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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyors diputats. S’ha convocat aquesta diputació
permanent en compliment del que disposa l’article 55.4 del
Reglament i el previst per l’article 45.4 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, ateses les solAlicituds que són
objecte de l’ordre del dia de la convocatòria d’aquesta sessió.
Abans d’entrar en el debat de l’ordre del dia agrairia que
comunicassin els assistents si són membres titulars o membres
suplents.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Sí, Sra. Presidenta, Ernest Ribalaiga substitueix Joana
Barceló.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Sí, Sra. Presidenta, Aina Crespí substitueix Francesca
Armengol.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions ...

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sí, Sra. Presidenta, per favor. Rosamaria Alberdi substitueix
Francesc Antich.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. No hi ha més substitucions. 

0. Elecció del càrrec de vicepresident/a primer/a.

Per tant, senyores i senyors diputats, atès que aquesta és la
primera reunió de la Diputació Permanent des que quedà vacant
el càrrec de vicepresidenta, per la meva elecció com a
presidenta de la cambra, cal que abans de passar a tractar
pròpiament l’ordre del dia es procedeixi a l’elecció d’aquest
càrrec. Però atès l’acord adoptat a la sessió constitutiva de la
Diputació Permanent, en el sentit que els dos vicepresidents i
els dos secretaris d’aquest òrgan siguin els mateixos membres
de la Mesa del Parlament, puc considerar igualment que no cal
procedir a la votació i proclamar com a vicepresidenta primera
de la Diputació Permanent qui ho és de la Mesa de la Cambra?
Hi ha acord amb els portaveus? 

Per tant, queda proclamada vicepresidenta primera de la
Diputació Permanent l’Hble. Sra. Isabel Alemany i Moyá. 

Sra. Alemany, ...

A continuació passam al primer punt de l’ordre del dia. Tant
en aquest punt com en els successius el debat es durà a terme de
la manera següent: primerament, intervendrà un membre del
grup o dels grups parlamentaris al qual pertanyen els diputats
presentants per defensar la proposta durant deu minuts, a
continuació intervendran els grups parlamentaris que hi estiguin
a favor o en contra, també durant deu minuts cadascun. El
presentant de la proposta podrà intervenir en torn de rèplica
durant cinc minuts. Si algun grup no intervenia ni a favor ni en

contra podrà fer-ho en el torn de fixació de posicions, per un
temps de cinc minuts. 

I. Adopció d'acord, si escau, sobre l'habilitació d'un
període extraordinari de sessions en el mes de juliol i la
primera quinzena de setembre, a fi i efecte de poder
constituir i dur a terme els treballs adients en relació amb
la Comissió no permanent d'investigació sobre el contracte
de lloguer d'un edifici al polígon de Son Rossinyol, subscrit
per CAIB Patrimoni (escrit RGE núm. 2887/10).

Passam, ara ja, al primer punt. Per defensar la proposta de
quinze diputats del Grup Parlamentari Popular sobre
l’habilitació d’un període extraordinari de sessions en el mes de
juliol i la primera quinzena de setembre, a fi i a efecte de poder
constituir i dur a terme els treballs adients en relació amb la
Comissió no permanent d’investigació sobre el contracte de
lloguer d’un edifici del polígon de Son Rossinyol subscrit per
CAIB Patrimoni, mitjançant escrit 2887/10. Té la paraula el Sr.
Pastor, per un temps de deu minuts.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. D’una manera molt breu,
nosaltres només farem una intervenció perquè en totes les
propostes estam d’acord. Simplement consideram que seria bo
així, com ho hem fet aquest mes de juliol, aquesta proposta diu
“mes de juliol i primera quinzena de setembre”, el mes de juliol
ja no té sentit perquè pràcticament som a finals, però també, i la
primera quinzena de setembre perquè aquesta comissió es pugui
accelerar el més prest possible, aleshores simplement això, aquí
queda reflectit en el Diari de Sessions que nosaltres demanam
o hem fet aquesta petició i amb referència a totes les altres
manifestam el nostre acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pastor. Pel Grup Parlamentari Mixt? No hi ha
intervenció. Pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-
Verds?

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, Sra. Presidenta. També en el mateix sentit farem una
intervenció global per manifestar el nostre acord amb totes les
sessions plenàries extraordinàries que es plantegen en els punts
2, 3, 4 i 5 en relació, per tant, amb l’elecció del director d’IB3,
amb les distintes preguntes que es presentaran pels partits de
l’oposició, i també amb la tramitació la proposició de llei de
mesures per a la Platja de Palma. 

Quant al primer punt, la comissió no permanent
d’investigació, manifestam el nostre vot d’abstenció,
consideram que no hi veim tampoc cap qüestió que faci
necessari aquest període extraordinari de sessions. Per tant, en
definitiva, votarem abstenció al primer punt i amb la resta hi
estarem d’acord.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari Socialista? El
Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sra. Presidenta. En el mismo sentido que el
portavoz que me ha precedido quiero indicar que nosotros
también nos abstendremos en la votación del primer punto y
respecto a los demás los votaremos todos de forma favorable.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pastor, en torn de rèplica?

EL SR. PASTOR I CABRER:

No, no hi ha rèplica, simplement demanaríem votació, si li
sembla, presidenta, votació separada del primer punt i de tots els
altres, a la vista que hi ha acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per tant, passaríem a la votació d’aquest primer
punt. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Per tant, queda aprovat aquest primer punt. 

II. Adopció d'acord, si escau, sobre convocatòria de
sessió plenària extraordinària, solAlicitada per 14 diputats
del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant l'escrit RGE
núm. 3080/10, per a l'elecció del director o directora de
l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

III. Adopció d'acord, si escau, sobre convocatòria de
sessió plenària extraordinària, solAlicitada per 21 diputats
del Grup Parlamentari Popular, mitjançant l'escrit RGE
núm. 3328/10, per al debat de les preguntes amb solAlicitud
de resposta oral davant el Ple, RGE núm. 3189 a 3194/10,
ambdues incloses.

IV. Adopció d'acord, si escau, sobre convocatòria de
sessió plenària extraordinària, solAlicitada per 17 diputats
de la Cambra, mitjançant l'escrit RGE núm. 3334/10, per
a la tramitació de la Proposició de llei de mesures per a la
revalorització integral de la Platja de Palma.

V. Adopció d'acord, si escau, sobre convocatòria de
sessió plenària extraordinària, solAlicitada per 22 diputats
del Grup Parlamentari Popular, mitjançant l'escrit RGE
núm. 3363/10, per al debat de les preguntes amb solAlicitud
de resposta oral davant el Ple, RGE núm. 3357/10 a
3362/10, ambdues incloses.

Passam al segon punt de l’ordre del dia. Per defensar la
proposta de catorze diputats del Grup Parlamentari Socialista,
sobre la convocatòria de la sessió plenària extraordinària per a
l’elecció del director o de la directora de l’ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, mitjançant escrit 3080/10, té
la paraula el representant del Grup Socialista el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, muchas gracias, Sra. Presidenta. Tal com hemos dicho
anteriormente para indicar que tanto en este punto como en los
siguientes, y por lo visto no solamente nuestro grupo sino todos
los grupos están de acuerdo en votarlos de forma favorable, por
lo tanto queríamos proponer, si es posible, pasar a votación si no
conjunta, sí por cada uno de estos puntos y si hay asentimiento
al respecto pues darlos por aprobados.

LA SRA. PRESIDENTA:

Hi estarien d’acord els diferents portaveus? Sr. Lletrat? 

Per tant, no hi ha inconvenient, i passaríem a votació el punt
2, que correspon a l’elecció del director o de la directora de
l’ens públic de la Radiotelevisió; el punt 3, que és una petició de
debat de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el
ple; el punt 4, adopció d’acord, mitjançant escrit 3334, per a
tramitació de la Proposició de llei de mesures per a la
revaloració integral de la Platja de Palma; i adopció d’acord,
solAlicitada per 22 diputats del Grup Parlamentari Popular, per
al debat de preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el
ple, RGE núm. 3357/10. 

Per tant, vots a favor d’aquests punts? 

Bé, es poden donar aprovats per assentiment.

Així, no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió
d’aquesta diputació permanent.
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