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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors i senyores diputats. Aquesta presidència
ha convocat la Diputació Permanent en compliment del que
disposen els articles 65, 66 i 67 del Reglament i del que
preveu l’article 45.4 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, atesa la sol·licitud objecte de l’ordre del dia de la
convocatòria d’aquesta sessió.

Punt únic.- Adopció d’acord sobre la convocatòria de
sessió extraordinària de la Comissi ó d’Assumptes
Socials, Igualtat i  Drets Humans, sol·licitada per 12
diputats adscrits al Grup Parlamentari Popular,
mitjançant l’escrit RGE núm. 3242/19, per dur a terme la
compareixença urgent de la consellera d’Afers Socials i
Esports, sol·licitada per 3 diputats adscrits  al Grup
Parlamentari Popular, mi tjançant l’escrit RGE núm.
3241/19, relativa al tancament de l’Alberg de La Victòria.

A continuació, passam al punt únic de l’ordre del dia que
consisteix en l’adopció d’acord sobre la convocatòria de
sessió extraordinària de la Comissió d’Assumptes Socials,
Igualtat i Drets Humans, sol·licitada per 12 diputats adscrits
al Grup Parlamentari Popular, mitjançant l’escrit RGE núm.
3242/19, per dur a terme la compareixença urgent de la
consellera d’Afers Socials i Esports, sol·licitada per 3
diputats adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant
l’escrit RGE núm. 3241/19, relativa al tancament de l’Alberg
de La Victòria.

Correspon ara una intervenció del Grup Parlamentari
Popular.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Per part del Grup Parlamentari
Popular presentam aquestes peticions de compareixences
urgents perquè pensam que són temes d’interès que no poden
esperar el mes de setembre, en primer lloc, en relació amb La
Victòria, per saber què és el que ha passat abans de les
eleccions en què no s’ha sabut res que aquestes
infraestructures necessitaven cap actuació i, en canvi, un pic
passades les eleccions i en plena temporada, amb la gent allà,
s’ha hagut de tancar o  s’han hagut de fer tota una sèrie
d’actuacions de les quals s’han fet ressò els  mitjans de
comunicació, i crec que són urgents, sobretot per conèixer el
contingut dels informes tècnics, segons els quals es va constar
que hi pot haver perill per a les persones o que tal vegada se
sabia que hi havia determinades actuacions urgents que no
podien esperar.

I crec que és de rebut saber, en nom de la ciutadania, què
és el que ha passat realment.

I en relació amb la compareixença del Sr. Pons, conseller
de Mobilitat i Habitatge, nosaltres voldríem...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Riera, perdoni, ara tractam el tema de l’Alberg de La
Victòria,...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, idò gràcies senyor...

EL SR. PRESIDENT:

..., a la propera Diputació Permanent tractarem l’altre tema.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Idò, gràcies, Sr. President, crec que és important i de rebut
que la gent pugui saber què ha passat a La Victòria.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Qualque grup parlamentari vol
manifestar el seu criteri a favor de la proposta?

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Això volia aclarir jo, Sr. President, a favor de la proposta
de compareixença, no és així? D’acord, perquè aquesta
proposta, perquè quan un mira el seguiment, després, del que
hi haurà, parla d’intervencions dels grups parlamentaris a favor
de la proposta. La proposta és que comparegui, no és que hagi
d’aportar res més, no és vera?

Aclarit.

EL SR. PRESIDENT:

Qualque altre grup que hi estigui d’acord? Sí?

LA SRA. SANS I REGIS:

Des del Grup Unides Podem també estam d’acord que es
faci la compareixença, malgrat que creiem que ja s’han donat
prou explicacions a l’opinió pública.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Cano?

LA SRA. CANO I JUAN:

Sense entrar en el contingut, des del Grup Socialista, en
nom de la transparència, votarem a favor de la proposta de
l’ordre del dia, que es pugui comparèixer des de la Conselleria
d’Afers Socials i donar la Sra. Santiago totes les explicacions
necessàries.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201900637
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201900634
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201900634
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EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Desde VOX también consideramos que nunca está demás
una comparecencia de cualquier miembro del Gobierno para
que pueda explicar su gestión, por tanto también nos
manifestamos a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Qualque altre grup vol manifestar el seu criteri?
Hi ha qualque grup que s’hi vulgui manifestar en contra?

Idò, si no hi ha cap intervenció en contra d’aquesta
iniciativa, crec que podem aprovar, per unanimitat, que es
produeixi i no és necessari sotmetre a votació la proposta.

Per tant, no havent-hi més assumptes a tractar, aixecam la
sessió d’aquesta Diputació Permanent.
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