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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començam la sessió
d’avui i, en primer lloc, demanaria si es produeixen
substitucions.

No hi ha substitucions.

Doncs bé, abans de passar al primer punt de l’ordre del dia,
m’agradaria que els grups parlamentaris i els portaveus
manifestassin si tenen qualque inconvenient que aquesta
comissió d’avui tengui el caràcter públic o no el tengui.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Ningún inconveniente, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Ningún inconveniente.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Per part de MÉS, cap inconvenient.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Veramendi?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, ningún
inconveniente.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, entenc que no hi ha cap tipus d’inconvenient, i en
aquest moment faríem entrar els mitjans de comunicació perquè
puguin prendre testimoni d’aquesta sessió.

(Pausa)

I. Adopció d'acord en relació amb l'escrit RGE núm.
10153/14, del Grup Parlamentari Socialista, i amb el punt
2 de l'escrit RGE núm. 10288/14, del Grup Parlamentari
MÉS, mitjançant els quals se solAlicita que les sessions de la
comissió tenguin caràcter públic.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò passam al primer punt de l’ordre del dia, relatiu
a l’adopció d’acord en relació amb l’escrit RGE núm. 10153/14,
del Grup Parlamentari Socialista, i amb el punt segon de l’escrit
RGE núm. 10288/14, del Grup Parlamentari MÉS, mitjançant
el qual se solAlicita que les sessions de la comissió tenguin
caràcter públic.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Socialista, intervé l’Hble. Diputat Sr. Antoni Diéguez, per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sobran. Sí, gracias, Sr. Presidente, creo que sobrará gran
parte de este tiempo, simplemente intervenir en el sentido de
que consideramos que las comisiones de investigación, pues,
como norma general debieran ser la excepción que fueran
secretas y lo normal que fueran públicas, y en este caso
concreto, pues, tendiendo a esa posición nuestra genérica,
consideramos que sería conveniente que fuera pública, para que
todo el mundo tuviera conocimiento de lo que sucede en la
misma.

Nada más.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per a la seva defensa, per part
del Grup Parlamentari MÉS, intervé l’Hble. Diputada Sra. Fina
Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president, bon dia a tots i a totes. I nosaltres pensam
que la comissió d’investigació ha de ser de totes formes pública,
creim que només davant una investigació que pogués afectar la
seguretat de l’Estat, i no n’és el cas, podria ser que fos secreta.
No ens trobam davant aquesta situació i per tant nosaltres
defensam que aquesta comissió sigui del tot pública, des del
principi fins al final.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. I per fixar la posició del Grup
Parlamentari Popular, intervé l’Hble. Diputat Sr. Carlos
Veramendi, també per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente, tampoco agotaré mi tiempo. Como ya
les dije en el Pleno, desde el Grupo Parlamentario Popular
queremos poner luz y taquígrafos a todas las etapas de este
hospital, con las posibles responsabilidades que se derivan, y
ello lleva a cumplir los procedimientos, como alguno pretendía
no cumplir.

Recordemos que esta comisión no permanente de
investigación se realiza a propuesta, como se aprobó, del Grupo
Parlamentario Popular. El Reglamento de esta Cámara, que se
aprobó en la pasada legislatura, es muy claro, en el caso de las
comisiones de investigación deja muy claro lo que corresponde
al Pleno, artículo 55.1, le corresponde su creación, como así se
hizo, -recordemos, con el voto en contra del Grupo Socialista-,
y el artículo 55.2 hace recaer en esta comisión la elaboración del
plan de trabajo.
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Respecto al carácter público, que es el objeto de este debate
de esta comisión, como les dije también en el Pleno, el artículo
69.3 del Reglamento de esta cámara es muy claro: declarar
públicas las sesiones y trabajos de ella corresponden a la propia
comisión, como hoy estamos haciendo.

En cambio, alguno pretendía que se hiciera dentro, en el
seno del Pleno, y no es el órgano competente. Por tanto, se
debe, en primer lugar, respetar el Reglamento, como hacemos
desde el Grupo Parlamentario Popular. Ya les dije en Pleno que
el Grupo Parlamentario Popular adopta el acuerdo por el órgano
y el momento procedimental que corresponde que hacemos hoy,
con total normalidad.

Hay quién entendía dilatar la situación de esta comisión,
poniendo donde no podía, que es Pleno adoptar un acuerdo. Y
ya les dije que no se llevaran una sorpresa, como se llevaron,
cuando el Grupo Parlamentario Popular impulsó esta comisión
no permanente de investigación.

El Grupo Parlamentario Popular consideramos que se debe
perseguir la máxima transparencia sobre todo lo que hace
referencia a este hospital, queremos luz y taquígrafos, es la clara
apuesta del Partido Popular a favor de la regeneración y
transparencia. El Grupo Parlamentario Popular tenemos, desde
siempre, muy claro que la comisión no permanente de
investigación debe ser pública, por ello votaremos a favor de
que sea pública.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Veramendi. A l’ordre del dia s’ha
habilitat també espai per a la contradicció, no sé si el Grup
Parlamentari Socialista o el Grup Parlamentari MÉS volen fer
ús d’aquest torn.

Sr. Diéguez? Sra. Santiago?

Per tant, passaríem a la votació de l’escrit RGE núm.
10153/14 i del punt segon de l’escrit RGE núm. 10288/14, els
quals entenc que queden aprovats per assentiment i, en
conseqüència, s’acorda que les sessions d’aquesta comissió
siguin públiques.

II. Adopció d'acord en relació amb l'escrit RGE núm.
10262/14, del Grup Parlamentari Popular, i amb el punt 1
de l'escrit RGE núm. 10288/14, del Grup Parlamentari
MÉS, mitjançant els quals se solAlicita l’habilitació dels
dilluns per tal que es puguin celebrar sessions
extraordinàries d’aquesta comissió.

Passam al segon punt de l’ordre del dia, relatiu a l’adopció
de l’acord en relació amb l’escrit RGE núm. 10262/14, del Grup
Parlamentari Popular, i amb el punt primer de l’escrit RGE
núm. 10288/14, del Grup Parlamentari MÉS, mitjançant els
quals se solAlicita l’habilitació dels dilluns per tal que es puguin
celebrar sessions extraordinàries d’aquesta comissió.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari Popular
intervé l’Hble. Diputat Sr. Carlos Veramendi, per un temps
màxim de deu minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente, también muy breve. Está muy claro el
artículo 67 del Reglamento: las sesiones, por regla general, se
celebrarán en los días comprendidos entre el martes y el viernes,
los dos incluidos, de cada semana, salvo, celebrarse en días
diferentes, el punto 2, por acuerdo de la comisión.

Desde el Grupo Popular pensamos que lo que queda de
legislatura se tiene que trabajar intensamente en esta comisión
de investigación, abarca mucho período, por consiguiente
solicitábamos que se habilitaran los lunes, el viernes, como hoy
se está haciendo comisión, entendemos que es hábil a efectos de
comisión. Por consiguiente, el escrit RGE núm. 10288 creo que
habilitar los viernes ya están por reglamento habilitados. Por eso
pediríamos que apoyaran el que se habiliten los lunes.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Veramendi. Per a la defensa de l’escrit
del Grup Parlamentari MÉS, intervé la diputada Sra. Fina
Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president, i perquè ..., que no sigui..., amb caràcter
excepcional li he de donar la raó al Sr. Veramendi, que el
divendres, efectivament, és un dia hàbil, va ser una errada i
demanam disculpes, i mantenim els dilluns perquè sigui hàbil
als efectes de poder reunir la comissió d’investigació.

Crec que som davant ja una proximitat de finalització
d’aquesta legislatura i necessitam la utilització d’aquests dies
per poder desenvolupar aquesta comissió, la qual, sens dubte,
tendrà interès social, interès mediàtic, i es preveu la presència
de moltes persones i la lectura de molta documentació i la seva
anàlisi, i per tant pensam que necessitam aquests dilluns.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. I per fixar la posició del Grup
Parlamentari Socialista intervé el diputat Sr. Antoni Diéguez,
per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Nosotros, dado que nos
encontramos con la única comisión de investigación que se ha
votado, que se ha aprobado en esta legislatura, nuestro grupo ha
votado a favor de todas, no todos los grupos han votado a favor
de todas, nosotros hemos votado a favor de todas, no pondremos
ningún límite, todo lo contrario, cuantos más días y cuantas más
facilidades haya para desarrollar los trabajos, votaremos
siempre a favor. Por eso nuestro voto es favorable para
cualquiera de las dos..., para ambas propuestas.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per tant, he d’entendre que no
faran ús del torn de contradiccions el Grup Popular i el Grup
MÉS i per tant passaríem directament a la votació de l’escrit
RGE núm. 10262/14 i del punt primer de l’escrit RGE núm.
10288/14, el qual també he d’entendre, per les seves
intervencions, que s’aproven per assentiment.

I en conseqüència, s’acorda l’habilitació dels dilluns per tal
que es puguin celebrar sessions d’aquesta comissió.

I una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi
més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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