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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Sara Ramón substitueix Miguel Jerez.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a l’ordre del dia d’avui previst. Primer, elecció de
secretari o secretària de la comissió. Segon punt de l’ordre
del dia, debat i votació del pla de treball, RGE núm. 6667/18,
presentat pels grups parlamentaris Podem Illes Balears i
Socialista. 

I. Elecció del  càrrec de secretari o secretària de la
comissió.

El primer punt de l’ordre del dia d’avui consisteix en
l’elecció del càrrec de secretari o secretària de la comissió,
atesa la renúncia de la Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras,
mitjançant escrit RGE núm. 6757/18.

Atès que la Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras fou
proposada pel Grup Parlamentari Socialista com a secretària
de la comissió correspon, en aplicació de l’article 40 del
Reglament del Parlament, proposar ara al mateix grup
parlamentari el nom del candidat o candidata a substituir-la.
Prec al Grup Parlamentari Socialista que faci arribar a aquesta
presidència el nom del diputat o diputada que proposa per al
càrrec de secretari o secretària. 

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí, Sr. President, el Grup Parlamentari Socialista proposa
el Sr. Juli Dalmau com a secretari.

EL SR. PRESIDENT:

Podem considerar aprovada per assentiment la proposta
feta pel Grup Parlamentari Socialista? Bé, en aquest cas queda
proclamat secretari de la Comissió no permanent sobre
l’auditoria del deute l’Hble. Sr. Jordi... no, Juli Dalmau, perdó.

Li prec que passi a ocupar el seu lloc a la Mesa. 

II. Debat i votació del pla de trebal l  RGE núm.
6667/18, presentat pels Grups Parlamentaris Podem Illes
Balears i Socialista.

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia,
debat i votació del pla de treball, RGE núm. 6667/18,
presentat pels Grups Parlamentaris Podem Illes Balears i
Socialista.

Pel que fa a l’ordenació del debat i les votacions aquesta
presidència considera un torn d’intervenció dels grups

parlamentaris per exposar les propostes, acabada aquesta
intervenció s’obrirà un torn de fixació de posicions on podran
intervenir la resta de grups parlamentaris. El pla de treball que
avui es debat s’ha d’entendre sense perjudici que més endavant
la comissió pugui acordar noves compareixences o nova
documentació.

Començam el debat amb la intervenció dels grups que
vulguin fer la defensa de la proposta del pla de treball
presentada.

Per part del Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Laura Camargo, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Voldria començar
destacant un fet diferencial respecte de la darrera comissió a
la qual vàrem presentar diferents plans de treball i és que en
aquesta ocasió, gràcies a un consens aconseguit entre el Grup
Parlamentari Socialista i el Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, ha estat possible presentar un sol pla de treball per a
aquesta comissió no permanent, llavors, en primer lloc,
voldria destacar aquesta entesa i voldria animar la resta de
grups a afegir-se al vot favorable o almanco al vot no
desfavorable per tal d’aconseguir que aquesta comissió no
permanent comenci a celebrar les seves sessions de manera
normal.

El pla de treball consensuat i presentat pels dos grups en
realitat és, com he dit, un acord de consens i inclou moltes de
les coses que ja vàrem presentar el primer dia a aquesta
comissió, llavors no em vull estendre molt en aquest sentit,
però sí que vull fer esment d’una qüestió important i nova, que
és també fruit d’aquest acord assolit entre els dos grups, i és
el fet que un dels punts de dissens entre les diferents forces
aquí reunides, també les de la majoria, era justament la
contractació d’una consultora externa especialitzada en
auditories ciutadanes del deute i les polítiques públiques que
pogués donar llum i posar ull extern a aquesta auditoria del
deute i de les polítiques públiques, cal dir-ho tot tal com és,
que es pretén fer en aquesta comissió.

Aquest punt, que, com he dit, era una de les discrepàncies
importants que teníem, finalment s’ha aconseguit com acord,
en el punt 3 de la metodologia d’aquest pla de treball de la
següent manera: a banda de fer aquests punts previs que ja hi
vàrem estar d’acord que era la sol·licitud de documentació i
les diferents compareixences, en el punt 3, com dic, s’ha
aconseguit el consens d’instar l’Oficina Anticorrupció, en
virtut dels articles 5 i 8 de la llei que la regula, a contractar
aquesta consultora especialitzada abans de la finalització del
mes de novembre de l’any en curs.

Precisament amb aquesta ajuda externa podrem conèixer
més aviat i millor justament les causes que han generat el
deute, que és l’objectiu de la metodologia, punt 4, i l’anàlisi de
l’evolució en general del deute des de les tres darreres
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legislatures, que és també un dels altres objectius que teníem
en ment fer durant aquesta comissió. 

Després, com ja es pot veure en aquest pla de treball, el
llistat de compareixents recull les propostes dels grups que
havien presentat pla de treball anteriorment, i pensam, des del
nostre grup parlamentari, que complementa perfectament
aquesta idea que teníem d’escoltar diferents veus que ens
puguin fer conèixer millor com s’han produït aquestes
polítiques públiques que han conduït a un increment del deute
fins a la quantitat que ja hem explicat que teníem en un altre...
en la darrera comissió.

No m’estendré més en aquestes xifres perquè jo crec que
l’important ara és tirar endavant aquest pla de treball.

Quant a les compareixences, més o menys està tot també
recollit, tal com vàrem explicar en el seu moment.

Senzillament, voldria tornar a insistir en la importància de
sortir d’aquesta comissió amb un consens el més elevat
possible i que aquesta comissió comenci a funcionar, com he
dit, com més aviat millor.

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Per part del Grup Socialista té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Enric Casanova, per un temps de
deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Jo tampoc no em vull estendre
massa. Crec que ja s’ha explicat per part de la Sra. Camargo
l’objectiu d’aquest pla; es presenta un pla conjunt amb
l’interès d’unificar les feines i d’unificar criteris per poder
avançar, és a dir, es dóna un intent de passa endavant i
d’establir un full de ruta. Crec que aquest pla de treball que
hem presentat de manera conjunta recull tot allò que els
anteriors, els que es varen presentar a l’anterior, tenien com
a objectius, per una banda, els objectius del pla que són
conjunts és analitzar no sols l’evolució del deute, sinó també
si aquest deute s’ha fet per unes inversions o per un
finançament d’unes infraestructures o d’uns elements que
podien haver generat un endeutament excessiu a la societat de
les Illes Balears.

Tot això es fa a través de la metodologia que s’explica i
realment crec que la metodologia és com a totes les
comissions, una documentació en la qual s’analitzarà tota una
sèrie de coses. Les compareixences, crec que les
compareixences, la relació de compareixences que ha estat
consensuada entre tots els grups recull allò que ens interessa,
tant la gent que té coneixements en l’anàlisi del deute com
aquelles persones que han estat al llarg del temps al capdavant
de les institucions financeres de la comunitat, com són els
directors generals del Tresor, els interventors i de
pressuposts, que ens donaran una visió clara de com es va fer

tota una sèrie d’inversions i com es va fer tota una sèrie de
coses.

El que sí hem de destacar és la inclusió d’instar l’Oficina
Anticorrupció, en base als articles 5.5 i 8.3 de la Llei de
l’oficina anticorrupció on s’estableix que aquesta oficina
podrà col·laborar en l’elaboració d’informes sol·licitats per
les comissions parlamentàries per analitzar determinats (...).

Per tant, pensam que amb aquest suport es podria cercar
aquesta auditoria externa per poder millorar l’anàlisi de tot
allò.

En definitiva el que pensam és que amb aquest pla de feina
s’estableix un full de ruta mínim i que després al llarg del
temps i al llarg de les compareixences es pot, com bé s’ha dit,
modificar. I el que volem és tirar endavant per poder
analitzar... i arribar a l’objectiu d’aquesta comissió que és
analitzar l’endeutament que té aquesta comunitat, les causes i
el per què.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Ara en torn de fixació de posicions
pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Antoni Camps, per un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputats. Som avui davant una nova entrega del culebrot de
l’estiu, després de l’esperpèntica sessió de fa dues setmanes,
avui els Grups Podemos i el Partit Socialista han arribat a un
acord, a un consens i han presentat una proposta conjunta de
pla de treball, amb el resultat que era esperat, el resultat és que
el PSOE una vegada més ha acotat el cap davant Podemos.

Nosaltres ja ho hem manifestat altres vegades, nosaltres
estam en contra d’aquesta comissió, no hi estam d’acord,
entenem que és inoportuna, que és inútil i que suposarà un
dispendi a les arques públiques.

A més a més, també ja ho hem dit, el deute d’aquesta
comunitat autònoma ja ha estat auditat, ja ha estat analitzat,
tant per la Sindicatura de Comptes com per la Intervenció
General de la CAIB i, per tant, entenem que no té sentit fer una
nova anàlisi, una nova auditoria a una qüestió que ja ha estat
auditada i analitzada.

I per tant, entenem que aquesta comissió és un simple
teatre, és un circ per satisfer el caprici de Podemos i, per tant,
nosaltres, per descomptat, no volem ser partícips d’aquesta
qüestió. I entenem que açò és un peatge que el PSIB ha de
pagar, tornen a acotar el cap com he dit, ja ens hi tenen
acostumats de totes formes a acotar el cap, acoten el cap
davant Madrid moltes vegades, hi ho hem vist amb el
descompte del 75% de resident, amb el nou model de
finançament, la reforma laboral, les inversions estatals i ara
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han acotat el cap davant Podemos. Podemos volia una
auditoria ciutadana del deute, idò ja tenim l’auditoria ciutadana
del deute.

Nosaltres votarem en contra d’aquest pla de treball i hi
votarem en contra per diversos motius. Primer, perquè estam
en contra de la comissió en si, per tant, no seria lògic votar a
favor d’aquest pla de treball. Segon, perquè suposa dedicar
recursos públics per contractar un "xiringuito" de Podemos, és
a dir, ho hem de recordar, les auditories ciutadanes del deute
és una invenció de Podemos i Podemos ha creat e ls  seus
“xiringuitos” que analitzen aquests deutes i a les institucions
allà on governen o on tenen poder d’influència intenten passar
el seu “xiringuito” per enriquir determinades persones del seu
partit. Per tant, amb aquesta qüestió nosaltres, evidentment, no
hi participarem.

I entenem que també es farà un mal ús de l’Oficina
Anticorrupció. A més, a mi m’agradaria saber com podrà
l’Oficina Anticorrupció que, de moment, no té personalitat
jurídica pròpia, com podrà contractar aquest “xiringuito” de
Podemos; en qualsevol cas, ja veurem com ho fa, perquè en
aquests moments l’Oficina Anticorrupció no té personalitat
jurídica pròpia. Un altre misteri que supòs que intentaran
resoldre.

Tenim també que la documentació a sol·licitar és molt
difusa, no queda clar exactament quina documentació
sol·licitarà, però, en qualsevol cas, el que sí és lògic i  és
evident és que abans de començar les compareixences
hauríem de tenir tota la informació i tota la documentació. És
a dir, no crec que sigui lògic que comencin les
compareixences perquè els de Podemos volen que els seus
comencin a cobrar doblers, no seria lògic que es fes abans de
tenir tota la documentació necessària per poder fer aquesta
comissió així com toca.

Per tant, la conclusió que nosaltres traiem és que açò és un
teatre més, és un circ més dels partits d’esquerres, que no
aclarirà res, que no suposarà res, que és una pèrdua de temps,
que l’esforç que es dedicarà a aquesta comissió, que no tindrà
cap tipus de resultat, és un esforç que es deixarà de dedicar a
altres coses molt més urgents i molt més necessàries per als
ciutadans, que hi ha altres prioritats que preocupen molt més
els ciutadans que aquesta comissió, i, per tant, des del nostre
punt de vista no té cap tipus de sentit i, per tant, votarem en
contra.

Nosaltres ja hem presentat una proposta de dissolució
d’aquesta comissió, perquè entenem ja dic, que no té sentit
que continuï. Però en qualsevol cas avui votarem en contra del
pla de treball.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Biel Barceló, per un
temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sr. President. En primer lloc, i contestant
lògicament aquesta intervenció del Sr. Camps, l’auditoria del
deute és un compromís de tots els partits que varen firmar els
acords pel canvi, no d’un únic partit i, per tant, manifestar el
nostre suport lògicament a aquesta comissió i que es realitzi
aquesta auditoria del deute. També entenc les prevencions
d’alguns a aquesta auditoria del deute, tenint en compte el
festival que va ser alguna legislatura de les que analitzarem,
festival lògicament en negatiu i que ha acabat fins i tot amb
alguna gent condemnada i a la presó.

Nosaltres des del nostre punt de vista estam absolutament
d’acord amb els punts 2 i 3 del pla presentat per Podemos i
PSOE en relació a la documentació a sol·licitar i a les
compareixences, tant el llistat com la metodologia que es durà
a terme de les compareixences. A més, creiem que es pot fer
perfectament tot alhora, és a dir, començar a sol·licitar la
documentació i que es comencin ja a dur a terme les
compareixences, no hi veiem cap inconvenient. I per tant,
estam totalment d’acord.

Sí que volem expressar la nostra discrepància amb el punt
3 de la metodologia, no amb la resta de punts, però sí el punt
3 de la metodologia, i ha estat el motiu pel qual nosaltres no
hem volgut signar aquest pla de treball. També he de dir que,
per facilitar lògicament que es pugui començar a fer feina,
hem renunciat a presentar el nostre propi pla de treball, i sí
que vull manifestar perquè és així la discrepància amb el punt
3.

En primer lloc, perquè consideram que aquesta
contractació s’hauria d’haver fet una vegada que alguna de les
compareixences i la documentació per veure cap on
orientàvem aquesta contractació, les experiències prèvies que
es proposen a les llistes de les compareixences, etc., i a partir
d’aquí analitzar si realment s’havia de fer o no aquesta
consultoria externa i cap on l’havíem d’orientar. I no com a
passa prèvia ja predeterminada, com es planteja en aquest pla
de treball.

I en tot cas, i això sí que ho volíem presentar com una
esmena in voce, consideram que com a mínim aquest encàrrec
en el punt 3 s’hauria de recollir que les orientacions, objectius
i requisits en definitiva, concretar exactament quin encàrrec
volem fer a l’Oficina Anticorrupció, perquè jo crec que
simplement dir-li, has de fer una consultoria especialitzada en
l’auditoria ciutadana del deute i res més, en fi, és donar-li a la
direcció de l’Oficina Anticorrupció un encàrrec totalment
obert que no sabem cap on l’orientarà i, per tant, que, com a
mínim, s’hauria de dir que aquesta comissió és la que donarà
les orientacions, objectius i requisits que ha de tenir aquest
encàrrec que fem. Com a mínim crec que això hauria d’estar
recollit, perquè sinó me pareix que és poc concret i poc
seriós.

Amb la resta del pla, com he dit, hi estam absolutament
d’acord i com he dit al principi, evidentment facilitarem que
aquest pla pugui començar a caminar, a pesar de la
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discrepància que he esmentant a aquest punt 3 de la
metodologia.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Antònia Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Bé, jo no
m’allargaré massa perquè crec que, com ha dit el Sr. Camps,
amb el que hi va haver dia 8 de juny amb la presentació
d’ambdós plans ja va quedar un poc de manifest el que hi havia.
Per a nosaltres segueix sent una “capritxada” de Podem, que
ho han permès des del Grup Socialista, en el seu pla hi havia
no una anàlisi de l’endeutament d’aquesta comunitat, sinó que
hi havia una anàlisi o una auditoria de les polítiques fetes
durant els  períodes que se sol·licitaven, perquè demanaven
quines inversions volien que s’estudiassin independentment
que estiguessin amb endeutament o s’haguessin fet amb
doblers o amb pressupost propi i que hi fos...

Per tant... crec que des de la comunitat autònoma tenim la
Sindicatura de Comptes que ha auditat els diferents ens i les
diferents accions que hi ha hagut; hi ha hagut la intervenció per
part del Govern, i fins i tot en alguns casos hi ha hagut
auditories externes. 

Pens, i com vàrem dir ja la darrera vegada, que hi ha altres
prioritats que es necessitarien per part de la ciutadania que
treballàssim en aquest parlament, i no són aquestes. Per tant,
de la mateixa manera que l’altre dia, m’abstendré.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari..., no, MÉS
per Menorca no hi és, perdó. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Montserrat Seijas, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Yo, como no puede ser de otra
manera, sí voto a favor de esta propuesta. Es una de las
peticiones que teníamos en el programa que me trajo aquí al
Parlamento, y no puedo menos que apoyar la iniciativa.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seijas. Volen fer ús de la paraula per
contradiccions? Sí, pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears

té la paraula la Sra. Diputada Laura Camargo, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president. Bé, vull fer un parell de
puntualitzacions que crec que cal fer. Una ja l’ha feta el Sr.
Barceló, però m’agradaria tornar a recordar que de capritx de
Podem, res, perquè això justament és un compromís que surt
dins els acords pel canvi. Llavors, per la mateixa regla de tres,
tots els compromisos dels acords pel canvi haurien de ser o
haurien d’haver estat en qualque moment capritxos de
Podemos, i no, en absolut.

M’agradaria també fer èmfasi en el fet que record
perfectament que MÉS per Mallorca estava totalment d’acord
en aquell moment, i  el Sr. Barceló així ho ha expressat ara
mateix, que es fes aquesta auditoria ciutadana del deute.
Llavors no diguem coses que no són perquè després tot això
surt recollit al Diari de Sessions i és important que la veritat
d’aquestes qüestions tan importants com són els acords de
governabilitat no quedi tergiversada per interessos d’altre
tipus.

D’un altre costat també crec que és important recordar que
el Partit Popular també a l’Ajuntament de Madrid va fer servir
els mateixos arguments que ara feia vostè servir, Sr. Camps,
com el fet que no era seriós, que era inútil, que tot això que
estava posant en marxa en Carlos Sánchez Mato no serviria per
a res, i finalment sí que va tenir una utilitat importantíssima,
sobretot per descobrir molts de fraus fets pel seu partit a
l’Ajuntament de Madrid en el temps en què va governar, i
moltes gestions de les polítiques públiques fetes amb els
interessos espuris d’enriquir les butxaques dels seus amics, de
les empreses constructores de la comunitat de Madrid.
Llavors jo sí que crec que és molt important que aquesta
auditoria es faci i que es faci d’aquesta altra manera, que és
comptant amb suport extern. 

No és cap peatge que hagi d’haver pagat el PSIB, de fet és
un consens, com he dit. Nosaltres demanàvem que es fes des
del Govern; finalment s’ha fet la proposta que fos l’Oficina
Anticorrupció, i  respecte del fet que no té entitat jurídica,
personalitat jurídica per fer aquestes contractacions, aquest és
un tema que es resoldrà clarament, i que finalment tindrà la
personalitat jurídica per poder fer aquest tipus de contractes,
que serà un contracte fet amb llums i taquígrafs, no com
altres.

Bé, per acabar -tampoc no em vull allargar més- sí que
m’agradaria concretar un poc més aquesta esmena in voce que
ha proposat el Sr. Barceló, perquè..., bé, si s’ha de recollir
almanco hauríem de tenir clar què és el que es vol expressar
i es vol recollir en aquesta esmena. He entès que es tractaria
de concretar més l’encàrrec que es vol fer a l’Oficina
Anticorrupció; és a dir..., bé, no sé si..., potser calgui, millor,
demanar un recés d’un minutet per tal de concretar i que el
lletrat pugui tenir per escrit aquesta esmena in voce perquè si
no serà més complicat... O si no que el Sr. Barceló ens la passi
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per escrit..., el que sigui més adient i més senzill, si el Sr.
Barceló la pot llegir...

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, l’esmena concretament que propòs diria -ara la faig per
escrit- “l’encàrrec d’aquesta contractació es farà d’acord amb
les orientacions, els objectius i els requisits que defineixi la
mateixa comissió.”

Ara la faig per escrit però és el que he dit.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Per què no fem un petit...? President, podem fer un recés
d’un minut?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, un minuto de receso para esta cuestión. Perdón, un
minuto porque después está la comisión de..., lo del plan
educativo, ¿no?, la Ponència del Pla educatiu.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Sí, per part dels grups proposants s’accepta l’esmena in
voce del Sr. Barceló. Llavors, si es pot incorporar com a
esmena d’addició al final del punt 3, hi estaríem d’acord.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, d’acord. Continuam, per contradiccions, pel Grup
Parlamentari Socialista... vol fer intervenció?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí, Sr. President. Únicament volia afegir al que s’ha dit...,
simplement volia contestar al Sr. Camps. El Sr. Camps tracta
aquest assumpte com si el PSIB acotàs el cap, perdoni, no, no
perquè, primer, hi ha un acord... els acords pel canvi, uns
acords per la governabilitat on s’estableix la possibilitat de
fer-se. Per tant, el nostre objectiu era que es fes.

I per altra banda, el PSIB té  una cosa que no té el Partit
Popular, que és... l’ADN, al seu ADN hi ha la negociació  i
negociar, Sr. Camps, vol dir renunciar a coses i acceptar-ne
unes altres. Negociar no és la postura que sempre fa el Partit
Popular, que diu: “és així i allò altre...”. 

Per tant, el que s’ha fet en aquest pla conjunt ha estat
negociar, cedir en unes coses i agafar-ne unes altres. Per tant,

crec que no hi ha cap moment... no hi ha cap moment ni cap
acotament del cap per part del Partit Socialista.

Crec que aquest pla és un pla consensuat, com ja li han dit,
i quan es negocia..., negociar vol dir cedir, Sr. Camps,
negociar vol dir cedir, cosa que el Partit Popular no té clar,
perquè pel Partit Popular negociar vol dir imposar i aquesta és
la diferència, mentre que pel Partit Popular la negociació és
imposar, per al PSIB la negociació és cedir i arribar a acords
i consensos perquè el nostre objectiu és tirar endavant.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. 

A continuació es votarà...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

...el pla de treball presentat.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sr. President, només una puntualització i és que nosaltres
estam en contra de l’esmena in voce que s’ha presentat, amb
la qual cosa entenc que no s’hauria de poder aprovar.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Per què no s’ha de poder d’aprovar?

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Perquè requeriria la unanimitat de tots els grups.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, procedeix l’esmena in voce en aquest cas.

Bé, a continuació es votarà el pla de treball presentat.

Vots a favor, amb l’esmena incorporada in voce?

EL SR. SECRETARI:

7.

EL SR. PRESIDENT:

Vots en contra?
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EL SR. SECRETARI:

4 vots.

EL SR. PRESIDENT:

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, en conseqüència queda aprovat el pla de treball RGE
núm. 6667/18, presentat pels grups parlamentaris Podem Illes
Balears i Socialista.

Un cop acabades les votacions, pregaria als distints grups
parlamentaris que fessin arribar per escrit i durant els propers
dies als serveis jurídics de la Cambra el nom complet, adreça
i telèfons de les persones la compareixença de les quals ha
estat aprovada per aquesta comissió.

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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