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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors 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 que és objecte de l’ordre del dia de la
convocatòria d’aquesta sessió.

Punt únic. Adopció d’acord sobre la convocatòria
urgent de sessió plenària extraordinària, sol·licitada per 12
diputats i diputades adscrits al Grup Parlamentari Popular,
mitjançant l’escrit RGE núm. 12908/20, amb l’ordre del dia
següent: compareixença de la presidenta del Govern de les
Illes Balears davant el Ple per tal d’informar sobre la
situació actual de la pandèmia de la COVID-19 a les Illes
Balears i les seves conseqüències sanitàries i econòmiques
(RGE núm. 12907/20).

A continuació passam al punt únic de l’ordre del dia, que
consisteix en l’adopció d’acord sobre la convocatòria de sessió
plenària extraordinària, sol·licitada per 12 diputats i diputades
adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant l’escrit RGE
núm. 12908/20, amb l’ordre del dia següent: compareixença de
la presidenta del Govern de les Illes Balears davant el Ple per
tal d’informar sobre la situació actual de la pandèmia de la
COVID-19 a les Illes Balears i les seves conseqüències
sanitàries i econòmiques.

Correspon en primer lloc la intervenció del Grup
Parlamentari Popular, per un temps de deu minuts, té la paraula
la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Nosaltres, des del
Grup Parlamentari Popular, vàrem sol·licitar aquesta
compareixença urgent de la presidenta del Govern tenint en
compte les notícies que ens arribaven de la situació alarmant
que viu la nostra comunitat les darreres setmanes d’agost. La
situació s’ha anat agreujant, passant d’unes xifres més o manco
estables a nivell de COVID, a nivell de pandèmia, a nivell
d’afectats, a unes xifres tan alarmants que fins i tot superen les
de les pitjors dades que teníem el mes de març, quan hi havia
una situació declarada d’estat d’alarma a nivell nacional. Hem
passat de ser una comunitat teòricament segura, segons paraules
de la presidenta, a ser de les pitjors comunitats en situació
sanitària de tota Espanya.

Pensam que és urgent que la presidenta comparegui, perquè
a més aquesta situació té uns efectes transversals a tota
l’economia, al turisme, a l’ocupació, a la situació familiar de
tots els ciutadans i ciutadanes d’aquesta terra; també una
situació molt important que afecta el començament de les
escoles i de les escoletes que es farà properament, i aquesta
compareixença ha de ser urgent, evidentment abans que
comenci el curs parlamentari, que coincideix amb aquest curs
escolar.

Ens sembla inaudit que la Sra. Presidenta no hagués
demanat de forma urgent comparèixer ella, i ens sembla inaudit
que hagi de venir a rossegons, demanada pel Partit Popular, i

a més convalidat amb el vot unànime de tots els membres
d’aquesta cambra representats pels membres que hi ha a la
Junta de Portaveus. 

Consideram que és molt urgent. Precisament ella va avalar
aquesta urgència fent un fil de tuits per intentar justificar fa una
setmana la situació greu de xifres que teníem a la nostra
comunitat, i per totes aquestes raons consideram que és urgent,
urgentíssim, que es posi data el més aviat possible perquè la
presidenta de la comunitat faci aquesta feina que li pertoca,
donar explicacions i assumir responsabilitats de la greu situació
sanitària que viu aquesta comunitat.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Ara hem d’ordenar el debat, en primer
lloc corresponen les intervencions dels grups parlamentaris que
volen intervenir a favor, i després, en contra. Si qualque grup
no es vol manifestar ni a favor ni en contra tendrà un temps de
fixació de posicions.

Per tant, correspon en primer lloc als grups parlamentaris
que vulguin manifestar-se a favor d’aquesta proposta.

Molt bé. Per anar de major a menor començam amb el Grup
Parlamentari Unidas Podemos. Sr. López?

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidente. Nosotros ya comentábamos que
estábamos a favor de esta comparecencia, que lo veíamos
oportuno debido al contexto político y social actual derivado de
la pandemia, y simplemente volvemos a aclarar lo que ya
hemos dicho una vez. No tenemos los mismos motivos que el
grupo que propone la comparecencia pero creemos que sí que
ha de comparecer. Es el sentido del voto.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. López. Ara correspon al Grup
Parlamentari Ciudadanos, té la paraula el Sr. Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sr. Presidente. Estamos evidentemente de acuerdo
con la comparecencia. Los motivos poco importan, lo
importante es que necesitamos información y que la población
necesita información.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Benalal. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat.
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EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. Tal i com ja vàrem manifestar
a la Junta de Portaveus estam d’acord. Entenem que és un
moment d’una enorme complexitat a tots els nivells, tant
sanitari, com educatiu, com social, etc. Per tant veiem molt
oportuna aquesta compareixença, precisament, a més, per fixar
aquest inici del curs escolar, que evidentment vendrà marcat
per tota aquesta situació i, per tant, com he dit abans, hi estam
a favor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentari VOX té la
paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Simplemente manifestar que estamos
de acuerdo con esta iniciativa, nos parece muy apropiada, y
además creo que es de gran necesidad que los ciudadanos y
estos parlamentarios, estos diputados de esta cámara, estemos
informados de primera mano por la presidenta de qué se está
haciendo ante esta gravísima situación que estamos viviendo,
y ante este repunte y esta segunda oleada que ya está aquí.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari El Pi té la
paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres ja vàrem dir també a la
Junta de Portaveus que estàvem d’acord amb aquesta
compareixença. Pensam que no és que sigui necessària, és que
és imprescindible, alhora que volem manifestar la nostra
voluntat de fer una oposició constructiva i de demanar a la resta
de grups parlamentaris que així ho facin. Pensam que això
només ho arreglarem entre tots, però també ho podem espenyar
entre tots.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Ara correspon al Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres també pensam que la
situació justifica aquesta compareixença, hi votarem a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara, pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, president. Des del Grup Parlamentari
Socialista també consideram, ja es va manifestar així, que la
compareixença de la presidenta és positiva, sempre és positiu
tenir informació i tenir explicacions davant la cambra i davant
la ciutadania d’aquelles actuacions davant la situació actual, i
veure tot allò que es fa per part del Govern de manera
exhaustiva, totes les mesures preses per fer front tant a nivell
sanitari com les repercussions de caràcter econòmic i laboral
que pugui tenir aquesta situació de la COVID-19.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Entenc que tots els grups
parlamentaris s’han manifestat a favor d’aquesta sessió
extraordinària per a la compareixença de la presidenta. Per tant,
malgrat aquesta manifestació, farem la votació perquè en quedi
constància.

Vots a favor?

Vots en contra?

I abstencions?

Per tant, si no vaig equivocat, són 18 vots a favor, cap en
contra i cap abstenció.

I com que no hi ha més assumptes a tractar en aquesta
sessió de la Diputació Permanent, passam a la segona sessió.
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