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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la sessió d’avui i en primer lloc els demanaria
si es produeixen substitucions... cap substitució.

Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm. 7113/17,
presentat per quatre diputats membres de la comissió
adscrits al Grups Parlamentaris Socialista i MÉS per
Mallorca, mitjançant el qual sol·liciten la compareixença
del director general de Planificació, Ordenació i Centres
per tal d’explicar la situació de l’execució del Pla
d’infraestructures.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia que consisteix en
l’adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm. 7113/17,
presentat per quatre diputats membres de la comissió adscrits
al Grups Parlamentaris Socialista i MÉS per Mallorca,
mitjançant el qual sol·liciten la compareixença del director
general de Planificació, Ordenació i Centres per tal d’explicar
la situació de l’execució del Pla d’infraestructures.

Si no hi ha ningú que estigui interessat a intervenir, puc
donar per aprovada per assentiment aquesta proposta?

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo voldria explicar per què
acceptam la compareixença del Sr. Director.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de fixació de posicions, té la paraula la Sra. Núria
Riera del Grup Parlamentari Popular, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En nom del Grup Parlamentari
Popular nosaltres acceptam la compareixença del director
general de Planificació i Centres. Evidentment no ens oposam
que comparegui perquè és el director responsable del Pla
d’infraestructures, tot i que a la mateixa sessió en què es
demana que es voti si s’aprova la seva compareixença o no es
produirà la mateixa compareixença, cosa que no es habitual en
aquest parlament, però consideram que és una bona decisió
tenint en compte, primer, les presses i l’organització un poc
caòtica que hi ha hagut a principis de curs per la situació de les
obres, pel seu retard i per la presència de més barracons que
mai.

Sí ens sembla també inaudit que comparegui el director en
lloc del conseller a donar explicacions d’aquest pla
d’infraestructures, que el més habitual és que comparegui el
conseller, tot i que li hem demanat, és ver, una interpel·lació en
ple, però sí voldria aprofitar per fer una queixa, que ell no
només no compareix, sinó que no ha contestat les preguntes
que té pendents orals i escrites per la qual cosa ens sembla una
falta de respecte cap al Parlament.

En tot cas, com que sí compareix el director general que és
del que es tracta avui, aprofitam per donar-li les gràcies per la
seva compareixença, i fer un prec a la resta de grups

parlamentaris que amb el mateix tarannà i la mateixa bona
voluntat que tenim nosaltres en  acceptar la tramitació que es
farà avui amb aquesta compareixença la tenguin ells quan
nosaltres demanam més celeritat en determinats temes.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Riera.

Idò donam per aprovada per assentiment aquesta proposta
i, en conseqüència, s’aixeca la sessió d’aquesta comissió.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201707113
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