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EL SR. PRESIDENT:

Passam a la segona sessió. 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 de
sessió extraordinària, sol·licitada per 16 diputats i
diputades adscrits als Grups Parlamentaris Popular,
Ciudadanos, VOX-Actua Baleares, El Pi Proposta per les
Illes Balears i Mixt, mitjançant l’escrit RGE núm. 5740/22,
amb l’ordre del dia següent: Pregunta amb sol·licitud de
resposta oral davant el Ple RGE núm. 5733, 5267, 5253,
5269, 5737, 5256, 5731, 5730, 5259, 5260, 5729, 5262, 5263,
5732, 5266, 5254, 5738 i 5264/22.

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 16 diputats i diputades
adscrits als Grups Parlamentaris Popular, Ciudadanos, VOX-
Actua Baleares, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt,
mitjançant l’escrit RGE núm. 5740/22, amb l’ordre del dia
següent: Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el
Ple RGE núm. 5733, 5267, 5253, 5269, 5737, 5256, 5731,
5730, 5259, 5260, 5729, 5262, 5263, 5732, 5266, 5254, 5738
i 5264/22.

Començam el debat, en primer lloc, amb la intervenció del
Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President, bon dia, senyores i senyors diputats,
novament. Durant tota aquesta legislatura, en períodes
extraordinaris, els grups parlamentaris que formam part de
l'oposició hem demanat de forma sistemàtica, cada vegada que
hi havia un ple extraordinari, que es pogués fer torn de control
al Govern.

Durant tres anys s'ha autoritzat, o no s'ha vetat, almenys, per
part dels grups parlamentaris que donen suport al Govern,
aquesta possibilitat de fer control al Govern amb plens
extraordinaris. No obstant, la darrera vegada que hi va haver un
ple extraordinari, els grups parlamentaris que donen suport al
Govern ja varen decidir, per primera vegada, repeteix, en
aquesta legislatura, que no hi pogués haver ple de control.

Nosaltres pensam que, ja que es fa Ple, no sobraria que la
presidenta Francina Armengol i la resta de consellers es
poguessin sotmetre al torn de control, no li costaria res ni a la
presidenta ni als consellers. En conseqüència, creiem del tot
encertat que avui es pogués celebrar aquest ple de control.

En conseqüència, des del Partit Popular votarem a favor,
evidentment, d'aquesta sol·licitud. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos?

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Des del Grup Parlamentari Ciutadans,
evidentment, votarem a favor d'aquesta iniciativa, perquè, a
més a més, formem part del paquet de preguntes que hi ha de
control al Govern. Considerem que aquesta acció de control al
Govern avui s'hauria de fer perquè realment no hi ha cap
inconvenient, excepte un conseller, que ja ha manifestat que no
pot venir, perquè es pogués fer.

I lamentem que els grups parlamentaris que donen suport al
Govern no autoritzin aquesta... no van autoritzar ja a l’anterior
ple extraordinari, aquesta iniciativa i, probablement, avui
tampoc no l’autoritzin.

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Pel Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Pues nos encontramos que, como
los malos estudiantes, como lo hemos dejado todo para el final,
tenemos que venir aquí a aprobar las leyes que el Gobierno no
ha sido capaz de sacar adelante, algunas de ellas podrían haber
esperado perfectamente, como la ley de archivos, no creo que
sea de la máxima urgencia ni vital para la vida de los
ciudadanos de esta comunidad.

Pero, no obstante lo cual, nos hacen venir aquí, ningún
problema, pero solo a aprobar sus leyes, es a lo único que
hemos venido a este Parlamento hoy, a aprobar sus leyes, y no
quiere sesión de control, lo único que quieren es, porque no les
queda otro remedio, porque el Estatuto, la Constitución y la ley
les obliga a que vengamos aquí a hacer el paripé de apoyar las
leyes que ustedes no han aprobado a lo largo de este periodo de
sesiones.

Y pretenden, además, que, entonces, la oposición no pueda
ejercer su función de oposición, que no pueda ejercer su
función de control al Gobierno, que, como bien se ha dicho
antes, no parece que sea un trabajo extraordinario el contestar
a un turno de preguntas de control del Gobierno.

Ustedes supongo que se van a oponer en el día de hoy a que
se realice de esta manera, pero nosotros, como ya sabemos cuál
es el concepto que ustedes tienen del parlamentarismo,
tampoco nos vamos a sorprender.

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Intervenció del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes, té la paraula la Sra. Pons.
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LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Seré molt breu. Nosaltres creiem
que, com que el Govern continua governant i gestionant els
comptes públics d'aquesta comunitat, és la nostra obligació i el
nostre deure continuar controlant el Govern de les Illes Balears.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Grup Parlamentari Mixt? Sr. Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Per part del meu
grup, farem una abstenció en aquesta votació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Si qualque altre grup parlamentari
vol intervenir a favor de la proposta? Intervencions dels grups
parlamentaris que vulguin manifestar-se en contra de la
proposta? Sra. Costa. 

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Com ja vàrem dir a la darrera
Diputació Permanent, on hi va haver una sol·licitud, vull deixar
clar que des del Grup Parlamentari Socialista ens sembla tan
legítim demanar un ple extraordinari per fer preguntes al
Govern, com legítim és que cada grup parlamentari voti el que
consideri oportú.

I en aquest cas tot això no té res a veure amb cap paperot,
com he escoltat ara fa un moment aquí, sinó amb el que
democràticament cada grup parlamentari vol votar.

El meu grup parlamentari, el Grup Socialista, es manifesta
en contra de celebrar una sessió extraordinària només per a
aquestes preguntes, perquè entenem això està regulat en el
Reglament en període ordinari, en cas extraordinari o que hi
hagi alguna urgència es puguin demanar sessions
extraordinàries per a preguntes de control al Govern, aquesta
és una prioritat dels grups de l'oposició, cosa que respectam
absolutament. I per part del meu grup, per part del Grup
Socialista, com a grup que dóna suport al Govern, ens sembla
prioritari que es puguin aprovar aquelles lleis que es troben
pendents.

Avui mateix veurem quatre iniciatives legislatives, no totes
són del Govern, són tres projectes de llei i una del Grup
Parlamentari Popular, com acabam de veure, la proposició de
llei en temes de fiscalitat, i, per tant, per al meu grup
parlamentari és una prioritat poder aprovar o, en tot cas,
debatre en el Ple democràticament i que cada grup parlamentari
voti el que consideri convenient.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Costa. Qualque altre grup vol intervenir?
Doncs, si no hi ha més intervencions, crec que no és necessari
fer torn de rèplica i contrarèplica.

Passam a la votació.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

8 vots a favor, 9 en contra i 1 abstenció.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca aquesta
sessió.
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