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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors i senyores diputats, començam la sessió
d’aquesta comissió i els demanaria si ara es produeix qualque
substitució. No n’hi ha cap.

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat i votació de la
proposta de modificació del pla de treball de la comissió,
derivada dels escrits RGE núm. 16899/16, presentat pel Sr.
Carlos Jover Jaume, i RGE núm. 16900/16, presentat pel Grup
Parlamentari Podem Illes Balears. 

Aquest president, que és conscient que aquest és l’ordre del
dia, vol posar en coneixement de la comissió que avui matí a
les deu trenta-tres ha tengut entrada en el Registre del
Parlament un document del Grup Parlamentari Podem, on
solAlicita la incorporació d’un vídeo titulat Incidents a les obres
de l’autopista d’Eivissa, perquè es pogués acceptar i si fos
possible el seu visionament al llarg del dia d’avui, atès que té
a veure amb la temàtica que avui es veu a la comissió.

Evidentment, aquest president és conscient que aquest
document ha estat solAlicitat per registre avui matí a les deu i
mitja i, per tant, no ha estat admès per la Mesa ni ha estat
publicat en el butlletí del parlament. Per tant, correspon al
president demanar als portaveus dels grups parlamentaris si
tenen a bé que aquest document sigui incorporat com a punt de
l’ordre del dia avui o no. Començam pel Grup Parlamentari
Popular. 

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. Nosaltres no estam d’acord que
aquesta qüestió s’incorpori com a nou punt de l’ordre del dia,
atès que, en primer lloc, no s’ha fet en la forma que el
Reglament indica que s’ha de fer, la Mesa no s’ha reunit per
admetre’l i incorporar-lo a un ordre del dia, i perquè,
evidentment, ens agradaria abans que fos incorporat o votat
saber de què document es tracta atès que poques explicacions
se’ns han donat en relació al contingut del document; es diu
que hi ha un document, es diu que hi ha un CD, es diu que...
però sí que efectivament no sabem ni de què es tracta.

Ateses aquestes circumstàncies nosaltres, i davant aquesta
espontaneïtat, nosaltres ens estimam més fer les coses com toca
i d’acord amb el que diu el Reglament. 

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Si no vaig equivocat el president
sí ha manifestat el contingut del vídeo, el vídeo conté... és una
gravació sobre els incidents que varen succeir a les obres de
l’autopista d’Eivissa. Simplement que consti en acta així.
Donam la paraula al Grup Parlamentari Podem.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Bueno, destacar, vista la postura
del Partido Popular, la falta de cortesía parlamentaria y cortesía
también con, precisamente, una de las afectadas de las

autopistas de Ibiza, de las expropiadas. Bueno, no muestra más
que la línea que está siguiendo el Partido Popular durante toda
esta comisión, en cuanto hay unas personas que están afectadas
no muestra ni cortesía con ellas, no muestra cortesía tampoco
con la comisión, porque no le interesa adjuntar documentos que
interesan a las afectadas y afectados y también a este grupo
parlamentario. Por lo tanto, entendemos que el Partido Popular
sigue en la misma línea del no conocimiento de la verdad de lo
que supone y está suponiendo las autopistas de Ibiza.

Nosotros solicitamos que este documento sea incorporado
y que pueda ser visionado lo antes posible por esta comisión.
Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca el Sr. Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí. No tenim cap inconvenient que s’incorpori aquesta
qüestió a l’ordre del dia, que entenem que a hores d’ara serà
per adjuntar a la documentació que se’ns tramet als diferents
membres de la comissió, tot i que sí fem una valoració que per
ventura en aquest tipus de qüestions, quan serveixen sobretot
per acompanyar un testimoni, sempre respectant la metodologia
de la comissió i el temps i més per ventura hauríem de ser una
mica més flexibles, perquè crec que ningú no hagués tengut
inconvenient avui a poder visibilitzar això, que és diferent a
poder estudiar un document en profunditat que aporta un
compareixent. que entenem que té la seva complexitat.

En tot cas, a diferència del Partit Popular que tot són
entrebancs i problemes a l’hora d’incorporar documentació, a
no ser que a ells els convengui, nosaltres no direm mai que no
a la incorporació nova de documentació al pla de treball.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES la Sra. Sureda. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. En temes de cortesia parlamentària em
fa gràcia perquè segons el grup parlamentari que ho diu depèn
del compareixent que ve o no. Crec que s’ha faltat un parell de
vegades al respecte al compareixent, és el meu punt de vista,
però bé, només ho deix com a comentari.

Nosaltres amb la documentació estarem en la mateixa línia,
nosaltres no ens oposarem a la documentació, ho hem anat fent,
però ens abstendrem de totes maneres perquè, ja ho he reiterat
un parell de vegades. Per tant, ens abstendrem.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca el Sr. Martí.
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EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies. El nostre grup no posarà cap problema
a incorporar un nou document. Per tant, ho troba bé i si així
s’aprova que s’incorpori.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Pel Grup Parlamentari Socialista
el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Per part del Grup Socialista tampoc
no trobam cap inconvenient que es pugui incorporar el
document que sigui necessari. Pensam que moltes vegades, i
sobretot quan són determinats tipus de testimonis, idò, tal
vegada va bé complementar aquests testimonis amb qualque
cosa que faci més comprensible aquest testimoni per mor del
caràcter humà i no del caràcter tècnic. Per tant, pensam que és
un document que es pot incorporar sense cap problema.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò, una vegada escoltada l’opinió de tots els
portaveus dels grups parlamentaris i atès que no hi ha
unanimitat, idò, aquest escrit, que és un document que s’aporta
al pla de treball, haurà de seguir tots els procediments que
marca el Reglament.

Debat i votació de la proposta de modificació del pla de
treball de la comissió, derivada dels escrits RGE núm.
16899/16, presentat pel Sr. Carlos Jover Jaume, i RGE
núm. 16900/16, presentat pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears.

Passam, idò, a l’ordre del dia tal com estava fixat. En
primer lloc, correspon al Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, per defensar l’escrit RGE núm. 16900/16, que ells
varen presentar, i també fixar posició respecte de l’escrit RGE
núm. 16899/16, que va presentar, en aquest cas, el Sr. Jover.
Per tant, té la paraula el Sr. Morrás, per un temps de deu
minuts.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, moltes gràcies. Sr. President. Bueno, nosotros
solicitamos la incorporación de documentación a esta comisión
respecto a las cuentas bancarias del Sr. Jover y también
solicitamos esa misma documentación para... y la
documentación fiscal a la Agencia Tributaria a la Sra. Ana
García, de la Sra. Ana García, puesto que en ese momento
también tenía que ver con las construcción de las obras de
Ibiza.

Creemos que este tipo de documentación es necesaria
debido también a cómo han ido todas las comparecencias, y por
eso solicitamos la inclusión en el plan de trabajo de esa
documentación.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Ara per fixació de posicions de
la resta dels grups respecte dels dos escrits, té la paraula, pel
Grup Parlamentari Popular, el Sr. Jerez, per un temps de deu
minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Començarem per l’escrit
16900 del Grup Parlamentari Podem. Això és una qüestió que
vostès demanen, i ja va ser demanada de forma espontània a
l’anterior sessió d’aquesta comissió per intentar introduir-ho
dins el pla de treball, i nosaltres ens hi vàrem oposar. Clar, si
ens hi oposàvem abans, ens hi oposam ara, mantenim la
mateixa coherència que manteníem fa una setmana perquè no
hi ha hagut circumstàncies que ens facin pensar que hem de
canviar de criteri.

Però, entre altres coses, per què i sobre què nosaltres
sustentam aquesta posició? Com saben nosaltres hem demanat
als serveis d’aquesta cambra un informe jurídic que ens
determini si aquesta documentació, quan sigui lliurada, que serà
lliurada, és susceptible, (...) aquesta comissió és pública, que hi
hagi una intromissió ilAlegítima dins àmbits reservats i àmbits
que pertanyen a l’espai més íntim de les persones, drets
constitucionals que entenem que s’han de preservar. Fins que
aquest informe jurídic no sigui emès nosaltres per coherència,
com dic, mantenim aquest mateix criteri, ens oposam a aquest
escrit.

En relació amb el següent escrit, de tota la documentació
que la persona compareixent demana que s’aporti, jo només
vull fer referència al document 3; els altres... en fi, no tenim cap
tipus d’inconvenient que s’aportin o no, però sí que és cert que
el document 3 ha estat moltíssimes vegades invocat en aquesta
comissió, moltíssimes vegades, precisament pel Sr. Abril, que
sempre és tan insistent en aquesta qüestió. I és veritat que en el
pla de treball hi ha part d’aquest document, una petita part
d’aquest document; hi ha una visió, entenem nosaltres, per tant,
esbiaixada d’aquest document número 3. Per tant crec que seria
interessant que almenys tot el document en tota la seva
amplitud pogués ser lliurat a aquesta comissió a fi que es
puguin practicar totes les compareixences parlamentàries
d’acord amb una visió, com dic, molt més ampla i molt més
ajustada en relació amb el que es demana. Per tant nosaltres en
aquest sentit sí que hi votarem a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Correspon ara al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca. Té la paraula el Sr. Abril, per
un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sobre el document de... o la proposta de Podem,
simplement hi estam d’acord. Com ha dit el Sr. Jerez ja es va
plantejar a la passada comissió com a complement de la
proposta que havien fet altres grups parlamentaris, i si avui en
dia això no està incorporat al pla de feina va ser justament pel
bloqueig del Partit Popular.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201616899
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201616899
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201616900
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201616900
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Pel que fa al document presentat pel Sr. Jover, cap
inconvenient, com he dit abans, a incorporar documentació
addicional que pugui servir per a la tasca d’aquesta comissió,
tot i que vull recordar que el document Accesos Ibiza 11-22
està inclòs a la documentació que s’ha remès als membres
d’aquesta comissió, aparentment en la seva integritat.

I sobre la petició del Sr. Jover o sobre la petició respecte de
la protecció de dades, he de reiterar el que ja es va dir l’altre
dia. Nosaltres, almanco per part de MÉS per Mallorca, no
tenim cap inconvenient que si part de la documentació, sobretot
aquella que té a veure amb dades de caràcter personal o que
pugui sentir qualcú que vulnera la intimitat de les persones,
senzillament es poden declarar secretes. No així, pensam, el
contingut de les compareixences i el transcurs normal d’aquesta
comissió, en la qual en tot cas aquesta declaració de secret
d’una part de la informació hauria de ser excepcional.

Res més a afegir. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Té la paraula, pel Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES la Sra.
Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, de la
mateixa manera que he dit abans ens abstendrem en aquesta
documentació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula el Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. Només he de dir que donarem suport a les
dues peticions que s’han formulat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Com que no hi ha cap diputat o
diputada del Grup Parlamentari Mixt donam la paraula, pel
Grup Parlamentari Socialista, al Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Per part del Grup Socialista també
pensam que el document presentat pel Grup Podem forma part
de..., completa la documentació que s’havia solAlicitat
anteriorment, per tant hi estam totalment d’acord. 

I el document presentat pel Sr. Jover també pensam que,
malgrat que pensam que ja s’ha presentat, si el grup
parlamentari diu que s’ha de presentar en tota la seva amplitud
no sé quina cosa més hi pot haver. Pensàvem que ja estava
complet però, bé, sempre pot resultar interessant.

L’únic que volia fer és un aclariment: que resulta curiós a
aquest grup que el Sr. Jover, prou temps després d’haver fet la
seva compareixença, hagi presentat ara aquest document.
L’adient seria haver-lo presentat en el moment de la seva
compareixença i no després; sols ho ha fet quan per part
d’aquesta comissió s’ha intentant esbrinar més documentació,
i el Sr. Jover ha sentit la necessitat de completar aquest
document que, segons ell, no estava complet.

Per la resta pensam que s’ha d’incorporar i mirarem el que
hi ha. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. I per tancar el debat té la
paraula, pel Grup Parlamentari Podem, el Sr. Morrás per un
temps de cinc minuts.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Nosotros no tenemos inconveniente en que..., bueno, como
hemos dicho en el primer documento, respecto al segundo
documento nos atenemos a las declaraciones de los otros
grupos parlamentarios.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò passam a la votació dels dos escrits. Farem una
votació separada.

En primer lloc votam el document 16899/16, per
entendre’ns, l’escrit presentat pel Sr. Carlos Jover Jaume.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 10; vots en contra, cap; i abstencions, 1.

RGE núm. 16900/16, l’escrit presentat pel Grup
Parlamentari Podem Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 7; vots en contra, 3; abstencions, 1.

Per tant s’aprova la modificació del pla de treball de la
Comissió no permanent d’investigació sobre les autopistes
d’Eivissa.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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