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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, diputats i diputades. Començam, si us sembla, la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Antonio Gómez sustituye a Margaret Mercadal.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Idò seguim.

Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm.
12405/17, presentat pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, pel qual se sol·licita la compareixença de la
directora general de Turisme, atès l'aixecament del sumari
del cas Cursach.

Començam pel debat relatiu a l’adopció de l’acord respecte
de l’escrit RGE núm. 12405/17, presentat pel Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, mitjançant el qual se
sol·licita la compareixença de la directora general de Turisme,
Sra. Pilar Carbonell, atès l’aixecament del sumari del cas
Cursach.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, té la paraula l’Hble. Sr. Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Seré molt ràpid i la veritat
és que, com ja vàrem a l’escrit corresponent després de
l’aixecament del cas Cursach, i com que la Sra. Carbonell i la
seva Direcció General de Turisme es veu afectada per la
informació que surt, idò, estimam oportú per part de Podem
que comparegui per donar explicacions i fer-li les preguntes
oportunes, per intentar aclarir determinades qüestions. Res més.

LA SRA. PRESIDENTA.

Moltes gràcies, Sr. Aguilera. Passam, idò, al torn de fixació
de posicions. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Jerez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sense més preàmbuls, nosaltres
votarem a favor que la Sra. Pilar Carbonell comparegui. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la senyora...
perdoni, perdoni me n’he botat un, MÉS per Mallorca. Té la
paraula el Sr. Reus, per un temps de cinc minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, nosaltres no tenim cap inconvenient, votarem a favor de
la proposta. Sí fer menció que si hem de citar a tothom que
surti a la interlocutòria del Sr. Cursach, encara que sigui
tangencialment, podem dedicar una comissió un parell de dies
a la setmana per a això. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari, ara sí, El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la Sra. Sunyer, per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Vull dir que substituesc a... Maria
Antònia Sureda substitueix Josep Melià. Res a dir, dir que
votarem a favor de la compareixença de la directora.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, i perdoni, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula el Sr. Castells, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres també estam a favor de
la compareixença.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra.
Seijas, també per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Nosotros también apoyaremos esta
petición.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Seijas. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Borràs, per un temps de cinc minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, presidenta. El Grup Socialista donarà suport a
la petició del Grup Podemos, d’entrada perquè entenem que
qualsevol acte de transparència és positiu i, endemés, sobretot
tenint en compte que la Sra. Carbonell ha estat la primera que
va manifestar la seva voluntat de comparèixer davant del
Parlament, fins i tot abans que li fos demanat per cap grup. Per
tant, entenem que la seva voluntat l’hem de respectar també per
poder resoldre qualsevol ombra de dubte que hi pugui haver
sobre un membre del Govern.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. Entenc, idò, que s’aprova per
unanimitat aquesta compareixença, és així? Idò, en
conseqüència s’acorda de recaptar la compareixença de la
directora general de Turisme, Sra. Pilar Carbonell, atès
l’aixecament del sumari del cas Cursach. 

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