades,
l’esmena presentada per MÉS per Mallorca referida a aquest
punt és prou important perquè és continuar amb la promoció,
no, no.... a centrar la promoció en aquest punt. 

I en relació amb Menorca també estam en una situació una
mica més complexa, és a dir, es demana per part del Partit
Popular que es faci una coordinació. Hem de dir que en aquest
moment, com ja sabem, es tracta d’accelerar el procés de
transferència de les competències de Turisme i, per tant, o
almenys redefinir-les, i això també és important. Clar, què
passa? Si aquí nosaltres ja decidim quines accions
promocionals s’han de fer a Menorca i a Eivissa, jo crec que
aquest no va pel camí adequat. Per tant, crec que instar a la
colAlaboració i a la definició dels usos dels diferents punts,
conforme es fa amb les esmenes de MÉS per Menorca, és més
adient.

Pel que fa a Eivissa, ens trobam en una situació diferent.
Eivissa té una promoció turística transferida per la qual Eivissa
dissenya la seva promoció turística, és independent; Eivissa
opta per promocionar no sols el turisme MICE sinó altres tipus
de turisme per accelerar la desestacionalització, turisme
gastronòmic, turisme d’esdeveniments esportius, etc. Per tant,
aquí crec que el punt 4 queda una mica coix perquè aquí estem
coordinats el Consell Insular... el Govern i el Consell, és a dir,
si té les transferides les competències no crec que sigui massa
adient.

I també posa dins del mateix sac instar a finançar la
construcció de la segona fase del Palau de Congressos, crec que
això és una política que es du a terme, per part del Consell
d’Eivissa crec que ja s’ha arribat a un acord entre el Consell
d’Eivissa i l’Ajuntament de Santa Eulàlia, per tant, es
començarà a incentivar, però el que està molt clar és que aquest
acord està supeditat al redisseny del Palau de Congressos
d’Eivissa i ja posar un disseny que sigui més sostenible, que
sigui més fàcil de mantenir, que sigui d’una grandària més
adequada a les necessitats actuals.

Per tant, presentem aquesta esmena, que és l’esmena en la
qual es fa referència al Palau de Congressos d’Eivissa, i
demanem que s’insti a impulsar un finançament en una segona

fase, una vegada que s’hagi fet aquesta revisió de projecte
inicial i el seu redimensionament. 

No fa gaire el Sr. Marí, l’alcalde de Santa Eulàlia va sortir
i va dir que ja es treballa en aquest redimensionament, per tant,
crec que ho hauríem de postergar a veure quin és el projecte
final per poder donar-li el suport financer necessari.

I això és tot. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Casanova. Per a la defensa de les esmenes RGE
núm. 15839/16, 15840/16, 15841/16 i 15842/16 té la paraula
pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca el diputat Sr. Reus,
per un temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, presidenta. La veritat és que el Palau de
Congressos... bé, ara no ens remetrem a fer tota la història
perquè... ens estalviarem tot això, però la veritat és que el tenim
i una vegada que el tenim, idò aquest govern fa el que ha de fer
que és intentar fer-lo rendible.

La primera esmena que hem presentat, tal vegada podríem
trobar una altra paraula, però a nosaltres... no ens agrada
“incrementar la promoció” perquè... no consideren que haguem
d’incrementar damunt el que ja s’ha incrementat perquè de fet
aquesta promoció s’ha incrementat i, per exemple, el Palau de
Congressos va tenir un espai especialment rellevant a la Word
Travel Market; hi ha planificada una campanya de ser presents
a moltes de les fires que hi ha especialitzades com IMEX, com
la secció especialitzada de l’EIBTM, la de Meeting Show, per
tant consideram que el Govern ha fet una aposta per aquest
tipus de turisme, perquè evidentment del que es tracta és de fer
rendibles les infraestructures que, pels motius que siguin, però
que ara les tenim. I per tant, entenem que quan hi hagut aquesta
aposta i quan s’incrementen els recursos, no hem de dir
incrementar més damunt el que ja s’ha incrementat. 

Per tant, nosaltres tal vegada si “continuar” tal vegada al
Partit Popular no li va bé, podríem... tal vegada cercar una altra
paraula com per exemple “apostar”, apostar tal vegada no és
correcte, jo ho dic molt, però... “apostar per la promoció
especialitzada”.

La segona part, el segon punt, és clar, el Govern està
realitzant actuacions, s’està fent una colAlaboració amb
l’Ajuntament de Palma per fer accions de comunicació
específiques, per tant, entenem que... que això, ho hem de posar
en valor i hem de dir “seguir realitzant”.

D’altra banda, al punt tercer, aquí... bé, nosaltres creiem que
és millor... dos punts separats, perquè són dues coses diferents,
el que fa referència a Menorca, per una banda, potenciar l’ús
de... el turisme de congrés i l’illa de Llatzeret per una banda,
que sí que ja... és una cosa que creiem que s’ha de fer i es fa,
però per l’altra banda el tema del Convent de Sant Diego en
aquests moments, idò... la feina que s’ha de fer és la
colAlaboració amb el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament
d’Alaior per definir el pla d’usos del Convent de Sant Diego i
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a partir d’aquest pla d’usos es podrà definir millor quin tipus de
promoció s’ha de fer. 

Per això creiem que és millor separar aquest punt, per una
banda estam d’acord amb el punt tercer fins al que fa referència
al Convent de Sant Diego, l’únic que deim és que s’ha de fer
aquesta colAlaboració per definir el pla d’usos a efectes de
definir millor quin és el tipus de promoció que s’ha de fer.

I respecte al punt quart estam d’acord amb la puntualització
de les esmenes que ha fet el Grup Socialista respecte del Palau
de Congressos de Santa Eulàlia d’Eivissa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Reus. Passam al torn de fixació de posicions i
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. Avui el Partit Popular porta
aquesta iniciativa en la qual hi ha alguns elements amb què
estem d’acord i d’altres que no compartim i ara intentarem
exposar breument els motius.

Aquest matí, i tornam a l’hemeroteca, hem pogut llegir que
“Cort acorda ajornar el pagament dels 37 milions que li deu el
Govern del Palau de Congressos”; és a dir, que actualment el
Govern ha pagat només 5,36 milions d’euros dels 43 que Cort
va aportar fa quatre anys. Per tant, ara, sembla ser, o almenys
aquesta és la notícia, no?, veure com el Govern no pot fer front
a la devolució de la part que en el seu moment l’Ajuntament de
Palma va avançar per dur a terme aquesta faraònica construcció
de la qual ja des d’aquesta cadira hem parlat i ho hem
denunciat.

Quant temps es trigarà a recuperar la inversió feta pel
Govern i l’Ajuntament de Palma? Aquí els deixo aquesta
reflexió.

Sobretot, i enllaço una mica amb tot el que planteja el Partit
Popular, ens trobem una altra vegada en una situació en la qual
l’administració fa la inversió amb sous de tota la ciutadania, és
a dir, socialitzar la inversió, i els beneficis se’ls queda
l’empresa privada, és a dir privatitzar beneficis, no? Hem vist
com aquesta construcció faraònica, en la qual era necessari
també fer un hotel, no era suficient un palau de congressos,
sinó un hotel, no sé 120, 130 milions, no sabrem finalment
quina serà la despesa final de tota aquesta construcció, i ha
hagut de ser concertada o rescatada després de cinc intents
fallits per part de les institucions que varen dur a terme aquesta
megaconstrucció que avui tenim i que hem vist com milions de
doblers de les arques d’aquesta comunitat han anat a finançar
aquesta infraestructura.

És obvi també que no podem estar d’acord i... que sigui una
inversió prioritària per al Govern quan el Govern diu que no hi
ha sous per a centres educatius i ha de signar convenis amb
ajuntaments perquè es pugui fer aquesta inversió. Què és
prioritari, eliminar barracons i crear centres de construcció o el
Palau de Congressos, ja sigui el de Palma o el d’Eivissa, que

després ja continuarà... o el de Santa Eulàlia que continuaré?
Per tant, és obvi que no podem compartir aquest plantejament
per part del Partit Popular.

És obvi que -ho tornem dir- no demonitzem i posem damunt
la taula que aquest tipus de turisme és un turisme, com ja s’ha
comentat, que porta o que té un elevat poder adquisitiu, que pot
venir fora de la temporada alta i per tant, realment ens beneficia
tota l’activitat turística i, com no, tots els negocis, els comerços,
etc. Això no ho posem... damunt de la taula.

El que sí que..., a més a més, també aquests espais i
especialment en el cas de Santa Eulàlia, del palau, també és un
element dinamitzador de la vida cultural i algunes de les
persones que som aquí, d’Eivissa, hem anat a aquest palau on
es fan conferències, on es fa fins i tot òpera, actuacions, etc. Per
tant també entenem que aquests llocs són espais que dinamitzen
la vida social, cultural, etc., d’un lloc. Però no podem compartir
això, que sigui prioritària.

A més a més també no és apostar per un canvi de model
econòmic, que ha començat el Sr. Gijón dient això, és a dir, el
que volem és no dependre del turisme, per tant hem d’invertir
en altre tipus d’infraestructures, en altre tipus d’elements o
accions que no facin que sigui tot turisme. Ho tornem a repetir,
és una qüestió que almenys els que som nouvinguts en aquesta
cambra ho repetim moltes vegades.

També demanaria al Sr. Gijón d’on traiem aquests doblers
per finançar el Palau de Congressos de Santa Eulària, i també
-i això és una reivindicació, ho posam damunt la taula-que en
el seu moment, no sé si ho he comentat aquí, recordo al Partit
Popular que quan es va demanar aquesta segona fase ja fa uns
quants anys, en què es demanaven els 32 milions d’euros que
estaven pressupostats, varen dir que no hi havia sous, i quina
casualitat que a les poques setmanes o un parell de mesos, no
ho recordo exactament però sé que era..., va ser molt poc, hi va
haver sous per acabar el Palau de Congressos de Palma. Per
tant el de Santa Eulària no era prioritari però sí que hi havia
sous o s’havien d’invertir més sous en el Palau de Congressos. 

Per tant depèn de si el Partit Popular accepta les esmenes
serà el nostre vot en un sentit o en un altre.

He de comentar també, com ja ha apuntat anteriorment el
Partit Socialista, que en el punt 3 i en el punt 4, si demanam
que la promoció turística vagi als consells, demanam ara
mateix, avui per avui, al Govern, quan encara no se sap, i ja en
compareixença del vicepresident li ho vaig demanar, si hi haurà
una transferència d’aquesta competència de la promoció
turística. Per tant pensem que aquí no és el moment per
demanar ara al Govern que faci aquest tipus, hauran de ser els
diferents consells. A més a més en el cas d’Eivissa ja té les
transferències pròpies, ja les té assumides.

També he de comentar al Sr. Gijón que vostè sap
perfectament... que no digui que no es fa una promoció
específica i segmentada d’aquest tipus de turisme: va molt
concret, va a moltíssimes fires que només es dediquen a aquest
tipus de turisme, va a un sector molt concret de persones,
d’empreses, de grups que realment és obvi que mai no és
suficient, però a poc a poc s’han fet, almenys personalment
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creiem que s’han fet esforços, és obvi que no podem comparar-
nos a les grans ciutats espanyoles o europees quant a moure
milers de persones a l’hora de desenvolupar aquest tipus
d’esdeveniment perquè no tenim aquestes infraestructures, però
sí que es podria; i tornem igual, moltes vegades, per què no es
poden fer esdeveniments a les tres illes?, perquè tenim
problemes de connectivitat, i per tant portar 2.000 o 3.000
persones, o 5.000 persones el mes de novembre o el mes de
febrer a Eivissa o a Menorca és missió impossible amb tot el
tema de les connexions i el cost només de vols, entre altres
qüestions, però avui no és el tema.

I bé, com he comentat abans, depenent de l’acceptació o no
del Partit Popular d’aquestes esmenes serà el nostre sentit del
vot.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Aguilera. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula, per un temps de
deu minuts, el Sr. Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
El nostre grup parlamentari donarà suport a aquesta iniciativa.
Ens pareix correcta, ens pareix que intenta dinamitzar la
principal indústria del país, i lògicament nosaltres hi estam
d’acord. Ja sé que hi ha altres grups parlamentaris que troben
que la prioritat no és dinamitzar la principal indústria del país;
podríem entrar en la seva demagògia i dir que és més important
obrir els jardins de Marivent però no volem entrar en aquest
terreny, i entenem que el producte congressos és un producte
molt important, s’ha lluitat molt a les Illes Balears per poder-se
posicionar en aquest producte. Ve el conseller de Turisme i ens
diu que hem de fer molta feina en producte, es du una iniciativa
sobre producte, i resulta que a alguns no els agrada la
iniciativa. No sé en què quedam. En tot cas nosaltres volem ser
coherents en el plantejament i per tant no podem més que
donar-hi suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Em comenten que ara el Sr. Castells està
a punt de fer entrada en aquesta sala... Sí em permeteu..., no sé
si estarà molt, em diu que és aquí. Ho dic perquè si no hem de
seguir... No, no ha sentit el debat.

Bé, seguim. No hi ha cap representant ni de MÉS per
Menorca ni del Grup Mixt. Passam així, idò... Ah, sí. Estàvem,
Sr. Castells, amb la proposició de llei que fa referència al
producte turístic de congressos, incentius i convencions, i era
el seu torn de paraula. Jo no sé si vostè està en condicions
d’intervenir.

(Algunes rialles)

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, primer de tot demano
disculpes pel retard, que ha estat a causa que els dijous
s’acostuma a produir un cert colAlapse a l’aeroport de Palma i
arriba amb una mica de retard el vol. 

Bé, també he perdut el debat fins ara. No sé..., supòs que
ara el PP replicarà i explicarà si accepta les esmenes o no. En
cas que les acceptés doncs votaríem... a tots aquells apartats en
què s’hagin acceptat votaríem a favor. Pel que fa al punt 1 i al
punt 4 hi votaríem en contra, i als punts 2 i 3 ens abstindríem.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. No hi ha cap representant del Grup
Mixt, per la qual cosa procedirem ara a la suspensió per deu
minuts, a no ser que els portaveus considerin que no és
necessari.

Entenem que no és necessari i seguim amb el debat. Pertoca
la intervenció al grup proposant per un temps de cinc minuts.
Gràcies, Sr. Gijón.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sra. Presidenta. Respecto a las enmiendas que se
han presentado, iré con el mismo orden en el que han sido
presentadas. La 15837 del Partido Socialista, que dice: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern a coordinar-se
amb el Consell Insular d’Eivissa en relació amb la promoció
específica del segment MICE que aquest dugui a terme per a
la promoció de l’illa d’Eivissa”, nos parece acertada y correcta
y por tanto la admitiríamos sin ningún problema.

La 15838, que diu: “El Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a impulsar conjuntament amb el
Consell Insular d’Eivissa el finançament de la segona fase del
Palau de Congressos d’Eivissa, una vegada s’hagi fet la
revisió del projecte inicial i el seu redimensionament adaptant-
lo a les condicions i necessitats actuals”, también nos parece
correcta y, por tanto, ningún problema en aceptarla.

En cuanto a la propuesta de enmienda 15839 de MÉS per
Mallorca, que diu: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a continuar la promoció
especialitzada”, no la vamos a aceptar porque el movimiento
se demuestra andando. La promoción que se está haciendo en
estos momentos, si bien es cierto, y lo he reconocido desde el
primer momento, se está haciendo, es decir, está habiendo una
promoción especializada, creemos que no se puede estar
hablando permanentemente de apostar por otras cosas que no
sea el turismo de sol y playa, y cuando llega la hora de la
verdad no apostar de manera decidida, y en estos momentos yo
creo que de manera decidida no se está apostando. No se puede
decir que no se esté promocionando, pero no con la fuerza que
un gobierno debería de imprimir a un producto que ellos
mismos están reconociendo que es absolutamente
desestacionalizador y perfectamente complementario al turismo
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de sol y playa. Por tanto... y más teniendo en cuenta que se va
a abrir en breve el Palacio de Congresos de la ciudad de Palma.

Y cada vez que escucho al Sr. Reus o al Sr. Vicepresidente
hablar del Palacio de Congresos con ese desdén y con esa... ya
lo tenemos aquí, pues bueno, algo vamos a hacer, demuestra
que de verdad no se cree en este proyecto. Al menos tengo la
esperanza de, habiendo visto en la World Travel Market lo
contento que estaba el alcalde de Palma, y el vicepresidente,
diciendo que ahora parece que sí va a haber más turistas de los
que ellos pensaban en un momento, a lo mejor es un atisbo de
que de verdad van a empezar a pensar que esto puede ser un
producto realmente alternativo.

Me llama la atención que el presidente, el consejero
delegado del grupo Meliá haya hablado tranquilamente de que
en muy poco tiempo este Palacio de Congresos estará trayendo
80.000 personas al año; 80.000 personas al año para que se
hagan una idea, el turismo de ciclismo, después de 15 años
apostando por él, está entorno a los 200.000. Si conseguimos
que en tres años vengan 80.000 turistas con un producto
completamente distinto, absolutamente complementario, creo
que merece la pena. 

Y yo les pido a los grupos que dan apoyo al Gobierno, que
de verdad apuesten y hagan un esfuerzo por ese incremento en
la promoción. Y nos pondremos de acuerdo cualquiera que sea
el incremento, lo importante es de verdad tomar en serio este
producto.

La enmienda 15840 la aceptaríamos, estamos
completamente de acuerdo, “el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a seguir realitzant a través
de l’ATB i en colAlaboració amb la Fundació de Turisme”, nos
parece adecuada.

La 15841 también nos parece adecuada, es separar la que
nosotros teníamos prevista y poner al Ayuntamiento de Alaior
a trabaj... -perdón-, la 15841 la aceptamos, que es la de l’illa
del Llatzaret, y la 15842 también la aceptaríamos, que es la de
ponerse de acuerdo con el Ayuntamiento de Alaior.

Y en cuanto a..., simplemente para contestar al Grupo
Podemos, el Sr. Aguilera nos tiene acostumbrados a soltar una
cosa con la coletilla de “ahí lo dejo”, hace la pregunta y “ahí lo
dejo”. Bueno, pues el Palau de Congressos, 80.000, yo también
le voy a dejar ahí unos datos, 80.000 turistas al año con una
media de 3 días de estancia y 150 euros, que son los datos que
se manejan con las encuetas de Frontur y Egatur, significan 36
millones de euros al año de ingresos. Y esos ingresos no van
para el hotel, esos ingresos son en restaurantes, en compras, en
excursiones, en definitiva se están quedando en nuestra
economía.

Decir que el turismo sólo va para beneficiar a las empresas
es negar una realidad y es que aquí los presupuestos de la
comunidad autónoma viven del IVA que se les entrega, del
IRPF, de los impuestos especiales, del tabaco, del alcohol, de
la ecotasa ahora, gracias a su intervención o a pesar de ella, de
las tasas aeroportuarias, de los impuestos de beneficios a las
empresas, de los impuestos de transmisiones, y eso es gracias
al turismo. Y si usted quiere arreglar colegios, que me parece

muy bien y que es muy necesario y quieren que deje de haber
barracones en las escuelas, o apostamos por el turismo a día de
hoy y a futuro, o si no esos ingresos no van a venir. Por tanto,
dejen ya de demonizar el turismo.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gijón. Entenc pel que ha dit el Sr. Gijón, que
les esmenes que ha presentat el Grup Parlamentari Socialista,
les dues són acceptades, i de les que ha presentat el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, únicament la 15839 no és
acceptada, la resta sí, aquesta no. És així?

EL SR. REUS I DARDER:

Jo havia proposat una transacció damunt la 39..., bé no
m’ha contestat..., però no ho sé.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Aquí de lo que estamos hablando es de incrementar. ¿Nos
podemos poner de acuerdo después en lo que supone ese
incremento? No, no, hay que ser..., creo que es más importante
que nos pongamos de acuerdo en eso, que no en el simple
hecho de apostar, que yo reconozco que se está haciendo.

LA SRA. PRESIDENTA:

O accepta o no, però?

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

No, yo he dicho que tal y como está es lo mismo. O sea que
cambiar “continuar” por ... es lo mismo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Es lo mismo, entonces no.

Idò queda així com ho havia dit, que s’accepten totes les de
MÉS per Mallorca, excepte la 15839, perquè aquesta transacció
en teoria no s’ha acceptat.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Sra. Presidenta, demano un recés d’un parell de minuts per
intentar veure què decidim al final.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si us sembla, diputats, començam, reiniciam la comissió
amb la votació de la Proposició no de llei RGE núm. 14524/16.
Llavors entenc que votam per punts...

(Se sent una veu de fons que diu: “és la 13799")
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Ai!, vull dir, aquesta és l’anterior, perdonau, perdonau.
Com així aquesta està aquí? 

Idò, començam amb la votació del punt número 1, que es
vota igual que la proposta que havia fet el Partit Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

En contra?

Abstencions? Cap abstenció. 

No.  Els no, quants? 

A veure, idò queda: a favor, 5; no, en contra 7; abstencions,
cap.

(Se sent una veu de fons que diu: “No m’he comptat a mi”)

Ni jo, per ventura. Seguim. A veure si ho fem millor aquesta
vegada.

El punt número 2, amb l’esmena, amb l’esmena que ha
acceptat el Sr. Gijón, no sé el número quin era, però hi ha
l’esmena, la 15840. Molt bé. 

Vots a favor? És unanimitat aquesta. 

El punt número 3, amb l’esmena 15841. 

Vots a favor? També unanimitat.

(Se sent una veu de fons que diu: “No”)

No? 

Vots en contra?

Abstencions? 2 abstencions. 

El quart punt amb l’esmena també, la 15837.

Vots a favor?

Sí, és el 4 ara?

(Remor de veus)

Bé, està clar? El 4. 

Vots a favor? Unanimitat, idò.

Llavors, hi ha un nou punt, que és el número 5, que és
l’esmena 15838.

Vots a favor? També unanimitat. No?

Vots en contra? 

Un vot en contra, dos.

Cap abstenció. 

El punt número 6, que també és nou, referent a l’esmena
15842.

Vots a favor? Sí?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? 2 abstencions.

Idò passam ara a la següent proposició no de llei...

Diputats, idò, continuam amb aquesta comissió, ara
comentàvem amb la Mesa que sabeu que a les dotze hi ha
aquest minut de silenci per aquesta persona assassinada, una
vegada més, a mans de la seva parella. Llavors, si nosaltres
tenim interès a poder assistir a aquest minut, jo no sé com ens
anirà de temps, jo crec que és un temps possible, però si és
possible adequar el temps que tenim per tal de poder-hi assistir.
Gràcies.

En conseqüència, idò, queda aprovada la Proposició no de
llei RGE núm. 17799/16, amb 5 vots a favor; 7 en contra i cap
abstenció, el primer punt, bé, els hem fet els punts, no fa falta
tornar-los dir.

2) Proposició no de llei RGE núm. 14524/16, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
implantació del sistema Point Merge System a les
aproximacions a l’aeroport de Palma de Mallorca.

Continuam -sí, avui tot ens va bé-, a continuació passam al
darrer punt de l’ordre del dia que consisteix amb el debat de la
Proposició no de llei RGE núm. 14524/16, relativa a
implantació del sistema Pint Merge System a les aproximacions
de l’aeroport de Palma de Mallorca.

Per a la seva defensa, 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. Com que, diguem, el contingut de la
iniciativa està, crec, prou explicat i es troba referenciat a un
estudi del Cercle d’Economia de Mallorca i atenen la petició de
la presidenta, intentaré ser breu.

Bàsicament, en aquests moments als aeroports de les
Balears i bé, pràcticament a tots els aeroports d’Espanya,
excepte Fuerteventura i Lanzarote, empren el sistema, que es
diu guiat vectorial, on els controladors van dient a cada
moment als avions, quan fan l’aproximació, els transmeten unes
coordenades, uns vectors per fer l’aproximació.

El Point Merge System és un nou sistema d’aproximació
que s’ha implantat amb èxit ja... una llista la tenen aquí a
proposició, una llista d’aeroports importants, alguns dels quals
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molt, i es troba en estudi a tants d’altres. I l’Estat espanyol,
ENAIRE, ja ha fet la implantació a Fuerteventura i a Lanzarote.
Aquest és un sistema que el que fa és aconseguir que hi pugui
haver una aproximació amb un descens constant.

Bàsicament, perquè un avió pugui baixar fins a aterrar
planejant ha de tenir una certesa que es trobarà a una alçada
determinada i a una distància determinada quan comenci el seu
descens, i això és el que s’aconsegueix mitjançant aquest
sistema. Els avantatges d’aquest sistema són diversos: es
disminueix la contaminació acústica, perquè l’avió mai no es
troba a una alçada inferior a la que hauria de trobar-se, amb el
guiat vectorial doncs moltes vegades els avions, com que no
saben a quin moment hauran de fer el vector final fins a
l’aproximació a l’aeroport, doncs moltes vegades sobrevolen
l’illa a alçàries inferiors a les que seria necessari, per tant es
disminueix el renou. Es disminueix l’ús de combustible perquè
es fomenta aquest descens continu planejant i per tant
disminueixen les emissions de CO2 de forma prou significativa.
I disminueix la càrrega de feina de pilots i controladors, ja que
el sistema és molt més predictible que amb el guiat vectorial.

Per tant, nosaltres creiem que aquesta seria una implantació
que tendria tots aquests avantatges sobre l’aeroport de Palma
i sobretot en la seva configuració oest, que és la més freqüent
en un 70% de les operacions.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Reus. Per 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. La verdad es que esta propuesta
creo que es lo suficientemente técnica y compleja como para
que el Parlamento se decante por una opción o la otra sin tener
unos estudios más o menos serios, más allá de que pueda ser
beneficioso para el medio ambiente, como dice el estudio del
Cercle d’Economia, en el que se utilice un sistema u otro, pero
creo que es una cuestión demasiado técnica, compleja y que,
además, afecta a la seguridad, como para que nosotros nos
tengamos que decantar.

Por tanto, yo le propondría al grupo que hace la propuesta
sustituir si es posible en lugar de “la implantación” como está
diciendo “los estudios” en el punto 1, que se hagan los estudios
necesarios para saber si eso es viable o no, que entiendo que sí
lo debe ser.

El punto 2 no tiene mucho sentido, porque está diciendo
que se comunique al Parlament de les Illes Balears abans de
setembre de 2016, lo cual va a ser complicado, y la fecha de
abril de 2018 me parece tan arbitraria y aleatoria como decir
mayo de 2019 y tampoco entendemos muy bien por qué.

Curiosamente en el punto 3 sí que habla de los estudios, que
es lo que... yo creo que eso sí se debería de hacer, es decir, con
periodicidad trimestral sentarse con la comisión del Parlamento

y dar los informes, creo que eso sí puede ser positivo porque yo
me he leído atentamente la propuesta y parece que tiene todo el
sentido del mundo, parece que tiene todas las condiciones
favorables, pero siempre me hago la misma pregunta: si no está
implantado, ¿por qué es? Si se supone que va a suponer un
ahorro en costes superior a la inversión, si además es bueno
para el medio ambiente, es bueno para los ruidos y demás, no
sé por qué no se hace y me gustaría saberlo.

Por tanto, nuestro grupo se abstendrá y creo que sería bueno
que desde el Parlamento, antes de dar por hecho una serie de
cosas pues que a lo mejor pidiéramos los estudios a los
expertos necesarios para poder, mínimamente, estudiarlo y
valga la redundancia.

Luego, simplemente una anécdota, me gusta que todavía se
siga llamando el aeropuerto de Palma de Mallorca y que
además el Grupo MÉS lo indique en su propuesta.

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. Moltes vegades el Sr. Gijón
pensa que nosaltres demonitzem totes les coses, especialment
el turisme, però bé, avui també... i crec que el Sr. Gijón ha
resumit molt breument quines serien les qüestions tècniques
que sobre aquesta iniciativa que es presenta avui ell suposa per
a les persones, en aquest cas, el nostre partit no en té
coneixement, no?

És obvi que totes les millores i les innovacions tècniques,
tecnològiques, etc., durant aquests últims anys fan que realment
es replantegin noves possibilitats, no?, i aquesta n’és una més
que, sobretot nosaltres estam a favor, és obvi com a comentat
també el Sr. Gijón sobre els beneficis, idò és obvi... sí, es
redueix la contaminació acústica, molt bé, però aquí diu
“sensiblement”, en quant, Sr. Reus?, en quant es disminueix?
Tothom sap perfectament que el problema no és aterrar, sinó
que és a l‘hora d’enlairar-se, per tant, en quant es redueix
sensiblement?

En quant es redueix aquest consum de combustible i
d’emissions de gasos d’efecte hivernacle? És obvi que també,
com saben tots vostès, des del nostre partit, des de Podem
apostem realment per la reducció d’aquest tipus d’utilització
del petroli i, com no, idò intentar minimitzar l’emissió dels
gasos, no?

També demana disminuir la càrrega de feina dels pilots, idò
bé, tal vegada aquí pot ser que hi hagi contradiccions perquè
han d’entrar abans a la feina dels controladors, però bé, és obvi,
i bé, com també es recull en aquesta iniciativa, apareix un
grapat important d’aeroports que estan en implantació
progressiva, també s’han demanat uns estudis i penso que...
també la iniciativa diu que és una mesura necessària i urgent,
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no sé fins a quin punt és el tema de la urgència, pot ser que
sigui necessari o seria... podria ser interessant analitzar-ho. 

Per tant, nosaltres, crec que podrem arribar a una
transacció, sobretot agafant el punt 2, que realment el
Parlament insti el Govern a fer els estudis i les accions
necessàries per veure la viabilitat i tenir una mica més
d’informació sobre aquesta qüestió. I és obvi també el tercer
punt, aquesta periodicitat. 

Per tant, estarem pendents del que al final el Sr. Reus digui.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Aguilera. Pel Grup Parlamentari El Pi, té la
paraula el Sr. Melià, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Estic en la línia dels altres dos
portaveus, efectivament no tenc prou coneixements tècnics per
saber si això és encertat, em sembla que és de sentit comú, en
general li donaria suport, amb dubtes -amb dubtes- per no tenir
la profunditat del coneixement. Em sembla bé la proposta que
es fa, que es posi que el Govern ho estudiï.

I només fer el comentari que, és clar, el Sr. Reus es veu que
per la llei d’activitats i pels temes legislatius propis de les
competències de les Illes Balears no té prou coneixement, però
per fer els sistemes d’aproximació dels aeroports del món sí
que és prou expert.

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:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, entenc que aquesta
proposició que ens proposa és l’adopció d’una millora que ja
compta..., és a dir, no és una millora de caràcter alternatiu, sinó
que és una millora que es va implantant, perquè és un avança
tècnic igual que s’ha implantat a tants d’altres sistemes de
transport, per tant, és un avanç tècnic que, excepte a... doncs
impediments tècnics que jo evidentment també desconec,
s’anirà implantant progressivament a tots els aeroports amb
trànsit elevat.

El que demana el Grup MÉS per Menorca és adreçar-se a
l’autoritat competent per urgir-lo que l’implanti també a
l’aeroport de Palma de Mallorca com demanem en tants
d’altres avanços que es produeixen, que demanem que en
aquelles infraestructures que no són  de competència
autonòmica l’autoritat competent, en aquest cas d’àmbit estatal,
implanti aquestes millores.

I per tant, nosaltres hi donarem suport. Entre la postura del
Sr. Gijón que considera que aquesta proposta és massa tècnica
i la del Sr. Aguilera que encara demana més precisions jo
també reconec la meva ignorància sobre el tema, però crec que
els avals que hi ha amb els estudis als quals fa referència la
proposició no de llei i els antecedents que exposa la proposició
no de llei són suficients per poder-hi donar suport sense
reserves.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. No hi ha cap representant del Grup
Mixt, passam idò al torn de paraula del Grup Parlamentari
Socialista, Sr. Borràs, per un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. La proposta d’instalAlar un Point Merge
fa estona que s’està debatent a la societat civil de Mallorca. La
Cambra de Comerç n’és el principal impulsor i la Cambra de
Comerç, si segueixen els estudis que ens ha facilitat el Sr. Reus,
veurem que evidentment no és una decisió política que ha pres
la Cambra de Comerç, els seus òrgans rectors, sinó que ho ha
fet a partir d’uns estudis rigorosos sobre la realitat de l’aeroport
de Mallorca dins l’estratègia de la Cambra de Comerç de
desenvolupar una estratègia sostenible per a l’aviació a
Mallorca. És un dels temes recurrents, el transport, per part de
la Cambra de Comerç i això és una passa més de la seva
proposta.

En tot cas, Point Merge no és un producte comercial d’una
empresa determinada que sigui més interessant o no, sinó que
és una proposta llançada per Eurocontrol y Eurocontrol és la
Unió Europea, vull dir que té un aval crec que rigorós.

I en tot cas no és el mateix demanar que es faci una cosa a
través d’una proposició no de llei en aquest parlament, és a dir,
que entenem que políticament pot ser interessant i per tant,
elevam als òrgans tècnics que ho facin i, evidentment, si
després es demostrés que no és... que és inviable això, es
justificaria per raons tècniques, no es faria, això és una cosa i
una altra cosa és que legislem, que facem llei de les coses aquí,
que és absolutament diferent que fer una proposta de caràcter
polític més o manco generalista com la que fa MÉS per
Mallorca avui.

Evidentment per a AENA tendria un cost açò, com diu el
Sr. Reus, d’uns 3,5 milions, però, és clar, l’estalvi no és per a
AENA, l’estalvi és per a les companyies. Si l’estalvi fos per a
AENA ja estaria posat, però són les companyies que
s’estalviaran els 5 milions d’euros que es calcula que podria
estalvia aquesta mesura. A AENA n’hi costarà 3,5, tenint un
aeroport que ha tingut un benefici superior a 160 milions
d’euros crec que valdria la pena que s’ho pensessin, estalviar
contaminació en els 89.127 aterratges que es varen produir a
l’any 2015, 89.127, és a dir, tant de bo poguéssim estalviar
combustible i estalviar  (...) 178.250 (...) operacions, però com
a mínim n’estalviarem la meitat, ja és positiu, és un avanç. Tant
de bo poguéssim a totes, però anem a la meitat.
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I evidentment hem vist també aquest estiu la càrrega de
feina de la torre de control de l’aeroport de Palma, com ha anat,
les queixes dels controladors, els problemes de retards, etc., per
la gran demanda que ha generat, si podem alleugerar aquesta
pressió també seria positiu.

Entenc que evidentment AENA només ho ha implantat a un
aeroport..., si hi ha riscos en la seguretat que s’hagi fet a un
aeroport com el de Londres ciutat, que és l’aeroport que està
més ficat dins la conurbació, dins la gran conurbació de
Londres, vol dir que no hi ha risc per a la seguretat sinó tot el
contrari. Evidentment si es fa allà precisament és pels grans
beneficis, com també en altres aeroports on, diguéssim,
l’aeroport està molt ficat dins la ciutat, com d’alguna manera és
el cas de l’aeroport de Palma, que està molt damunt de nuclis
urbans que es mereixen la consideració als seus habitants.

Tot aquest estalvi de sorolls, tot aquest estalvi de
combustible, per tant d’emissions de CO2, tot aquest estalvi
econòmic per a les companyies, evidentment l’estalvi de 3,5
milions sobre els 23 milions, quasi 24 milions de passatgers
que té l’aeroport de Palma, no podem esperar que repercuteixi
a les tarifes, perquè a la tarifa individual de passatger seria una
qüestió de pocs cèntims el que ens estalviaríem, però sí que en
tot cas permetria, diguéssim, tot aquest estalvi de combustible,
de renou i de contaminació, i també de càrrega de feina dels
treballadors de l’aeroport, que per si mateixos ja són prou
importants. I a més en principi aquesta proposta està basada en
dues intencions: l’estalvi de combustible, el respecte al medi
ambient, i la millora de la seguretat aèria. Si en principi
l’Eurocontrol ho ha fet per millorar la seguretat aèria, entenem
que les cauteles sobre la seva eficiència s’han d’agafar si més
no amb pinces. 

En tot cas són propostes polítiques que si després es
demostra la no-viabilitat no s’apliquen i punt; no ens anirem a
queixar a AENA si ens demostren que ens impossible des del
punt de vista tècnic l’aplicació, però entenem que sí que ho és
i per tant donarem suport a la proposta de MÉS per Mallorca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. Té la paraula per contradiccions el Sr.
Reus per un temps de cinc minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, presidenta. Primer de tot..., bé, ja ho ha dit el Sr.
Borràs, però estam parlant d’un sistema d’aproximació als
aeroports desenvolupat per Eurocontrol, com dic a la
proposició. Eurocontrol és l’organisme europeu que coordina
els agents nacionals de gestió del trànsit aeri. Per tant no és una
idea feliç que ha tengut qualcú sinó que és l’organisme europeu
que coordina el transport aeri que ha desenvolupat aquest nou
sistema d’aproximació, un sistema d’aproximació que s’està
implantant a molts d’altres aeroports, importants molts d’ells,
i que està en estudi en tants d’altres.

Aquí donam algunes dades, que deia el Sr. Aguilera; estalvi
d’emissions, entre 24.000 i 40.000 tones de CO2, vull dir que
està a la mateixa proposta i a l’estudi fet pel Cercle d’Economia
de Mallorca tenen més dades. Per tant nosaltres entenem que és

una millora. Per què no s’implanta aquesta millora?, perquè du
una feinada, vull dir que tot el que és redefinir el mapa de
navegació aèria du una feinada, i clar, ENAIRE prioritzarà
aquells aeroports que trobi que ha de prioritzar. S’ha fet una
primera implementació a Lanzarote i Fuerteventura, i estic
segur que ENAIRE anirà fent aquesta implantació a altres
aeroports. Del que es tracta és que nosaltres consideram que
per a l’aeroport de Palma, pel volum que té, ha de ser un dels
aeroports prioritaris on es realitzi aquesta implantació, sobretot
amb el trànsit que hi ha aquí els mesos d’estiu i sobretot la gent
que viu davall els punts d’aproximació marcats..., els punts...,
ara no record el nom que tenen, a l’estudi sí que ho tenen, però
dins el guiat vectorial hi ha una sèrie de punts de referència per
allà on passa la majoria del trànsit. Evidentment si els mesos
d’estiu vostès estiguessin davall un d’aquests punts també
considerarien que la implantació hauria de ser ràpida.

En tot cas jo estic disposat a canviar... a transaccionar un
poc el punt primer, que seria que procedeixi a realitzar els
estudis necessaris per a la implantació -llevant immediata- d’un
Point Merge System.

Evidentment el punt 2 és una errada, perquè aqueixa
proposició la tenia redactada..., bé, per diversos motius es va
registrar l’octubre, però evidentment aquí podríem posar... la
meva idea era posar tres mesos; per tant podríem posar, en lloc
de setembre, podríem posar gener, gener o febrer. Sí, ara em
pensava que érem a l’octubre i som al novembre, perquè la
proposta està registrada dia 13 d’octubre. Febrer de 2017.

I el Sr. Melià ja comença a ser hora que deixi de fer
potadetes quan els grups de la majoria no estan d’acord amb
una proposta que fa ell, ho pot començar a assumir, no? 

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Reus. Entenc que podem passar a la votació
amb aquestes esmenes acceptades pel Sr. Reus, del punt
número 1, la correcció del punt número 2 i el tercer exactament
igual.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Si el grupo proponente así lo quiere, sí. Sí? D’acord.

Idò començam la votació del punt número 1.

Vots a favor? Unanimitat.

Passam a votar el punt número 2.

Vots a favor? 9, 9 vots a favor.

Vots en contra?

Abstencions? 3 abstencions. 4 abstencions.

Passam a votar del punt número 3.

Vots a favor? 
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Vots en contra?

Abstencions? 4 abstencions.

Molt bé. Idò no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca
la sessió.

Gràcies, diputats.
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