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EL SR. PRESIDENT:

...substitucions. No n’hi ha.

Escrit RGE núm. 946/15, del Consell Insular de
Mallorca, relatiu a tramesa de nova documentació sobre
l’hospital de referència de Son Espases.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia, relatiu al debat i
votació de l’escrit RGE núm. 946/15, del Consell de Mallorca,
relatiu a tramesa de nova documentació sobre l’hospital de
referència de Son Espases, atès que la mesa de la comissió va
entendre que l’oferiment indicat implicava una modificació del
pla de treball acordat per la comissió.

Per fixar la seva posició, 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:

Gracias, Sr. Presidente. Con carácter previo quería preguntar
si esta documentación se ha hecho llegar a algún portavoz de
esta comisión, o si tenemos que primero aprobarla y después
llegará a manos de los...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, aquesta documentació la custodia la mesa de la
comissió, no l’hem lliurada a cap grup parlamentari, entenent
que com que constitueix una alteració del pla de treball abans de
lliurar-se als distints diputats el que ha de succeir és la seva
aprovació per ser incorporada dins l’ordre del dia corresponent.

En conseqüència li he de confirmar que aquesta mesa no ha
lliurat aquesta documentació que està en el nostre poder a cap
grup parlamentari.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Pregunto esto porque estoy
pendiente de ver el contenido de estos documentos. Nuestro
grupo va a estar a favor de que se admitan estos documentos,
pero estoy por ver el contenido de estos documentos, pero veo
entre estos documentos que hay uno que es un informe jurídico
del secretario general del Consell de Mallorca del 21 de marzo
de 2011, al que creo que se ha hecho mención de forma
reiterada por parte de un portavoz en esta comisión. Entonces si
resulta que no se ha facilitado y hay gente que dispone de una
documentación de la que no disponemos los demás porque se ha
conseguido por otros conductos, nos gustaría saber, y si esto es
así pues que el portavoz que ha hablado sobre este informe nos
diga el conducto por el que ha tenido esta documentación, si ha
sido algún conducto oficial o si ha sido algún conducto
extraoficial.

Porque, claro, estamos hablando de una comisión de
investigación en la que los documentos que se reciben los
hemos de tener todos en el mismo momento, y si los
documentos nosotros hemos de estar pendientes de si se admiten
o no se admiten... Si no se admitiera, por ejemplo, nosotros no
tendríamos acceso a estos documentos, y si con independencia
de que se admitan o no se admitan hay portavoces que ya
pueden tener estos documentos, pues..., nos sorprendería mucho
y nos sentiríamos burlados en lo que significaría de buen
funcionamiento que tiene que tener esta comisión, mientras no
se nos diga, naturalmente, que se ha obtenido por el conducto
normal, que se ha tenido acceso de una u otra manera a dichos
documentos.

En cualquier caso nosotros, ya digo, estaremos a favor de la
admisión de todos estos documentos.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. (...) la posició del Grup
Parlamentari MÉS intervé l’Hble. Diputada Sra. Fina Santiago
per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. De forma molt breu el nostre grup
parlamentari dóna suport a la incorporació de tots aquests
documents a la Comissió d’investigació de Son Espases.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Sr. Carlos Veramendi, pel
Grup Parlamentari Popular, per un torn de deu minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. Aceptamos que estos documentos...,
votaremos a favor de que sean repartidos a los grupos a la
mayor brevedad posible, y desconocemos qué documentos
forman, ni el grosor, ni el volumen, ni lo que son.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Veramendi. Doncs entenc que aquest
punt de l’ordre del dia s’aprova per assentiment.

Molt bé, idò no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca
la sessió.
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