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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, 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 plenària extraordinària sol·licitada per 16 diputats
i diputades als Grups Parlamentaris Popular, Ciudadanos,
VOX-Actua Baleares, El Pi Proposta per les Illes Balears i
Mixt, mitjançant l’escrit RGE núm. 164/23, amb l’ordre del
dia següent: preguntes orals RGE núm. 149/23, 146/23,
153/23, 151/23, 152/23, 155/23, 156/23, 157/23, 158/23,
159/23, 160/23, 161/23, 162/23, 148/23, 145/23, 154/23,
150/23 i 163/23.

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 Grup
Mixt, mitjançant l’escrit RGE núm. 164/23, amb l’ordre del dia
següent: preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el
Ple RGE núm. 149/23, 146/23, 153/23, 151/23, 152/23,
155/23, 156/23, 157/23, 158/23, 159/23, 160/23, 161/23,
162/23, 148/23, 145/23, 154/23, 150/23 i 163/23.

Començam amb la intervenció del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, senyor President, molt bon dia, senyores i senyors
diputats. Bé, jo seré tan breu com que jo crec que està
perfectament explicat, ho vàrem tractar a la Junta de Portaveus.
És evident que des del Partit Popular consideram,
consideràvem totalment necessari fer un torn de control al
Govern, ja que hi ha un ple, encara que sigui ple extraordinari,
no veiem cap sentit pel qual no s'hagi de fer un torn de control
al Govern de la Sra. Armengol.

En conseqüència, jo crec que queda defensada en els seus
propis termes aquesta sol·licitud que fem des del Partit Popular
i la resta de grups parlamentaris que som a l’oposició. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Intervenció del Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president, bon dia, diputats, diputades i personal
del Parlament. El Grup Parlamentari Ciutadans també
considera que, aprofitant que es fan avui sessions plenàries,
seria un bon moment per a un exercici de transparència, que es
pogués fer control al Govern, i ens deixa sorpresos la decisió
que finalment aquesta sessió de control no es realitzi.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Nada que añadir, nosotros
consideramos, como ya expresamos en su momento, que sí
sería oportuno poder realizar estas preguntas de control al
Gobierno. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Intervenció del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears, té la paraula la Sra. Pons. 

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Vull
afegir-me al que han dit la resta de companys, creiem que
sempre és un bon moment per fer sessió de control al Govern. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Intervenció del Grup Parlamentari Mixt,
té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Des del nostre grup
consideram que, evidentment, el Parlament té una funció
legislativa, però també té una funció de control al Govern, i,
per tant, si se celebra el ple, el lògic és que es pogués fer
aquesta sessió de control. Per tant, el nostre vot serà a favor
que es convoqui aquesta sessió.

D'altra banda, jo crec que seria d'agrair que tots els grups
que demanen una sessió extraordinària a una Diputació
Permanent hi assistissin, en la totalitat de la seva representació,
tenint en compte que tots tenim un titular i un suplent.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Ara la intervenció dels grups
parlamentaris en contra de la proposta, en primer lloc, pel Grup
Parlamentari Unidas Podemos té la paraula el Sr. López. 

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidente. Como ya adelantamos en Junta de
Portavoces, nosotros no vemos necesaria la sesión de control
dentro del pleno extraordinario.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. López. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Campomar. 
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LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Si, nosaltres tampoc no veiem la sessió de control.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la Sra. Costa, 

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Pels mateixos motius que ja vàrem
expressar a la Junta de Portaveus passada, tenint en compte que
aquest és un ple extraordinari per debatre determinades lleis
que en el seu dia els grups que donen suport al Govern ja vàrem
demanar que es poguessin fer aquestes sessions extraordinàries
i, en cap moment, cap grup de l'oposició no havia demanat
plens extraordinaris per fer control al Govern, si tan necessari
s'entenia; i tenint en compte també que queda una setmana per
començar el període ordinari, on ja hi ha previst el control al
Govern.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Costa. Ara obrim un torn de rèpliques i
contrarèpliques, si qualcú vol intervenir.

Si no vol intervenir ningú, passarem a la votació de la
proposta.

Per tant, vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

El resultat de la votació són: 9 a favor, 9 en contra i cap
abstenció.

Si no volen fer cap descans, fem la segona votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha cap.

Per tant, passam a la tercera votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

I abstencions? No n'hi ha.

Per tant, per tercera vegada es produeix un empat a 9. En
conseqüència, en funció del Reglament, la proposta queda
rebutjada.

Moltes gràcies.
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