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EL SR. PRESIDENT:

Passam a la següent, que és que, des de la presidència, s’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 Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial, sol·licitada per 12 diputats
adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant
l’escri t RGE núm. 3355/19, per dur a terme la
comparei xença urgent del conseller de Mobilitat i
Habitatge, sol·licitada per 3 di putats adscrits al Grup
Parlamentari Popular, mi tjançant l’escrit RGE núm.
3354/19, relativa a anunci de la subhasta dels terrenys de
Son Busquets.

A continuació, passam a l’únic punt de l’ordre del dia que
consisteix en l’adopció d’acord sobre la convocatòria de
sessió extraordinària de la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial, sol·licitada per 12 diputats adscrits al
Grup Parlamentari Popular, mitjançant l’escrit  RGE núm.
3355/19, per dur a terme la compareixença urgent del
conseller de Mobilitat i Habitatge, sol·licitada per 3 diputats
adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant l’escrit RGE
núm. 3354/19, relativa a anunci de la subhasta dels terrenys de
Son Busquets.

Correspon ara una intervenció del Grup Parlamentari
Popular.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Bé, des del Grup Parlamentari
Popular demanam aquesta compareixença urgent del Sr. Marc
Pons, perquè, ben igual que a l’anterior sessió de la Diputació
Permanent hem dit, és una de les informacions de què hem
tengut coneixement passades les eleccions, que aquells
terrenys de Son Busquets, que sempre se’ns havia que les
negociacions estaven bé, que funcionava o que es trobava en
marxa per poder fer habitatges de protecció oficial, després de
les eleccions ens hem assabentat, per mor de les informacions
dels mitjans de comunicació, que el Ministeri de Defensa,
titular d’aquests terrenys, vol pensar en una presumpta
especulació perquè vol posar en venda aquests terrenys per 43
milions d’euros, perquè sigui la iniciativa privada la que dugui
endavant qualque tipus d’actuació, tenint en compte que la
iniciativa privada, precisament, a Balears no pot fer habitatges
de protecció oficial perquè no són assumibles des del punt de
vista dels costs privats.

Nosaltres volem aquesta compareixença, a part d’aquests
antecedents, per saber realment quines negociacions s’han fet
des del Govern de les Illes Balears per part de la Sra.
Armengol i per part del Sr. Pons, pel que s’hagi de fer, no?,
per saber què s’ha de fer amb aquestes terrenys. Quines
negociacions s’han fet? Des de quan se sabia realment que

aquests terrenys havien de ser objecte de venda privada i per
què no s’ha negociat perquè aquests terrenys, si ja estaven en
mans d’una administració pública, directament fossin objecte
de construcció d’habitatges de protecció oficial? Si és que
realment no és d’interès públic per a l’administració estatal,
i així s’ha fet saber a l’administració autonòmica, aquesta
necessitat bàsica de l’habitatge o aquesta necessitat de... o
emergència d’habitatge que fins ara se’ns havia donat trasllat
als ciutadans de Balears per part del Govern de la Sra.
Armengol.

Com qui hi ha hagut una continuïtat en el pacte, crec que és
de rebut saber si realment el Govern anterior, també en mans
de la Sra. Armengol, tenia informació d’aquestes negociacions
per vendre aquests terrenys o si ha tengut informació ara, i si
ha tengut informació per què no se’ns ha comunicat fins que
ho hem sabut pels mitjans de comunicació?

I després saber també realment quina és la finalitat
d’aquesta venda, si es podran fer aquests habitatges de
protecció oficial, ja que nosaltres qüestionam i dubtam molt
que si fins ara no s’han pogut fer habitatges de protecció
oficial, tenint en compte que hi ha terrenys autonòmics o
locals, és a dir, amb titularitat autonòmica local, amb més
dificultat pensam que les negociacions de la Sra. Armengol
permetin que es puguin fer habitatges de protecció oficial,
com se’ns diu, a Son Busquets.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Ara correspon la intervenció
dels grups parlamentaris a favor de la proposta.

Sí, Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, a nosaltres ens sembla bé la compareixença; llàstima
també d’aquesta Diputació Permanent, qui té força diputats,
que, en aquests cas, és el PP, que té 12 diputats, nosaltres
només tenim un 25% dels 12 necessaris per a això, no sigui
només compareixença, sinó que haguéssim pogut prendre
qualque resolució com per exemple que s’aturàs la subhasta de
moment. Però nosaltres no tenim força suficient i així ho
vàrem expressar en una proposició no de llei, abans de
demanar la compareixença, i quan toqui ja es veurà en Ple.

Però estam a favor que comparegui. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sí, Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Des del Grup Unides Podem també votam a favor d’aquesta
proposta, pensam que és un tema que no sols interessa aquesta
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cambra, aquest Parlament, sinó que interessa tota la ciutadania
i les diverses institucions implicades.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Cano?

LA SRA. CANO I JUAN:

Des del Grup Socialista donarem suport a aquesta
compareixença per tal que el Sr. Marc Pons pugui donar totes
les explicacions sobre un tema de màxima actualitat política.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Desde el Grupo VOX consideramos urgente, necesaria y
muy justificada esta comparecencia, por tanto votaremos
también a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Qualque altre grup vol expressar la seva
opinió?

Doncs, com que tots els grups hi estan d’acord, donam, per
assentiment, per votada la proposta en sentit afirmatiu.

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

Si m’ho permeten, els recordaré en aquests moments que
la Mesa del Parlament va prendre l’acord ahir de realitzar un
minut de silenci per l’atemptat terrorista de fa deu anys, de
Palmanova, i jo convid als que vulguin baixar a la porta de
Conqueridor, i els record que després tenim una breu Mesa i
una breu Junta de Portaveus, prèvies a la compareixença.

Moltes gràcies.
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