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EL SR. PRESIDENT:

...atès l’acord adoptat per la Mesa de sotmetre a la
consideració de la Diputació Permanent, amb escrit RGE núm.
5964/06, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, l’escrit
RGE núm. 5990/06, presentat pel Grup Parlamentari Popular
i l’escrit RGE núm. 6084/06, presentat pel Grup Parlamentari
Socialista, mitjançant els quals se solAliciten convocatòries de
sessions plenàries extraordinàries, aquesta presidència ha
convocat la Diputació Permanent en compliment del que
disposa l’article 55.4 del Reglament i del previst a l’article 24.4
de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

Abans d’entrar en el debat de l’ordre del dia agrairia que
comuniquessin si els assistents són membres titulars, o si són
suplents.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sr. Presidente, Antonio Diéguez suplente de Francisco
Quetglas.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gaspar Oliver substitueix Joan Huguet.

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Sr. President, Maria Anna López substitueix Joan Flaquer.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

I Simó Gornés substitueix Jaume Matas.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sr. President, Miquel Jerez substitueix el suplent de Josep
Juan Cardona.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font?

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Sr. President, Joan Font Rosselló substitueix Rosa Estaràs.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. El debat de cada punt de l’ordre del dia es durà a
terme de la següent manera: primerament intervendrà el Grup
Parlamentari presentant per defensar la proposta durant 10
minuts. A continuació intervendran els grups parlamentaris que
hi estiguin a favor o en contra durant 10 minuts cadascun i el
presentant de la proposta podrà intervenir en torn de rèplica
durant 5 minuts. Si algun grup no intervengués ni a favor ni en
contra podrà intervenir en torn de fixació de posició per un
temps de 5 minuts.

Aquesta presidència abans de començar aquest plenari ha
fet una consulta als diferents grups parlamentaris i s’ha arribat
a un acord, el Grup Parlamentari Socialista hi ve a bé i la resta

de portaveus també, per defensar les dues propostes en un sol
torn i després, en segon torn, intervendrà el Grup Parlamentari
Popular defensant la seva proposta.

I. Adopció d'acord en relació amb l'escrit RGE núm.
5964/06, presentat pel Grup Parlamentari Socialista,
mitjançant la qual se solAlicita la convocatòria de sessió
plenària extraordinària.

III. Adopció d'acord en relació amb l'escrit RGE núm.
6084/06, presentat pel Grup Parlamentari Socialista,
mitjançant el qual se solAlicita la convocatòria de sessió
plenària extraordinària.

Per tant, sense més dilacions, els punts 1 i 3 que és la
solAlicitud de celebració d’un plenari extraordinari, amb escrits
RGE núm. 5964/06 i 6084/06 del Grup Parlamentari Socialista,
són els que ara passarem a debatre. Sra. Francina Armengol té
la paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, intervinc en nom del Grup
Parlamentari Socialista per defensar conjuntament el primer i
el tercer punt de l’ordre del dia, tots dos fan referència a les
dues demandes de solAlicitud de plenaris extraordinaris per part
del Grup Parlamentari Socialista. 

Bé, el primer que volem deixar clar és que davant aquesta
situació totalment irregular que està vivint el Parlament de les
Illes Balears durant aquest període extraordinari de l’estiu, tal
i com recull el nostre Estatut i el nostre Reglament del
Parlament, des del Partit Socialista ens hem vist obligats a
haver de demanar plenaris extraordinaris per tal que se puguin
garantir els drets que tenim els grups parlamentaris que estam
a l’oposició per poder practicar el control i la fiscalització del
Govern de les Illes Balears i que en tota democràcia
obligatòriament ha d’existir. Una de les parts fonamentals,
precisament, de la democràcia és que existeixen els partits que
estan a l’oposició i que puguin complir amb el seu deure. I el
nostre deure és controlar i fiscalitzar el Govern de les Illes
Balears, com deia, davant d’una situació totalment irregular que
està vivint el Parlament de les Illes Balears. 

Tot esdevé d’una situació que nosaltres consideram
contrària a llei i que és la solAlicitud que va fer el Govern de les
Illes Balears i que la Mesa del Parlament va admetre a tràmit,
solAlicitant que de facto se convertís un període extraordinari en
un període ordinari, però amb una salvaguarda importantíssima,
que aquest període només donés cabuda a les iniciatives
legislatives que provenen del Govern de les Illes Balears, però
que se furtés el dret dels grups parlamentaris que estam a
l’oposició de poder controlar i fiscalitzar el Govern. Hem hagut
de viure dues setmanes seguides d’una situació absurda, allà on
els plenaris extraordinaris no han comptat amb la participació
dels grups parlamentaris que estam a l’oposició, donada la
imposició que s’ha fet per part del Govern de les Illes Balears
en aquest Parlament, que hauria de ser la casa de tots, la cada
allà on tots hi totes ens hi sentíssim representants i que ha
passat a ser la casa única i exclusivament del Partit Popular i a
les ordres del Govern de les Illes Balears.
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Per tant, davant d’aquesta situació, allà on nosaltres volem
deixar clar, una vegada més, que el Govern de les Illes Balears
ha fet un asserviment del Parlament de les Illes Balears, un
asserviment sense cap precedent dins la història de la comunitat
autònoma, estam vivint una situació totalment nova dins
aquesta comunitat autònoma. Mai ningú s’havia atrevit a tractar
el Parlament de la manera que l’està tractant el Govern
president pel Sr. Jaume Matas. Per tant, davant d’aquesta
situació, com deia, ens hem vist obligats a haver de presentar
aquestes solAlicituds de plenaris extraordinaris per tal de poder
exercir la nostra funció com a grup parlamentari majoritari de
l’oposició aquí a les Illes Balears.

També vull deixar clar que vivim aquesta situació
extraordinària allà on se pensen tramitar 18 lleis durant el
període estival perquè el Govern de les Illes Balears ha fet la
seva feina tard i malament. Durant tres anys el Partit Popular,
el Govern, ha pogut tramitar dins aquesta cambra només..., si
eliminam les lleis de pressuposts i les lleis de colAlegis oficials,
exactament el mateix nombre que pensen tramitar durant aquest
període estival. Per tant, significa que estan convertint de facto
un període extraordinari en ordinari per tramitar exactament el
mateix nombre de lleis. Nosaltres consideram que estam en una
situació claríssima de frau de llei per part del Partit Popular i
per part del Govern de les Illes Balears.

També volem deixar clar, una vegada més, que des del
Partit Socialista durant tot el període ordinari hem anat
demanant una i una altra vegada a la Junta de Portaveus
plenaris addicionals, per tal de poder fer la nostra feina de
fiscalització i control al Govern i també evidentment per poder
avançar tots els terminis d’aquelles iniciatives, tan dels grups
parlamentaris que estam a l’oposició, com dels que donen
suport al Govern, com del propi Govern, que estaven encara
sense haver-se pogut veure durant els plenaris en el Parlament
de les Illes Balears. I que de forma reiterada, per part del Grup
Parlamentari Popular, se’ns ha negat la possibilitat de fer
plenaris addicionals durant tota la legislatura, fins arribar al
límit, jo crec que queda clara la forma i el tarannà poc
dialogant del Partit Popular, quan hi va haver l’anomenat cas
Rasputín, quan va sortir als mitjans de comunicació públics i
aquest grup parlamentari va demanar una Diputació Permanent,
vàrem haver de viure la situació ignominiosa de què el
President del Parlament va decidir convocar-la el mes de
setembre, passant-se per alt una situació que jo crec que era
evident, un escàndol polític que necessitava de reaccions clares
i de debat clar en aquest Parlament de les Illes Balears. Per
tant, l’actitud del Partit Popular ha estat de boicot absolut a què
el grup parlamentari que en aquest moment represent hagi
pogut exercir la seva tasca d’oposició amb agilitat i rigor. 

Per això nosaltres, com deia, hem presentat aquests dos
plenaris extraordinaris, dos plenaris extraordinaris que volen
servir per donar garanties i els drets que ens mereixem els
grups parlamentaris que estam a l’oposició, ja que la majoria de
la Mesa d’aquest Parlament no vetlla per als interessos de tots
els diputats, que és el que nosaltres creim que obligatòriament
li pertoca tan a la Mesa, com explícitament al President del
Parlament, nosaltres hem de vetllar perquè els drets siguin
garantits dins aquest Parlament. I per tant, hem hagut de
demanar dos plenaris extraordinaris, exclusivament en
qüestions de control i de fiscalització del Govern de les Illes

Balears i amb iniciatives que nosaltres creim que són
d’actualitat i que interessen a la ciutadania de les Illes Balears.

Com deia, davant d’aquesta situació totalment
extraordinària, sense precedents, d’un asserviment del Govern
al Parlament, una manca de respecte absolut a allò que és el
diàleg, la transparència que hi hauria d’haver entre totes les
forces polítiques. Nosaltres creim que de cap manera se poden
rompre les regles de joc, nosaltres no participarem en això. Per
tant, de cap manera se pot acceptar que qüestions que nosaltres
creim que estan totalment fora de llei, fora del Reglament i fora
de l’Estatut d’Autonomia, se donin per bones en aquest
Parlament de les Illes Balears.

Molt breument explicaré els dos plenaris que demanam.
Tots dos consten de 12 preguntes per part de diferents diputats
i diputades del Grup Parlamentari Socialista. En el primer
plenari, que és el primer punt que debatem en aquesta
Diputació Permanent, hi ha dues preguntes dirigides al
President Jaume Matas sobre les irregularitats a l’Ajuntament
de Santa Margalida, tenim una situació que preocupa molt la
ciutadania i és la presumpte corrupció d’un batle del Partit
Popular i creim que necessita resposta immediata del President
del Govern de les Illes Balears. Dues preguntes també sobre el
manteniment de 5 projectes de carreteres a l’illa d’Eivissa. Com
tothom sap, la política del Partit popular en autopistes a l’illa
d’Eivissa ha creat una crispació també sense precedents en
aquella illa. Una pregunta sobre el port esportiu al Viver. Dues
preguntes sobre els residus hospitalaris, fent referència a la
qüestió que va succeir com atemptat mediambiental amb els
residus de Son Dureta. Dues preguntes sobre diners a canvi de
favors administratius i l’altra les conseqüències del referèndum
sobre l’Estatut català. 

Preguntes sobre qüestions socials, com el programa Proa a
Calvià, projectes de cooperació internacional. Una pregunta
sobre la situació de l’empresa Yanko, qüestió que també
preocupa notòriament sobretot a la zona d’Inca i Llucmajor.
Una interpelAlació en el primer plenari sobre la situació
extraordinària que està vivint aquest Parlament de les Illes
Balears davant la submissió al Govern, una submissió
inacceptable perquè hi ha una separació del legislatiu i de
l’executiu que la Mesa del Parlament s’hauria de prendre
seriosament reconsiderar i respectar. Una proposició no de llei
demanant l’aturada immediata de l’hospital de referència al
solar de Son Espases, per tot el procés d’especulació
urbanística que l’envolta. I una proposició no de llei demanant
també l’aturada del decret sobre el trilingüisme.

A l’altre plenari que demanam de forma extraordinari,
també consta de 12 preguntes, dues preguntes més dirigides al
President Matas sobre les irregularitats a l’Ajuntament de Santa
Margalida i demanant el posicionament a favor al Partit
Popular perquè s’aturin immediatament les normes subsidiàries
d’aquest ajuntament i perquè s’aturi el golf de Son Real i
l’hotel de Son Real, que evidentment estan totalment
qüestionats per la presumpta corrupció que s’està vivint en
aquell ajuntament. Una pregunta sobre el decret de liquidació
de les cambres agrícoles que ha fet la Conselleria
d’Agricultura. Unes preguntes sobre els doblers que van a
l’Associació de Família de les Illes Balears. Una pregunta
sobre la “campanya institucional” que està fent el Govern de les
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Illes Balears que se dedica, pagat amb doblers públics, a
insultar o posar en entredit els grups parlamentaris que estam
a l’oposició. Una pregunta sobre el tot inclòs. Una pregunta
sobre la targeta verda. Dues preguntes sobre el pla per la
convivència escolar. Una pregunta sobre el model de carreteres
d’Eivissa, la planta de formigó i ciment que s’està fent a
Eivissa. 

I sobre les autopistes, com ja deia abans, d’Eivissa i que han
creat una crispació sense precedent en aquella illa. Una
interpelAlació sobre la política del Govern de les Illes Balears
en matèria d’agricultura, donat el moment de crispació que
s’està vivint desgraciadament per la política que està practicant
la consellera d’Agricultura a les Illes Balears. Una proposició
no de llei sobre el port del Viver en el municipi d’Eivissa. I una
proposició no de llei sobre la condemna del cop d’estat de l’any
36 a Espanya. Com és prou conegut el Consell d’Europa va
aprovar molt recentment un text de condemna internacional de
les greus violacions dels drets humans que va patir Espanya
durant la dictadura franquista, proclamant dia 18 de juliol de
l’any 2006 com a dia oficial de la condemna de la dictadura
franquista. Creim que aquest Parlament se n’hauria de fer ressò
i per això ho duim com a punt de l’ordre del dia d’un dels
plenaris extraordinaris que demanam com a Grup Parlamentari
Socialista.

Per tant, concloent la intervenció, nosaltres demanaríem la
màxima urgència en la convocatòria d’aquest ple extraordinari.
Creim que de cap manera se pot deixar sense veu l’oposició
d’aquest Parlament de les Illes Balears perquè evidentment
això ja seria anar totalment en contra de les mínimes regles
democràtiques. Creim que el Partit Popular s’ha comportat
prou malament en com ha gestionat aquestes darreres setmanes
el Parlament de les Illes Balears, creim que és hora de què se
racionalitzi, de què se torni a recuperar el sentit del diàleg i del
consens en el Parlament de les Illes Balears. Per tant, esperam
que se pugui aprovar aquest plenari extraordinari de forma
urgent, també esperam que el Govern de les Illes Balears
rectifiqui i demani les convocatòries de forma reglamentària,
d’acord amb la llei. Nosaltres hem actuat exactament com ens
mana el Reglament del Parlament de les Illes Balears, que diu
clarament que els grups parlamentaris poden demanar una
Diputació Permanent, que és la que ha de decidir si se fa o no
un plenari extraordinari. Això és el que estam fent avui, anam
pel camí de la llei, pel camí que ens marca el Reglament, no
com ha fet el Govern de les Illes Balears, que s’ha botat a la
torera tots els tràmits que havia de fer per tal de què aquests
plenaris extraordinaris que s’estan celebrant puguin ser legals.
Des del nostre punt de vista aquesta també és una qüestió que
immediatament ha de rectificar el Govern de les Illes Balears.
I sense res més a dir, moltes gràcies per la seva atenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Armengol. Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds té la paraula.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

En fixació de posició damunt aquest punt que està en
debat...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, només una apreciació. Ara són torns que estan a
favor. Hi ha dues propostes del Grup Socialista i aquestes dues
propostes se defensen en una sola vegada, que és el que ha fet
ara la Sra. Armengol, ella ha defensat els dos plens
extraordinaris. Després vostès defensaran la seva proposta. I
ara seguim les intervencions, de menor a major, torns que estan
a favor. La Sra. Armengol ha defensat la seva proposta, torns
a favor de la proposta de la Sra. Armengol?

Sí?

EL SR. OLIVER I MUT:

Una qüestió d’ordre Sr. President. Jo és que havia demanat
unificar els tres debats en dos debats, només era...

EL SR. PRESIDENT:

Però no ha anat bé, els ponents han dit que defensaran les
dues propostes en una sola vegada i després vostè. Per tant, ara,
sí, Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Jo estic en fixació de posició...

EL SR. PRESIDENT:

Idò després. A favor idò. Sr. Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Dir que
el Grup Parlamentari votarà a favor d’aquestes dues propostes
i ho farem en coherència amb allò que hem vengut dient durant
tots aquests dies. El Grup Parlamentari Popular està amb un
esperit obert de cara a poder consensuar, a poder normalitzar
de qualque manera aquesta situació. Miri, el Govern ha fet ús
d’allò que li permet el Reglament i jo he de començar dient que
el Govern no ho ha de fer passant per la Diputació Permanent,
com aquí s’ha dit, els diputats sí, els grups parlamentaris sí que
han de demanar la petició d’un ple extraordinari que s’ha de fer
a través de la Diputació Permanent, però el Govern no. El
Govern fa l’escrit directament a la Mesa del Parlament. Això
ho diu el Reglament i per tant, no hem de parlar aquí i
confondre que estam davant una situació irregular, contrària a
la llei.

Miri Sra. Armengol, jo passaré per damunt de què estam
davant una situació irregular i contrària a llei. Miri Sra.
Armengol, passaré per damunt i no entraré a tots aquells
qualificatius que vostè ens ha dirigit, frau de llei, boicot,
rodillo. Miri, jo pens que són uns qualificatius per part de vostè
molt gratuïts. El Govern ha fet el que li permet fer el
Reglament. El Govern se trobava en una situació de què tenia
moltes lleis, no perquè no hagi fet els deures d’hora, sinó
perquè ha fet molts de projectes de llei i té molts de projectes
de llei que si no s’hagués habilitat períodes i plens
extraordinaris dins el mes de juliol, aquestes lleis haguessin
quedat dins el calaix, és a dir, no s’haguessin pogut aprovar. I
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des del Grup Parlamentari Popular entenem, com el Govern,
que són unes importants, unes lleis necessàries i el Govern ho
ha fet pensant amb l’interès general, llei com la de successions
pensam que són importants, o la Llei de capitalitat, que se
puguin aprovar dins aquesta legislatura.

I bé, nosaltres hem vengut dient per activa i per passiva i jo
me reiter una vegada més, que el Grup Parlamentari Popular no
estam, ni hem estat mai en desacord en què els grups de
l’oposició puguin presentar també la solAlicitud de plens
extraordinaris, ho hem dit. Me reiter una vegada més amb
aquest esperit nostre de poder arribar, si és possible a
consensuar els temes i que se puguin celebrar aquests darrers
plenaris de dia 11, dia 18 i dia 25 d’una forma normal. Miri, el
Govern va solAlicitar els plens extraordinaris i ho va fer per
escrit, vostès ho fan ara, no ho havien fet abans. Per tant,
nosaltres el que feim és, d’acord amb el nostre posicionament,
dir-los que sí, que vostès puguin dur endavant aquesta acció de
control al Govern. Però nosaltres els deim que sí quan vostès
ho solAliciten. Si vostès no ho havien solAlicitat abans, me cregui
que era impossible fer plenaris solAlicitats pel Govern amb
urgència, allà on vostès també poguessin fer aquest control al
Govern.

Davant aquests dos plenaris que vostè solAlicita i que ens
demana una urgència que vostè ha defensat, ens ha anunciat les
preguntes. Miri, jo en aquest moment..., entenc a més que no
correspon al debat ni el posicionament damunt les propostes
que vostè ha fet, dir-li que lògicament no entraré en el debat
perquè no me correspon. Però dir-li que tendrem oportunitats
dins aquests propers plenaris de poder discutir aquest tema.
Sra. Armengol, m’agradaria i vostè ja sap que li ho vaig
comunicar i demanar, pens que allò que seria bo que aquestes
propostes que vostès fan amb les peticions de plens
extraordinaris i també amb el plenari que demanam des del
Grup Parlamentari Popular, ja sé que hi hem d’estar d’acord
tots, ha de ser per unanimitat. Jo li demanaria poder unificar
aquests tres plens extraordinaris que se solAliciten avui per part
seva i per part nostra en els tres plenaris extraordinaris per
tramitació de llei que ha demanat el Govern de dia 11, 18 i 25
i d’aquesta manera que a cada plenari hi pogués haver l’acció
legislativa per part del Govern i també l’acció de control de
l’oposició. Dir-li que aquesta és la proposta que faré després a
la Junta de Portaveus i si és acceptada per unanimitat, pens que
seria una bona manera de poder tornar de qualque manera a la
normalitat. En cas contrari ho lamentaré molt. En definitiva,
dir-li que sí, que nosaltres acceptam aquestes dues propostes
que vostès fan de demanar aquests plens extraordinaris. 

Però vull reiterar una vegada més President el nostre
posicionament. Jo reiter que el Govern ha presentat l’escrit,
d’acord amb el Reglament, d’acord amb l’Estatut d’Autonomia,
no estam davant cap situació irregular, no estam davant cap
situació contrària a llei. El Grup Parlamentari Popular no ha
volgut llevar res a l’oposició, no volgut llevar el seu
compliment quant al control del Govern, prova d’això és que
quan ho solAliciten, precisament avui, que estam debatent i
tractant aquests dos escrits el nostre vot és favorable.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam al torn de fixació de posicions. El
Grup Mixt si vol intervenir.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Des del Grup Mixt ens abstendrem
en aquest debat, però voldríem manifestar que ens pareix molt
bé que el Govern demani plens extraordinaris, crec que el
Reglament el que preveu és precisament el seu caràcter
extraordinari i crec que si és necessari fer tants de plenaris
durant tant de temps significa que no és una cosa extraordinari,
sinó una cosa més aviat més ordinària. Ja sé que hi haurà un
dictamen que encara no he rebut en el que se dirà que és
possible fer el que demana el Govern i que a més serà per
unanimitat, com se me va anunciar, però la veritat és que encara
no l’he vist, no el tenim, ni és a la carpeta d’avui. M’agradaria
saber si el tendrem per poder-nos pronunciar damunt el tema.

I dir que amb aquestes sessions el que se confirma és que al
final haurem de donar la raó a l’oposició quan demanava que
s’havien de fer més plenaris perquè era insuficient el temps,
cosa que sempre s’havia rebatut per part del Govern i per part
de la Mesa del Parlament. Jo pensava que no era necessari i la
veritat és que ara tenc dubtes, donat que hi ha tantes coses
pendents. Nosaltres ens abstendrem, si el dictamen diu que
realment és possible fer-ho, no tenim cap inconvenient en
dedicar el mes de juliol a l’activitat parlamentària.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Munar. Per part del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres consideram que la
situació parlamentària que s’ha viscut aquestes setmanes i que
se continua vivint és absurda i que té una conseqüència que és
una decisió unilateral del Govern d’imposar un seguit de
qüestions. Nosaltres consideram que és irregular el
plantejament i tot el que s’ha decidit per part del Govern, ho
continuarem pensant digui el que digui qualsevol informe. I
sobretot el que pensam és que una cosa d’aquesta envergadura
i d’aquesta importància, només per elegància, s’hauria d’haver
fet consensuadament. Només per elegància el Govern hauria
d’haver demanat una reunió de portaveus prèvia, a venir amb
un trágala de la forma que ha vengut. 

Un trágala que té conseqüències greus, entre altres coses
una conseqüència que consider molt greu i és un descrèdit, un
dany a la imatge dels diputats i dels polítics d’aquesta
comunitat autònoma. S’ha parlat per activa i per passiva a tots
els mitjans de comunicació que aquí el que s’està discutint és
que n’hi ha que volen vacances i n’hi ha que no volen vacances.
Ningú ha sortit a explicar que quan no hi ha període de sessions
a un parlament no són vacances dels diputats, els diputats
d’aquestes Illes no tenen 4 mesos de vacances a la seva vida,
perquè sinó no m’estranyaria que se barallés tothom per restar
a les llistes. El Parlament té dos tipus de feina, la feina quan
està en sessions i la feina quan no està en sessions, allà on els
diputats preparen els treballs de les sessions que vénen després.
Cada grup té més o menys temps per preparar-la i vostès
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comprendran que els grups més petits tenen més dificultats i
necessiten més temps per preparar les sessions posteriors. 

Si a més li afegim que hi ha grups polítics que consideram
que la feina parlamentària s’ha de fer en convivència, en relació
amb la ciutadania, les organitzacions socials, consider que
debatre 18 lleis els mesos de juliol i agost, quan pràcticament
és impossible entrar en contacte amb ningú a la societat, me
pareix molt poc seriós. Se sembla com una gota d’aigua a una
altra, quan en el règim anterior el Govern del Sr. Franco pujava
el preu dels autobusos el mes d’agost perquè així no hi hauria
enrenou perquè tothom era de vacances. Així no se fan les
coses, no se soluciona voler resoldre fer devuit lleis, el mateix
número que s’ha fet en tres anys, en dos mesos. Això fa rialles,
ho digui qui ho digui, s’argumenti com s’argumenti. I per tant,
com que consider que això és una absurditat, consider que és
un trágala del Govern i consider que és una situació
inacceptable, el meu grup s’abstendrà i no participarà en cap
d’aquestes situacions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Sr. Pere Sampol, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, entenem les raons del PSOE, de
solAlicitar aquestes dues sessions extraordinàries, emmarcades
en aquesta situació generada pel Govern de les Illes Balears
quan, d’una manera unilateral i sense cercar el consens de
l’oposició, ha forçat la tramitació de setze projectes de llei
durant l’estiu, amb tots els problemes que això comporta de
cara al resultat final; que surtin unes lleis de qualitat i unes
bones lleis, si no és possible consensuades com a mínim sí
correctament esmenades per tots els grups parlamentaris.
Aquesta feina, amb aquesta velocitat i en un termini, en un
temps que és molt difícil trobar els colAlaboradors, els assessors
habituals, repercutirà en una mala qualitat de la llei.

Però això no és el més important, crec que el que està en joc
en aquest moment és el que apuntava el Sr. Rosselló fa un
moment. La veritat és que entre tots aconseguim que el que
hauria de ser la professió més digna i valorada pels ciutadans,
la representació pública, l’hem convertida en la professió més
denigrada, i ens ho hem guanyat a pols; ens guanyam a pols la
mala opinió que tenen els ciutadans dels seus representants
públics, de tal manera que fins i tot el president del Govern no
dubtà a qualificar de ganduls els diputats de l’oposició per
protestar d’un mètode de feina que no s’havia compartit. Si el
propi president del Govern diu ganduls als representants
públics, si nosaltres, entre nosaltres mateixos, ens acusam
d’ocupar poltrones, qualificant de poltrona una tasca que quan
estàs en el Govern o quan la vols fer bé t’ocupa de dotze o
catorze hores de feina, què no han de pensar els ciutadans de
nosaltres.

Aquesta és la situació, l’espectacle depriment que oferim a
la ciutadania. Mirin, jo crec que encara hi som a temps, hi som
a temps, encara, a més a més veurem l’autèntica absurditat que

el grup majoritari aprovarà que és urgent fer preguntes al seu
govern quan despenjant el telèfon el conseller o director de torn
li contesta, idò això serà urgent i reunirem la cambra perquè els
diputats del Partit Popular facin preguntes al seu (...), fins a
aquesta absurditat arribarem.

Mirin, jo crec que allò prudent és que, d’aquí a mitja hora
tendrem Junta de Portaveus, consensuem els ordres del dia
necessaris, el juliol, l’agost, el setembre, quan sigui, per
tramitar els projectes de llei que el Govern consideri
indispensables i, a la vegada, tramitar preguntes,
interpelAlacions i proposicions no de llei que l’oposició
considerem indispensables. Això és l’única manera de redreçar
una situació i de què no tirem pedres contra les nostres pròpies
teulades.

Mirin, aquí tots som majors ja, tots tenim de quaranta anys
per amunt, qualcun més de cinquanta, això és infantil, això dins
una escola d’EGB s’entendria, és que jo crec que quan dins els
colAlegis fan simulacres de plenaris, que ens volen copiar, no
arribaran a fer els disbarats que feim nosaltres dins aquesta
cambra, els nins tendrien més sentit comú que els representants
del poble. Per favor, hi pensin un poquet i es deixen anar de a
veure qui fa més la punyeta a l’altre! És que això és patètic, ja!

Hi ha una tercera consideració, bé, el Partit Popular fa un
ou de dos vermells, diu: bé, consentirem que l’oposició tramiti
temes; bé, consentiran que una part de l’oposició tramiti temes,
perquè tres grups parlamentaris no poden demanar la
convocatòria de sessions extraordinàries fora de període de
sessions, perquè ho prohibeix l’Estatut d’Autonomia. L’Estatut
d’Autonomia, en el seu article 24.4, diu que el Parlament es
reunirà en sessió extraordinària a petició del Govern o per
acord de la Diputació Permanent o del Ple, a proposta d’una
cinquena part dels diputats. Aquí hi ha tres grups parlamentaris
que no tenim una cinquena part dels diputats i per tant estan
marginant el 24% dels ciutadans d’aquesta terra, que veuran
com els seus diputats no tenen el privilegi de poder solAlicitar
una sessió extraordinària, però vaja, això rai; aquí el que
plantejam en aquest moment és si continuam denigrant el
Parlament del país o si realment intentam elevar-lo a la dignitat
que hauria de tenir la màxima representació dels ciutadans de
la nostra terra.

Per tant, nosaltres ens abstendrem en aquesta pugna que
s’ha obert.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Sí, Sra. Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Sí, Sr. President, li deman la paraula per contestar la
proposta que feia el diputat del Partit Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula.



DIPUTACIÓ PERMANENT / Núm. 4 / 7 de juliol del 2006 31

 

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Bé, sense reiterar els arguments que ja he donat a la primera
intervenció, sobre l’”avassallament” del Govern i la manca de
diàleg constant que hi ha hagut durant tota la legislatura, però
molt extremada en aquests darrers temps, nosaltres sí que
volíem deixar un parell de qüestions molt clares. Des del Partit
Socialista sempre, sempre, hem estat obert als consensos i
sempre hem dialogat i sempre hem intentat cercar solucions
davant situacions que pogués tenir pressa el Govern de les Illes
Balears o que poguessin tenir altres grups parlamentaris, i així
sempre s’ha actuat dins la Junta de Portaveus, per tant nosaltres
mai no hem posat cap problema ni un i no el posam mai ni el
posarem a dialogar i intentar consensuar les normes de
funcionament d’aquest Parlament, i atenen que sempre hi ha
qüestions d’excepcionalitat a les quals s’ha de donar cabuda i
per tant hi ha d’haver mànega ample amb segons quines
qüestions, per tal que pugui funcionar aquest Parlament
degudament i que pugui tothom tenir el paper que li pertoca.
Per tant, vull deixar que l’oposició nostra abans, ara i després
serà sempre de diàleg i d’intentar arribar a tots els consensos
possibles per tal de solucionar totes aquelles qüestions
extraordinàries que es puguin dur al Parlament de les Illes
Balears.

Ara, també hem de deixar clar que nosaltres no hem tengut
cap petició de diàleg per part ni del Govern de les Illes Balears
ni del Grup Parlamentari Popular; nosaltres sí que ens vàrem
adreçar al president del Parlament per demanar-li clarificació
sobre el que succeïa en aquest Parlament. Per l’altra banda, no
hi ha hagut cap possibilitat ni de diàleg, ni de negociació, ni de
consensuar, ni de posar racionalitat al pareix una bogeria per
part del Govern de les Illes Balears. L’únic límit que hem posat
i que posam és la legalitat vigent, respectar la legalitat vigent,
perquè si els legisladors i l’executiu es boten les normes,
evidentment m’explicaran com demanarem als ciutadans de les
Illes Balears que acompleixin la legalitat. I per això jo en cap
moment he dit que el Govern hagués de demanar una diputació
permanent, perquè no és així, sinó que el que jo he dit és que
el Grup Parlamentari Socialista tenia la possibilitat de demanar
la Diputació Permanent, igual que ho hem fet en altres
ocasions, i he posat per cas que nosaltres vàrem demanar una
Diputació Permanent específica sobre el cas del Rasputín, que
no ens va ser convocada, i que per tant nosaltres
reglamentàriament tenim aquesta possibilitat, que és la que
exercim, la que ens possibilita el Reglament del Parlament de
les Illes Balears.

El Govern pot demanar plenari extraordinari, evidentment,
dirigint-se a la Mesa del Parlament, ara bé, segons els requisits
legals, i els requisits és el que no s’ha complert, des del nostre
punt de vista, per a la solAlicitud del plenari extraordinari. Per
tant, esperam també ansiosos els informes jurídics, i per cert no
se’ns ha contestat encara la petició d’un arbitratge independent,
ja que el president del Parlament ja va anunciar prèviament el
que dirien els informes d’aquesta casa. Per tant, nosaltres, el
límit nostre és la legalitat i per tant el Govern també l’ha de
respectar, i nosaltres creim que en aquest cas no l’ha
respectada. No l’ha respectada i a més amb la temeritat que ho
ha fet sense dialogar amb ningú; nosaltres, el partit majoritari
de l’oposició en aquestes illes, ens hem assabentat pels mitjans
de comunicació que aquest estiu, de facto, es convertia en

període ordinari i, a més, ens llevaven la paraula. Per tant, això
és el que és inassumible dins un Estat de dret, i nosaltres som
els primers a voler parlar, a voler arreglar totes les situacions
possibles, ara bé, no estam disposats que simplement es passi
el rodillo sense parlar amb cap grup parlamentari, que és el que
ha succeït per part del Govern de les Illes Balears.

I quant a la proposta que fa el portaveu, Gaspar Oliver,
nosaltres ho deixam molt clar, s’ha de respectar la legalitat
vigent, i el nostre reglament diu que els grups parlamentaris
poden demanar una Diputació Permanent, la Diputació
Permanent és la que diu si hi haurà plenari extraordinari i, si
diu que sí, és amb l’ordre del dia que ha demanat el grup
parlamentari. Per tant, m’agradaria que (...) el que marca el
reglament. Nosaltres hem demanat, de moment, dos plenaris
extraordinaris, el Grup Parlamentari Popular n’ha demanat un,
després es debatrà la seva urgència, supòs que deu ser molt
urgent i molt interessant el que presenta el Grup Parlamentari
Popular; però a mi me toca defensar el que demanam des del
Grup Parlamentari Socialista, que són aquests dos plenaris
extraordinaris, per tal que no se’ns pugui callar la veu en aquest
Parlament, durant aquest període d’estiu que, de facto, estan
convertint en període ordinari.

I acab, Sr. President, que també quedi clar, nosaltres hem
demanat plens addicionals durant tota la legislatura; per tant, el
Sr. Oliver ens diu, si ho haguessin demanat abans, ens
haguessin dit que sí. Tothom sap, i ho recordava la Sra. Munar,
que el Grup Socialista ha demanat plenaris addicionals tota la
legislatura i a tots ens han dit que no, per part del Partit
Popular, fins i tot a aquella Diputació Permanent no se’ns va
convocar. Per tant, aquest ha estat el tracte que nosaltres hem
tengut per part del Partit Popular durant tota la legislatura,
aquest és el nostre dret, demanar el plenari extraordinari, i és el
que mantenim íntegre, res de mesclar plenaris, cadascú que
defensi la urgència del que ha demanat, això és el que volíem
fer constar en aquesta intervenció.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sí, Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Per contradiccions, Sr. President. Miri, Sra. Armengol, el
mateix que vostè diu jo també ho afirm, és a dir, nosaltres
respectam la legalitat vigent, és a dir, vostè ha dit que nosaltres
no respectam la legalitat vigent; perdoni, nosaltres pensam que
sí i estam convençuts de què sí i de que la tramitació que ha fet
el Govern és correcta i és ajustada a llei, al Reglament i a
l’Estatut d’Autonomia. Aquest és un tema que vostès han
anunciat que voldran dur al Constitucional, bé, ho facin i
després veurem qui és que té raó, però nosaltres estam
convençuts que en tenim.

I miri, nosaltres no volem tapar la boca a ningú en absolut,
jo he de reiterar una vegada més que el Govern va presentar
aquest escrit i ho va fer amb tota normalitat, per fer un bé a
l’interès general, perquè es poguessin tramitar aquestes lleis, i
que no ha volgut la boca a ningú. I prova d’això és que quan
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vostès presenten aquests escrits de solAlicitud de plens
extraordinaris, doncs, nosaltres no els tapam la boca, que ho
podríem fer, si aplicàssim el rodillo, però no ho feim, no ho
feim perquè ja hem dit que no ho faríem, que nosaltres estàvem
d’acord que vostès també poguessin dur acció de govern,
perdó, acció de control del govern si ho volien fer. I quan ho
presenten és quan nosaltres li deim que sí, no abans que vostès
presentin les coses.

Miri, una altra vegada la mateixa cançoneta que el Grup
Parlamentari Popular donam suport a un govern que fa les
coses malament, contràries a llei, que aquests plens són
ilAlegals, de boicot, de rodillo, de falta de consens, de falta de
diàleg; miri, el Govern i el Grup Parlamentari Popular actuam
d’acord amb les lleis, i això és la democràcia, però pareix que
la democràcia només serveix quan uns tenen la majoria, quan
els altres no la tenen doncs no serveix la democràcia. I aquí
se’ns tatxa contínuament que no respectam l’oposició, que no
som democràtics, etcètera.

Miri, nosaltres actuam, pensam correctament, tenc el
convenciment que, a més, actuam d’una manera oberta i d’una
manera amb diàleg; aquestes, totes, qualificacions que vostè me
fa, Sra. Armengol, jo les rebuig totalment i no tenc res més a
dir, Sr. President, sinó reiterar una vegada més el nostre vot
afirmatiu a aquestes dues propostes del Partit Socialista Obrer
Espanyol

EL SR. PRESIDENT:

Bé, jo crec que ja han quedat paleses les diferents opinions,
si els sembla bé podríem passar a la votació.

Vots a favor?

Cap vot en contra, em fa l’efecte. I llavors abstencions. (...)
abstencions.

Per tant, ah, bé, perdó, com que el Sr. Tur ...

(Algunes rialles)

Molt bé, per tant, quants vots?

EL SR. SECRETARI PRIMER:

14 a favor i 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

14 a favor i 3 abstencions. Per la qual cosa queden
aprovades la celebració d’aquestes sessions plenàries
extraordinàries.

II. Adopció d'acord en relació amb l'escrit RGE núm.
5990/06, presentat pel Grup Parlamentari Popular,
mitjançant el qual se solAlicita la convocatòria de sessió
plenària extraordinària.

Passam al punt número dos, que és per defensar la proposta
del Grup Parlamentari Popular, de celebració d’una sessió

plenària extraordinària, escrit RGE núm. 5990/06. Té la paraula
el Sr. Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Dins la mateixa línia de la meva
intervenció anterior, Sr. President, i amb aquest ànim que
aquests plens que ens queden, el de dia 11, 18 i dia 15 pareix
ser, en principi, puguin ser uns plens més aviat dins la
normalitat del que és una activitat parlamentària, el Grup
Parlamentari Popular, i el Govern quan va presentar l’escrit, no
ho enteníem així, sinó que el que volia fer el Govern era
tramitar aquestes lleis, com ja he dit d’una manera reiterada, i
així ho va fer, es pensava en uns plens únicament i
exclusivament per a la tramitació d’aquests plenaris; però, vist
que l’oposició el que pretén és que en aquests plenaris hi hauria
d’haver també control de govern i que per això han presentat la
solAlicitud d’aquests plens extraordinaris, idò per això, per
aquest mateix motiu nosaltres també hem solAlicitat, amb aquest
escrit, un ple extraordinari, precisament amb aquest esperit
obert i de diàleg, perquè aquesta activitat no sigui només una
activitat d’iniciativa legislativa del Govern d’aquesta
comunitat, sinó que també hi pugui haver l’acció de control al
Govern.

I dir que a tots els plenaris que es fan en el període
parlamentari normal, a tots els plenaris hi ha preguntes, en els
plens d’acció de control al Govern, hi ha temes de tots els grups
d’aquesta cambra; i que també hi ha preguntes de tots els grups,
d’acord amb la quota que correspon a cadascun dels grups
parlamentaris. Dir també que el Grup Parlamentari Popular en
aquesta legislatura hem començat a fer preguntes, cosa que no
fèiem abans, a les legislatures anteriors, però que, vista la
pràctica que va fer el pacte de progrés, que va ser un hàbit que
va començar el pacte de progrés, a fer preguntes als consellers
dels seus propis partits polítics, el Grup Parlamentari Popular
també volem dur aquesta acció de control.

Dir, per tant que aquesta solAlicitud de ple extraordinari que
presentam i demanam avui a la Diputació Permanent és
precisament per això. I ja he fet a la meva primera intervenció
aquesta oferta, que veig que és rebutjada per part del Partit
Socialista Obrer Espanyol, que era poder, de qualque manera,
fer normal aquests plens que es fan aquest mes de juliol i que,
a més a més, de l’acció del govern, dels projectes de llei que té
en tramitació, idò també es poguessin veure preguntes,
proposicions no de llei i interpelAlacions de també tant del Partit
Socialista Obrer Espanyol, com també del grup del Partit
Popular.

I bé, jo entenc que si hi hagués un acord unànime no veig
perquè no s’hagués de donar possibilitat que la resta de grups
parlamentaris, si així hi venguéssim a bé tots, també poguessin
presentar proposicions no de llei; el Reglament preveu com
s’han de fer tots els tràmits al respecte i jo pens que seria
factible arribar a un acord. Per tant, Sr. President, don per
justificada la presentació d’aquesta solAlicitud de ple
extraordinari per part del Partit Popular.

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sr. Oliver. Torns a favor d’aquesta iniciativa?
Torns en contra? Fixació de posicions? Grup Mixt, Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

(...) és el seny i el sentit comú. Som a la cambra legislativa
i per tant hauríem de donar exemple que no només és important
el fons, sinó també les formes. I les formes crec que no les
duim així com cal, en primer lloc perquè se’ns promet un
informe que encara no hem pogut veure i ens fan pronunciar
sense el mateix, jo demanaria que, per favor, ens ho fessin
arribar.

Crec sincerament que no és normal que de la interpretació
del Reglament i de l’Estatut, que fixa uns determinats temps
com a períodes ordinaris i uns com a extraordinaris, doncs
vulguem tenir tot l’estiu plenaris, i ja no un per setmana com
hem vengut fent tota la legislatura i les legislatures passades,
sinó tres plenaris en un mateix dia del mes de juliol, jo crec que
el sentit comú ens diu que això no és normal i no importa ni ser
llicenciat en dret, ni haver estudiat a Oxford, jo crec que és la
lògica el que ens diu que no és normal fer tres plenaris en un
dia del mes de juliol quan no n’hem volgut accedir.

Jo, vull dir, també (...) la meva culpa, jo estava d’acord amb
la Mesa i amb el Govern a no fer més plenaris, perquè durant
molts anys hem fet un sol plenari i amb aquest sol plenari ens
ha bastat. I de la mateixa manera que era coherent, si sempre
s’havia fet un plenari, no voler-ne demanar més pel fet que hi
hagués més grups a l’oposició, vull dir, crec que ara no és lògic
fer tres plenaris un dia del mes de juliol. I voler que tot el mes
de juliol es facin plenaris i que diguin que tot això és
extraordinari; ni és normal tampoc fer i aprovar a un mes
d’estiu les mateixes lleis que en tota la legislatura, jo demanaria
a uns grups i a l’altre que a la Junta de Portaveus el sentit comú
imperàs un poc i que si hi ha una llei, dues, tres, que siguin tan
importants i tan urgents, les vegem, però que ara no entrem en
una dinàmica que aprovarem més lleis el mes de juliol que no
hem aprovat en tots els anys en el Parlament. Vull dir,
demanaria que s’aplicàs el sentit comú i ens abstendrem a les
propostes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Munar. Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, he de dir que coincidesc des del principi al final amb
tota la intervenció de la Sra. Munar, crec que l’únic que es pot
fer avui en dia aquí és apelAlar al seny i al sentit comú, més que
als informes tècnics i als estudis i a res, sobretot acabat
d’aprovar un Estatut d’Autonomia, una reforma d’Estatut
d’Autonomia on cap grup parlamentari ha demanat que
s’ampliàs el període de sessions del Parlament; si es
considerava necessari hagués estat una reivindicació, hagués
pogut ser una esmena introduir un canvi a l’Estatut
d’Autonomia. Perquè clar, parlam de plenaris, però parlam de
comissions, parlam de ponències, es posen en marxa totes les
ponències de totes les lleis que hi ha, funcionarà tot el mes de
juliol, agost i setembre ponències, esmenes. Dimarts passat, ens
varem liquidar amb un parell d’hores la Llei de joventut, i som-

hi, anem apuntant lleis, i som-hi, molt seriós, i a més com que
ja comences a córrer, dius tal, bé, som-hi, en lloc de defensar
tal cadascú dirà que està defensada amb els seus propis termes,
i el PP contesta sí o no, i tal i anem passant com a xurros, ja
tenim la de joventut, aquesta setmana dues o tres més.

Això no és seriós senyors, diguin el que diguin qui ho digui,
ho argumenti qui ho argumenti això és de vergonya, l’única
solució és seure-se i dir quines són necessàries, quines són
imprescindibles, tres, quatre, cinc, dues, tal, com ho feim i com
ho arbitram, seure a una taula i aclarir aquest assumpte. Tota la
resta és no tocar-hi bé.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Ja he dit tot el que tenia a dir a
l’anterior intervenció, només me sap greu una cosa i és que,
que faci el ridícul el Grup Parlamentari Popular, presentant per
urgència preguntes que ha de fer al seu conseller o proposicions
no de llei, mira, me sap greu, però encara me sap més greu que
ens faci fer el ridícul a tots.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Y creo que en una cosa voy a
coincidir con muchos de los que ya me han precedido en el uso
de la palabra, que lo que está en juego aquí no es un pleno
extraordinario, dos o tres, lo que está en juego es la dignidad
del Parlamento. Y lo que es más grave es que ésto nuestro
grupo lo viene diciendo no de ahora, sino hace ya tiempo, hace
ya tiempo que en la Junta de Portavoces hemos ido exponiendo
la degradación que estaba llevando este Parlamento en esta
legislatura, una degradación nunca vista. No se trata ya de que
haya un gobierno con mayoría del Partido Popular, que hemos
conocido otros gobiernos con mayoría del Partido Popular,
muchos, demasiados probablemente para esta tierra, no se trata
de que haya habido presidentes de Parlamento del Partido
Popular, que ha habido muchos, no se trata de eso; el problema
es que, con independencia de eso, lo que se está viviendo en
esta legislatura no se ha vivido en ninguna otra legislatura.
¿Qué es lo que está pasando en este Parlamento? ¿Qué es lo
que está pasando que hemos llegado a un límite en que los
diputados tenemos que avergonzarnos de ser diputados?

Lo han dicho ya otros que me han precedido en el uso de la
palabra, ¿qué ha hecho la mayoría de la institución que
gobierna este Parlamento que ha conseguido que lleguemos a
avergonzarnos de ser diputados? Ayer por la tarde subí a un
taxi y me preguntaba el taxista: ¿qué, este verano sin
vacaciones, eh? Esta es la pregunta que me hicieron, no me
preguntó cómo está la Ley de la juventud, ni cómo está la ley
de tal o cual, no me lo preguntó, me dijo: este verano de
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vacaciones, os quedáis sin vacaciones este verano, esto es lo
que me preguntaban, esto es lo que pregunta la gente. Y de eso
debemos dar gracias en especial a una seria de persones.

Me habría gustado mucho que hubiera estado presente aquí
el Sr. Huguet, y no es por hacer de menos, ni muchísimo
menos, al diputado del Grupo Parlamentari Popular que tiene
el uso de la palabra, me hubiera gustado oir para ver cómo, con
las palabras que me ha estado negando, de forma repetida, con
el apoyo incondicional por supuesto y las instrucciones del
gobierno, plenos adicionales, una vez tras otra, en todas las
juntas de portavoces que hemos tenido y que hemos expuesto
este tema, me hubiera gustado verlo aquí para ver defender
absolutamente lo contrario. Esto les da lo mismo, defienden lo
mismo lo contrario, tienen un buen maestro en ello, me hubiera
gustado verlo, me hubiera gustado ver aquí a un miembro de
esta Diputación Permanente, el Sr. Matas, que es miembro de
esta Diputación Permanente y es su gobierno que tiene la
iniciativa; pero los miembros del Gobierno que participan en
esta Diputación Permanente ¿dónde están? Escondidos,
escondidos, están escondidos, los miembros, no el Sr. Font que
está aquí, que ha venido, pero el Sr. Font no tiene nada que ver,
lo digo para que no se sienta herido, los que han tenido que ver
con esta resolución han sido dos especialmente, a la persona a
la que se le ocurrió, que fue a la Sra. Estarás, que tuvo la
ocurrencia, y luego pidió la aprobación del Sr. Matas. Y con
ese consejo, con ese acuerdo, se llevó el asunto al Consejo de
Gobierno y a partir de allí comenzó la agresión a este
Parlamento.

Si no han querido plenos durante toda la legislatura, ¿a qué
vienen ahora con éstas, a qué vienen ahora con éstas? Mire, no
les ha salido nada bien, he estado escuchando impacientemente,
y he estado impaciente por escuchar los argumentos con los
cuales me iba a justificar la urgencia, porque este pleno que
presenta el Grupo Parlamentario Popular dice, urgencia, según
el parecer del Grupo Parlamentario Popular, es necesario y
urgente el debate y pronunciamiento de la cámara en relación
con los asuntos sobre los que él pide estos pronunciamientos.
No he escuchado una sola palabra para defender la urgencia de
este pleno, esperaba, desde luego, impaciente.

Sobre la conveniencia, ya no sólo sobre la urgencia,
también he escuchado muy poco, la justificación que nos ha
dado el Grupo Parlamentario Popular es la siguiente: “Ya que
la oposición ha presentado plenos”, es decir que presentan esto
porque otro grupo parlamentario ha presentado una solicitud
semejante. Y ésto, es decir que si la oposición no hubiera
presentado ninguna solicitud ustedes tampoco lo habrían hecho,
¿esa es la urgencia, esa es la necesidad? O sea, la urgencia y la
necesidad se remite y se resume al final a la simple
conveniencia de que lo que ustedes están haciendo es tratar de
echar agua al vino; nos molesta que la oposición pida plenos,
no tenemos posibilidad moral de negarnos después de lo que
hemos hecho, pues vamos a tratar de aguar el tema y vamos a
tratar de meter más iniciativas para tratar de diluir lo que
propone la oposición. Ese es su único argumento, ese es su
único argumento, pretender rebajar, es un argumento de
filibusterismo parlamentario puro y duro. No me lo he
inventado yo, lo ha dicho el Grupo Parlamentario Popular.

Es sarcástico que el Grupo Parlamentario Popular diga
frases como “si hubiera un acuerdo unánime para que todos
pudiéramos ...”, pero ¿cuándo han intentado un acuerdo?,
¿cuándo han intentado un acuerdo?, si empezaron con un
trágala por parte del Gobierno indicando, este gobierno, que
envían hacia aquí todas estas leyes y que los vagos tendrán que
trabajar este verano. ¿Está usted de acuerdo? Me gustaría que
me lo hubiera dicho en su momento y en su intervención ya que
no tendrá ocasión de hacer otra intervención al no haber turnos
en contra. Me gustaría que nos lo hubiera dicho en su
momento. 

Mire, el tema, la justificación que ha sacado el Gobierno
para hacer todo este tipo de plenos era para acabar con la
vagancia de los diputados. Curiosamente, y curiosamente en el
primer pleno, se encuentra que no puede votar porque uno de
sus miembros se ha ido a ver el mundial. ¡Qué paradojas tiene
la vida!, eh?, ¡qué paradojas tiene la vida! No les ha salido muy
bien. Políticamente tampoco les ha salido muy bien. Se han
cargado la dignidad del Parlamento, y ya veremos cómo la
recuperamos. Políticamente tampoco les ha salido muy bien
porque se han quedado sin coartada para negarnos los plenos,
se han quedado sin coartada y se ven obligados a aceptarnos los
nuestros. Cuando saben que sólo preguntan ustedes y que sólo
presentan estos plenos para boicotearnos. 

Yo he revisado el pleno que usted aquí no ha querido, no ha
tenido el valor parlamentario de presentar la necesidad o la
urgencia de los puntos del orden del día, veo preguntas. “¿Cuál
es el grado de colaboración entre el Consell Superior de
Deportes y la Conselleria de Presidencia y Deportes en materia
de inversiones e infraestructuras deportivas en Baleares?”, una
pregunta urgente y actual. “¿Cuáles son las previsiones de la
Conselleria de Salut y Consumo en relació amb l’entrada en
servei del nou hospital de Menorca?”, una pregunta de un
impaciente, sin duda. “¿Cuáles son las características del
programa de ayudas para mujeres que piden reducción de la
jornada para conciliar la vida familiar y laboral?”, una pregunta
novedosa. “¿En qué situación se encuentra la justificación por
parte del Ayuntamiento de Petra de la subvención que le
concedió el Gobierno para el Centro de dia de Ca ses
monges?”, un controlador despiadado. “¿Puede informar la
Conselleria de Presidencia y Deportes sobre qué inversiones ha
realizado el Consell Superior de Deportes durante los últimos
dos años en las Islas Baleares?”, el ausente que no sabe. “¿Qué
actuaciones piensa llevar a término la Conselleria de
Agricultura y Pesca en relación a las licencias para pescar
desde una embarcación?”, el pescador impaciente. “¿Qué
opinión le merecen al Gobierno los acontecimientos que han
producido últimamente en un municipio de la isla de Mallorca
donde se ha dado un caso de transfuguismo?”, el novedoso.
“¿Qué ventaja supondrá para los ciudadanos de las islas la
aprobación y entrada en vigor de la futura Ley de modificación
del impuesto de sucesiones y donaciones?”, el sorprendido y
ausente del Parlamento, porque aquí se informa sobre esto.
“¿Qué motivos han llevado al Gobierno a solicitar al
Parlamento la convocatoria de sesiones extraordinarias para
tramitar diversos proyectos de ley?”, ésta es la buena, ésta es la
buena, ésta vale un pleno extraordinario, ésta vale un pleno
extraordinario y lo valdría, lo valdría, si supiéramos que la
respuesta va a ser sincera, porque si la respuesta fuera sincera,
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los ciudadanos de estas islas sabrían muy bien a qué atenerse.
La respuesta ya sabemos cuál será.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, per favor.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Lo hemos pedido,...

EL SR. PRESIDENT:

Si vol,...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

 Es el pleno Sr. Presidente,...

EL SR. PRESIDENT:

No, és que, és el temps.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Estoy acogiéndome al orden del día, acabo enseguida, Sr.
Presidente. Ésta ya digo que nos gustaría que nos contestaran,
pero sabemos que no nos la contestaran. “¿Qué previsiones
tiene la Conselleria de Educación y Cultura para reducir el
número de interinos?”, el precavido. “¿Cuáles son las
previsiones de la Conselleria de Obras Públicas, Habitatge i
Transports, en relación a la entrada en funcionamiento de la
primera línea del metro?”, el que no lee, porque eso ha salido
publicado muchas veces. “¿Qué novedades ha incorporado este
año la Conselleria de Interior en materia de seguridad en las
playas?”, el que no leyó la rueda de prensa la semana pasada,
no ha venido o no está por aquí, en fin, esto es, esto es lo
urgente, lo necesario y lo imprescindible, esto es, esto es una
vergüenza. Lo único que intentan esta tarde es reducir la
importancia de nuestros plenos.

 Mire, la dignidad del Parlamento es lo que está en juego y
ante una agresión como la que está sufriendo el Parlamento no
podemos dejar nosotros sin defensa la dignidad del Parlamento,
y por eso hemos reaccionado como hemos reaccionado. Si
hubiéramos quedado impasibles, el Gobierno continuaría
limpiándose los pies sobre el artículo 24 del Estatuto de
Autonomía, como ha estado haciendo durante este tiempo.
Nosotros vamos a defender la dignidad del Parlamento con
todas las armas que nos da la ley, aunque no se nos conteste.
Pedimos la reconsideración del acuerdo de Mesa, en el que se
daba vía libre a lo que está haciendo el Gobierno. Se está
dilatando la contestación para que cuando...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, per favor, faci el favor d’acabar si és tan
amable.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

20 segundos, Sr. Presidente. No se nos ha contestado.
Pedimos un arbitraje, tampoco se nos ha contestado. En
definitiva, nosotros no nos opondremos a la propuesta que
hacen ustedes, no nos vamos a oponer a que hagan exposición
pública de una actitud rídicula, van a quedar solos con su
conciencia y les aseguro que cuando se vean es este pleno que
piden se van a sentir muy ridículos, Sr. Diputado. Nada más,
Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENTE:

Moltes gràcies. Sí, Sr. Oliver.

(S’escolta el Sr. Diéguez i Seguí que diu: “no hay turno”)

EL SR. OLIVER I MUT:

Sí, gràcies, Sr. President. Jo he de començar dient que el
major ridícul, i ridícul tan gros no crec que se n’hagi vist cap ni
se’n veurà, crec, d’altre en aquesta casa com el que hi va haver
quan el debat de l’Estat de la nació del pacte de progrés, en què
els diputats feien intervencions demanant i en contra o
interpelAlant els seus propis consellers, de Presidència per
exemple. Jo crec que allò sí que fa ser un vertader escàndol. 

Miri, nosaltres no renunciarem a fer preguntes, no
renunciarem a fer preguntes com vostès no varen renunciar i
quina urgència, Sr. Diéguez?, ja estam acostumats a la ironia
del Sr. Diéguez per defensar i per atacar el Grup Parlamentari
Popular i també el Govern. Quina urgència? Idò la mateixa que
la seva. Els escrits són iguals, la mateixa urgència dels escrits
que ha presentat el Partit Socialista Obrer Espanyol, només és
que per a uns les coses són urgents i el que per a uns ho és per
als altres no. Bé, això és la diversitat de criteri i això és el
respecte al que els distints grups parlamentaris presenten. Jo li
he respectat els seus escrits, he respectat la seva urgència, vostè
ara ha d’ironitzar amb els escrits que nosaltres presentam amb
aquesta petició de ple extraordinari.

I efectivament, jo he dit per què era que presentàvem,
bàsicament, també aquesta petició de ple extraordinari, per
poder arribar a un acord. I vostè em demana, quan hem intentat
arribar a un acord? Idò, miri, ara, ara també volem arribar a un
acord. O és que el Partit Popular ha d’intentar arribar a acords
només i exclusivament quan a vostè, Sr. Diéguez, li pareixi
oportú, quan a vostè no li pareix oportú el Partit Popular no ha
de poder arribar a un acord, no hem de poder intentar arribar a
un acord? A vostè no li pareix bé, que intentem arribar ara a un
acord? Em pot recriminar i em pot dir que tal vegada hauríem
d’haver proposat o propiciat que aquest acord es produís abans,
li ho puc respectar, però vostè no em critiqui ara a mi si ara
nosaltres volem arribar a un acord.

Per tant, no em digui que nosaltres “queremos aguar los
plenos” que demana l’oposició, no és cert, tot el contrari. Tal
vegada és a vostè a qui li ha traït el subconscient, Sr. Diéguez,
i és vostè per ventura, que amb tota aquesta moguda vol
aigualir precisament els plens que ha solAlicitat el Govern. Jo
insistesc una vegada més, la solAlicitud de plens extraordinaris
del Govern es fan amb bona intenció, es fan cercant un
benefici, un interès general. Però perquè es mantengui i el
motiu pel qual s’ha fet d’aquesta manera és perquè en període
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ordinari només es poden veure cada quinze dies els projectes
de llei del Govern, perquè hi ha ple que és de control on per
acord, per acord no per res més, per acord i per tradició
d’aquesta casa, només hi ha acció de control al Govern, i cada
15 dies només hi ha ple on es poden presentar, on es debaten,
més ben dit, iniciatives del Govern. 

Resumint, perquè se m’entengui, que només es poden veure
cada quinze dies dues lleis o dos projectes de lleis, sigui per a
aprovació final o sigui per admetre a tràmit, dues lleis cada
quinze dies. Si ens anàvem per tant dins el període ordinari no
arribàvem a poder aprovar aquest conjunt de lleis, per tant
s’han demanat aquests períodes extraordinaris, però també he
de dir que fins ara no se n’ha aprovada cap de llei, cap ni una,
no hi ha hagut el dictamen ni l’aprovació de cap llei, el que s’ha
fet fins ara és admetre a tràmit lleis, això vol dir que d’aquesta
manera el Parlament, les distintes meses, podran començar a fer
feina en ponències i comissions que és el que aturava
precisament l’aprovació, el dictamen final, de les lleis. Això és
el que s’ha fet. 

I miri, Sr. Diéguez, vostè pot dir el que vulgui, però jo,
permeti’m, que també, o almenys cregui’m, o escolti’m, si no
em vol creure no em cregui no té cap obligació de fer-ho, però
que nosaltres no feim dues tires de petjades, nosaltres som
coherents amb els nostres posicionaments. El Partit Popular, el
seu govern, ha actuat de bona fe i pensant, a més, que ho fa en
benefici de l’interès general i el Grup Parlamentari Popular li
dóna suport i nosaltres volem arribar a un consens si vostès
volen perquè en paraules seves, en les peticions seves, per la
seva demanda vostès voldrien que això fos un període on hi
pogués haver acció de control que de qualque manera a cada
ple d’aquests que ha solAlicitat el Govern també poguessin fer
d’oposició. Nosaltres els brindam aquest acord, tard, per
ventura sí, però els brindam aquest acord que vostès també
puguin fer acció de govern durant aquests plens extraordinaris
que ha solAlicitat el Govern.

Sr. Diéguez, miri, jo no tenc dos discursos, jo només tenc
un discurs, a vegades, el que passa és que ateses les
circumstancies hem de rectificar i a mi no em cauen els anells
per rectificar quan crec que he de rectificar, però insistesc una
vegada més que jo defens l’actuació del grup parlamentari que
dóna suport al Govern, que les coses s’han fet ajustades a llei,
que ho hem fet de la millor manera possible, que ho hem fet en
benefici de l’interès general i que estam oberts al consens, al
diàleg perquè vostès, i així ho hem demostrat a la votació
anterior, puguin també fer acció d’oposició. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Dos minuts, Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente, por darme la palabra, por
contradicciones, por el mismo tiempo que le dio antes al Sr.
Gaspar Oliver, espero tener el mismo que ha tenido él. 

En primer lugar tengo que decir que me alegra mucho saber
que es opinión del Grupo Parlamentario Popular que es ridículo
que un miembro del Gobierno actúe como diputado, lo que se
ha quedado un poco corto, Sr. Oliver, porque en ese mismo
asiento, en el de al lado suyo, vi hace poco a la Sra. Estarás
pasando por encima del portavoz del Grupo Parlamentario
Popular defendiendo enmiendas del Estatuto de Autonomía,
entonces dígaselo, vaya a pedirle excusas antes de que le
envíen un motorista, porque ya sabe cómo funcionan en su
partido, eh? Nuestro grupo no lo ha hecho nunca, el suyo sí,
hace cosa de unas semanas, por eso digo corra a pedir disculpas
que ya deben estar poniendo en marcha la moto.

Mire, yo, Sr. Oliver, por lo que se refiere a la urgencia,
usted ha dicho que yo me mofaba de su urgencia, es que su
urgencia no cree usted, porque usted no la ha defendido, su
urgencia ha venido aquí sin padre ni madre que la defienda, sin
nadie que la defienda, y usted no la ha defendido, no ha dicho
ni una sola palabra para defender la urgencia y naturalmente yo
eso lo tengo que patentizar, Sr. Oliver. Si nos dice que todo eso
lo están haciendo para presionarnos para llegar a un acuerdo,
lo puede retirar ya, para llegar a un acuerdo con nosotros basta
que hablen, las presiones y eso utilícenlo para otras cuestiones
que a lo mejor le serán más ventajosas, más rentables o lo que
sea, pero para nosotros no hace falta que nos presionen.
Vengan y hablen y podrían haber venido y hablar desde el
principio. El que ha desestabilizado la situación es el que tiró
la primera bomba parlamentaria cuando presentó un escrito
totalmente irregular a este parlamento. Y antes de hacerlo es
cuando se tenía que haber hablado. No me diga, yo en este
debate no entraré porque me excedería del tiempo sin duda, que
lo hacen, que todo está movido para buscar el interés general
que tienen que aprobar las leyes que son muy buenas para la
gente, me dirá para qué es bueno para la gente legalizar la
prostitución como están haciendo o permitir que los menores de
18 años entren en establecimientos donde sirven bebidas
alcohólicas.

Mire, Sr. Oliver, me preocupa todavía más el anuncio que
usted me hace que va a haber ponencias y comisiones, cuando
nadie las ha pedido, nadie ha pedido una reunión de una
comisión, ningún grupo parlamentario que yo sepa, no lo sé, a
lo mejor ha llegado y yo no lo conozco todavía y el Gobierno
tampoco ha pedido la reunión de ninguna comisión. Y no lo ha
pedido porque no lo puede pedir, porque el Gobierno, según el
Reglamento, no es nadie para pedir la reunión de una comisión.
La reunión de una comisión se convoca a instancias del
presidente o de algunos grupos parlamentarios y en periodo
extraordinario previa reunión de la Diputación Permanente.
Para cada comisión se tiene que reunir previamente la
Diputación Permanente, lea el Reglamento, Sr. Oliver. Una
recomendación buena para las tardes lluviosas, aunque sean
escasas, pero que va a ser de gran conveniencia y creo que se
va a convertir en el best-seller del verano.

Nada más, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Abans de passar a votació, aquesta
presidència també s’ha sentit alAludida i vol fer dos aclariments.
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En primer lloc, i no vull entrar en polèmica com es poden
vostès imaginar, la Sra. Armengol va dir que la Diputació
Permanent no es va convocar, tal vegada no es va convocar
amb la urgència que vostès volien, però la del Rasputín es va
convocar. Bé, que quedi clar, però la primera intervenció i la
segona ja no ha parlat del mes de setembre, en el Diari de
Sessions ho trobarem. 

En segon lloc, em diu que no li hem contestat a l’escrit allà
on demana un arbitratge, seguim els mecanismes, la Mesa del
Parlament l’ha admès, l’ha qualificat i precisament avui,
després d’aquesta Diputació Permanent, a la Junta de
Portaveus, discutirem l’escrit que vostès han presentat, per tant
no vulguin que jo passi per damunt la Junta de Portaveus.

I en relació amb la Sra. Munar, que també ha tornat incidir
sobre l’informe, dir-los que de dilluns passat està signat ja pels
lletrats de la casa, l’informe jurídic, que el mateix dilluns vàrem
rebre l’escrit del Grup Socialista que ens demana un arbitratge,
ens demana un arbitratge que és el que veurem avui a la Junta
de Portaveus, per tant hem considerat, els juristes de la casa,
que esperàssim a veure què és el que decideix la Junta de
Portaveus per després presentar o no presentar l’informe
jurídic. Només és l’explicació, l’informe està fet, ara a Junta de
Portaveus discutirem la proposta que ha fet el Grup Socialista
que demana que no siguin els juristes de la casa que facin
aquest informe, sinó que sigui una persona aliena a aquest
parlament. Per tant, només donar explicacions i en el fòrum
adequat el podrem discutir amb més tranquilAlitat.

I ara, senyores i senyors diputats, si els sembla bé, podem
passar a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Secretari.

9 vots a favor i 8 abstencions.

Idò, moltíssimes gràcies. S’aixeca la sessió.
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