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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, passam a l’únic punt de l’ordre
del dia d’avui.

Aquesta presidència ha convocat la Diputació Permanent,
en compliment del que disposen els articles 60, 61 i 62 del
Reglament i del que es preveu a l’article 45.4 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, atesa la sol·licitud que és
objecte de l’ordre del dia de la convocatòria d’aquesta sessió.

Adopció d’acord sobre la convocatòria de sessió
plenària extraordinària, sol·licitada per catorze diputats
adscrits al Grup Parlamentari Popular mitjançant l’escrit
RGE núm. 7894/17, que consisteix en la substanciació de les
preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple de
la RGE núm. 7884/17 a la 7893/17.

A continuació, passam a l’únic punt de l’ordre del dia que
consisteix en l’adopció d’acord sobre la convocatòria de sessió
plenària extraordinària, sol·licitada pel Grup Parlamentari
Popular mitjançant l’escrit RGE núm. 7894/17, que consisteix
en la substanciació de les preguntes amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple de la RGE núm. 7884/17 a la 7893/17.

En primer lloc, intervé el Grup Parlamentari Popular, té la
paraula la Sra. Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, gràcies, Sr. President, bon dia senyores i senyors
diputats. Nosaltres hem aprofitat aquesta convocatòria de Ple
extraordinari, demanada pels grups i per part del Govern per
aprovar aquestes dues lleis que veurem avui, també per fer un
ple de control al Govern, consideram que és la manera més
adient que aquest Parlament pugui seguir amb les seves plenes
funcions també durant aquest període extraordinari, que de
cada cop és menys extraordinari i més ordinari, perquè al final,
quan hem d’aprovar vuit lleis en tres plenaris, substanciant la
feina que no s’ha fet durant el període ordinari, sincerament,
nosaltres consideram que s’haurien de fer plenari complets.

Com que el període extraordinari de l’estiu passat vàrem
tenir problemes i ens varen vetar una petició de plenari
extraordinari, perquè duia també una interpel·lació, nosaltres,
tot i que defensam, evidentment, el control al Govern, tal com
marca el Reglament són preguntes i interpel·lació, a fi que es
pogués aprovar i no generar polèmica, ja que no és el nostre
objectiu, sí que hem llevat la interpel·lació d’aquesta petició de
plenari extraordinari i mantenim únicament les deu preguntes.

Nosaltres consideram que són preguntes que han sorgit
arran d’informacions o notícies aparegudes les darreres
setmanes, és a dir, des que ja no hi ha període ordinari i, a més,
són preguntes d’actualitat, també pel que fa a aquest estiu, fins
i tot avui, vol dir que tenim una majoria de preguntes que van
a la consellera de Salut, relatives a la falta de personal durant
aquests mesos d’estiu, i, avui precisament, tenim una notícia a
un mitjà de comunicació que parla i que posa l’accent en els
problemes i queixes que es reben des del Servei de Salut per
aquesta manca de personal que permetrà donar un bon servei
als usuaris.

A més, tenim dues preguntes específiques de dos centres de
salut en els quals hi ha vertaders problemes, un és a Manacor
i l’altre, el centre de salut de Binissalem.

Per altra banda, tenim també una pregunta en relació amb
el túnel de Sóller, hem conegut aquestes darreres setmanes que
l’empresa demana més de 30 milions d’euros per al rescat del
túnel de Sóller, i ens sembla que és un tema i una quantitat prou
important com perquè el Govern s’hi pugui pronunciar i, en
qualsevol cas, el que defensa el Partit Popular és que es repensi
aquest rescat que costarà tants doblers a les butxaques dels
ciutadans.

Després també hi ha una pregunta sobre el Pla de
desenvolupament rural sobre per què no es paga el Pla de
desenvolupament rural als pagesos. També els pagesos ens han
fet arribar la seva preocupació, el seu estat d’emergència en què
es troben per aquest retard en el pagament d’aquestes ajudes,
hi ha iniciatives a gairebé tots els ajuntaments en aquest sentit,
i volem saber quan pensa el conseller, també, pagar aquestes
ajudes als pagesos.

Després també, per resumir, en relació amb aquest tema,
una pregunta sobre les zones d’especial protecció per a les aus,
que ha creat alarmisme, que ha creat molta preocupació entre
el col·lectiu tant de pagesos com de propietaris de les àrees
afectades, que ja hi ha hagut diferents reunions, que estan molt
preocupats i, davant la manca de voluntat de diàleg per part
d’aquest conseller, de voluntat d’escoltar les seves
reivindicacions, consideram que nosaltres, com a representants
de tots els ciutadans, hem d’interpel·lar la presidenta del
Govern sobre aquest tema.

I després també, en relació amb la transparència, perquè
també, ja un cop s’havia acabat el període ordinari, vàrem
conèixer un fet molt greu i és que el Govern va amagar la
informació pública i també la informació que vàrem demanar,
per exemple, des del nostre propi grup parlamentari, l’Informe
d’Intervenció el qual demostrava que hi ha hagut fraccionament
o que hi va haver fraccionament en el cas, ja famós, de
contractes del cap de campanya de MÉS, el Sr. Garau.

En definitiva, són unes preguntes que consideram que són
d’actualitat, que tenen una importància tant pel moment en el
qual es produeixen com també pels col·lectius interessat en
saber quina és la postura del Govern en aquestes temàtiques i,
per això, demanaríem que els grups parlamentaris venguessin
a bé a celebrar avui, a continuació dels plens ja programats,
aquest Ple extraordinari de control que demana el Grup
Parlamentari Popular. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Prohens. Intervenció dels grups a favor
de la proposta?

Sra. Huertas, té la paraula.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Bé, jo crec que això és una... aquesta diputació ha de ser de
pur tràmit, crec que la majoria progressista i de transparència
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no ha de posar cap objecció que es facin preguntes i control al
Govern i, per això, hi estic totalment a favor. L’únic que trob
a faltar és que no en puguin fer la resta de grups parlamentaris.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Huertas. Intervencions dels grups
parlamentaris en contra de la proposta?

Té la paraula el Sr. Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Des del nostre grup
parlamentari consideram que aquesta és una cambra de control,
a part de legislativa, però consideram que per fer control tots
els grups tenen dret, no només el Grup Popular, i estaríem
totalment d’acord que pròximament es pogués fer un ple de
control en el qual els diferents grups parlamentaris que
normalment fan preguntes puguin fer-les també en aquest ple
que es convoqui, pensam que hi ha més grups que volen fer
preguntes, i no és una qüestió del fons de les preguntes, sinó
que és una qüestió de forma.

També ens trobam a un període extraordinari i crec que en
això hem de tenir consens i hem de poder preguntar tots els
grups parlamentaris, com he dit.

Així que votarem en contra aquesta proposta. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. Té la paraula el Sr. David Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No, nosaltres senzillament dir que no ens sembla malament
que hi hagi plenaris de control, el que no ens sembla bé és que,
per les circumstàncies que sigui, sigui un plenari monogràfic de
control del Partit Popular, hauria de ser, com ha dit el company
de Podem, equitatiu, i en això el nostre grup no està afectat.
Però convidaria, en tot cas, els grups, que si que fan preguntes
habitualment de control al Govern, que es posin d’acord també
amb el Partit Popular i presentin un escrit així com toca i en els
dos plenaris que queden, a celebrar el mes de juliol, de
moment, que ja estan prefixats, hi hagi un torn de control així
com toca.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. Té la paraula el Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies. El nostre grup també veu bé que hi hagi
sessions de control en període extraordinari, ho veu bé ara i ho
veia bé els quatre anys anteriors en els quals es va vetar
permanentment, només una vegada, només una vegada hi va
haver sessió de control, gràcies al Partit Popular. Per tant, sí
que ho veiem bé ara, ho vèiem bé fa quatre anys, qui ho va

vetar permanentment, constantment durant quatre anys va ser
el Partit Popular.

El que demanam ara és que, en base al Reglament, però
també a la voluntat dels grups parlamentaris, puguem arribar a
un acord perquè aquesta sessió de control pugui ser participada,
aquest Parlament és molt més plural que la passada legislatura
i nosaltres creiem que aquesta sessió control, insistesc, a partir
també del que diu el Reglament, però també del pacte que pot
arribar entre els grups parlamentaris, entre tots els grups
parlamentaris, és que a la sessió de control hi participin tots els
grups, hi pugui participar Ciutadans, El Pi, Podem, MÉS per
Menorca i Gent per Formentera, i que, per tant, ho gestionem
d’aquesta forma.

Pactem en aquestes sessions extraordinàries si hi ha també
un plenari extraordinari de control, pactem que tots hi
participem i per tant presentem els corresponents escrit per fer
les preguntes d’aquesta sessió extraordinària. Per tant, insistim
que sí, però, per coherència amb el que havíem demanat durant
quatre anys enrera, creiem que la millor fórmula és pactar-ho
conjuntament tots els grups parlamentaris perquè la sessió de
control sigui una sessió de control de tots els grups que no
formen part del Govern. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Té la paraula la Sra. Bel Oliver.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Sí, gràcies, president. Bé, nosaltres tampoc no estam
d’acord amb aquest ple que ha demanat el Partit Popular.
Estam d’acord, sí, amb el control del Govern per part dels
diputats, de tots els diputats que formen els distints grups, dels
diputats dels grups que habitualment fan preguntes de control
al Govern, i ja podem també que ens sembla... i que avançam
que a les properes sessions que hi hagi aquest acord de tots els
grups que de forma habitual fan preguntes al Govern, nosaltres
hi votarem a favor.

Això és el que li puc dir. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Oliver. Rèpliques del Grup Parlamentari
Popular i dels grups que hagin intervengut a favor? Té la
paraula la Sra. Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, gràcies, Sr. President. Jo, el primer que voldria dir és
que si no estam d’acord amb el Reglament, canviem el
Reglament, hi ha una comissió d’estudi del Reglament en
aquests moments, però nosaltres, si hem demanat aquest plenari
extraordinari és perquè el Reglament així ho permet, i si hi ha
altres grups que no han pogut demanar un plenari extraordinari
és perquè el Reglament no ho permet. És que encara haurem de
demanar perdó per ser el grup majoritari d’aquesta cambra, és
que arribarà un moment que haurem de demanar perdó per tenir
20 diputats, cosa que no té ni s’hi acosta cap altre grup
d’aquesta cambra.
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Em sembla que és una manca de respecte, no al Grup
Parlamentari Popular, em sembla una manca de respecte al
Reglament d’aquesta cambra. Em sembla una excusa, em
sembla una excusa com hi va haver l’estiu passat, a l’estiu
passat l’excusa es va posar en què hi havia interpel·lació i PNL,
a la primera sol·licitud de plenari extraordinari, se’ns va dir que
no, que una PNL no era control al Govern. Després vàrem
llevar la PNL, perquè de la interpel·lació no s’havia dit res i
l’excusa va ser la interpel·lació. Ara l’excusa és el Reglament.

Vol dir, que jo sàpiga, el Grup Parlamentari El Pi sí ha
entrat preguntes per fer en aquest plenari, nosaltres no tendríem
cap problema ni un, i, a més, el Sr. Font ho sap, perquè es
fessin preguntes, però no és culpa del Grup Parlamentari
Popular que Podemos s’hagi despert ara i s’adoni que ells no
han entrat preguntes, vol dir, això sí que no és culpa del Grup
Parlamentari Popular.

Vull dir, jo ja manifest que no tenim cap... cap problema -
Sr. Martí, si em deixa acabar de parlar, gràcies-, nosaltres, ja
manifest que nosaltres no tenim cap problema que la resta de
grups facin control al Govern, fins i tot aquest control especial
que fan Podem i MÉS per Menorca, que no sabem si és control
o no és control, però no tenim cap problema, però que s’hauria
de fer acomplint el Reglament. Amb el que nosaltres no estam
d’acord és que ara, perquè interessa a alguns, es pugui botar el
Reglament. Jo crec que hi ha fórmules, que es poden trobar
fórmules, i el Partit Popular hi vendria a bé, que, acomplint el
Reglament, els grups que fan oposició en aquesta cambra
poguessin fer aquest control al Govern.

Per altra banda, jo el que demanaria és que ja que avui...
nosaltres sí que ho hem sol·licitat i fins i tot El Pi també ha
sol·licitat aquestes preguntes, que es deixi fer aquest Ple als que
hem fet les coses bé, perquè si no, al final, serà una excusa.
Com dic, el Reglament deixa al Grup Parlamentari Popular
demanar aquest plenari extraordinari, nosaltres hem complert,
en temps i forma, la petició d’aquest plenari extraordinari de
control al Govern; no és culpa meva que el Reglament posi
això, ni és culpa nostra que nosaltres tenguem 20 diputats, ja
que els ciutadans ho han volgut així, Sr. Martí, que el veig tan
nerviós.

Per tant, el que jo demanaria és que no vetassin aquesta
petició de plenari extraordinari i que no cerquin excuses, com
varen cercar l’estiu passat per limitar la feina dels grups
parlamentaris, per la por que tenen del control del Govern.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Huertas.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

No faré ús de la paraula.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al torn de contrarèpliques dels grups parlamentaris
que han intervengut en contra. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, té la paraula el Sr. Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Sembla que s’interpreta el
Reglament segons conveniència. Aquesta institució, senyors del
Partit Popular, no és seva, hi ha altres grups parlamentaris que
volem fer també control del Govern. I, igual que vostès poden
demanar aquesta qüestió, hi ha una Diputació Permanent que ha
d’acceptar o no la proposta, i això també forma part del
Reglament.

I el que diem no és cap vet, sinó que diem que es pugui fer
un ple de control del Govern, però que siguin tots els grups
parlamentaris que hi puguin participar, no només el Partit
Popular. Si estau d’acord que la resta de grups parlamentaris
puguin preguntar, doncs fem-ho tots, fem un ple de control del
Govern i no hi haurà cap problema. I no farem un ple de
control especial del Govern, aquesta figura que s’acaba
d’inventar la Sra. Prohens, sinó que farem un ple de control
com pertoca, en un període extraordinari de sessions.

Així que, per favor, jo crec que un poc de serietat. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Guardin silenci, per favor. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, té la paraula el Sr. Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No faré ús de la paraula, en tot cas de vets és el Partit
Popular qui en sap més i per tant està més legitimat per parlar.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, té la paraula el
Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, no, jo a la Sra. Prohens li dic: enfadat, gens, ara,
indignat, sí, perquè aquest Reglament és el mateix que el de la
passada legislatura...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... el Reglament és el mateix que el de la passada legislatura.

(Remor de veus)

I qui va fer propostes perquè hi hagués sessions
extraordinàries de control van ser els grups de l’oposició en
aquell moment i el Partit Popular ho va vetar permanentment,
i el Reglament era el mateix. Per tant..., sí, sí, senyors,
acomplim el Reglament, efectivament, vostès també
l’acomplien, votaven i impedien que hi pogués haver sessions
de control. És així o no és així? I tant que és així, i tant que és
així!

(Remor de veus)
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EL SR. PRESIDENT:

No entreu en debat, per favor.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Si em deixa la Sra. Prohens, acabaré, no es posi nerviosa.

I quant a les preguntes de control, vaja, qüestionar que MÉS
per Menorca fa preguntes de control, vostès s’haurien de mirar
que els quatre anys anteriors allò seu no eren preguntes de
control ni d’autobombo, era una samba permanent, vostès és el
que feien, van fer que els quatre anys eren tota una festa
permanent de fer preguntes d’autobombo.

(Remor de veus)

Per tant, que vostè ho qüesti... -posi's tranquil·la, Sra.
Prohens, posi's tranquil·la-, per tant, nosaltres, és clar que
creiem que hi ha d’haver sessions de control, però crec que som
a un moment per poder-les gestionar i donar participació. I si
tantes referències ha de fer al Reglament, doncs se’l miri un
poc millor, perquè fa referència a preguntes que han fet altres
grups, que, si vostè mira el Reglament, doncs no diria el que ha
dit.

Per tant, siguem clars, siguem clars. Pactam que en aquestes
sessions, d’aquests plens extraordinaris, alguns dels quals
també poden coincidir amb sessions també de control,
extraordinàries? Perfecte. Pactem-ho. Per què pactem-ho?
Perquè la resta de grups també presentem les corresponents
preguntes per a aquestes sessions de ..., perquè nosaltres també
en tenim de preguntes importants a fer en aquestes sessions de
control i, per tant, creiem que el millor és gestionar (...), el
Grup Popular el que vol és aprofitar el moment i la conjuntura
per fer renou, que és el que li interessa, i poca cosa més.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula la Sra. Bel Oliver.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, president. Bé, aquest Reglament que permet a
aquest grup fer les preguntes com ha fet és el que també permet
a aquesta Junta de Portaveus expressar la seva opinió i, si no hi
ha la unanimitat, no hi ha les preguntes, això per una part.

Per altra, la possibilitat d’incloure les preguntes d’El Pi, que
no estan incloses dins les del PP, també és impossible, perquè
ja no hi són.

És a dir que apliquem el Reglament de forma seriosa i
rigorosa però sempre. Nosaltres mantenim la nostra postura que
he dit al principi de control sí, de forma habitual i de forma
acordada entre tots els grups en els propers plens.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Intervencions en torn de fixar posicions, si n’és el cas? Pel
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS té la paraula el Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Proposaria que a partir d’ara les diputacions permanents
poguessin ser públiques i televisades i tal vegada els grups
polítics no actuarien de la mateixa manera, crec que seria bo.

Si existís un bon feeling entre els partits polítics, no passaria
això que passa. Això és un déjà vu, l’any passat, si es volen
llegir avui els Diaris de Sessions, trobaran la mateixa discussió
i les mateixes qüestions, les mateixes; és a dir, però és
d’entendre i jo puc entendre que hi ha una estratègia política
que té cada partit i amb això carregam.

Després és normal que a La Piccolissima, avui matí, a IB3
Ràdio, ens posin a tots a parir que estam ja amb bermudes i mig
de vacances per aquí dins, però això és el que els ciutadans de
Balears han sentit avui, en pla irònic, lògicament, però que ja
estam descafeïnats, ja no fem la feina que toca en aquest
moment, ja estam de vacances.

Fem un petit esforç, i jo us recoman que ho torneu sentir
això d’avui de matí, perquè això és el que ha sentit tothom, i si
ens veiessin dirien: i té raó el de La Piccolissima!

A veure, jo crec que és una llàstima que no s’hagin posat
d’acord les majories dels grups que poden fer possible que hi
hagi control, però jo, Sr. President, i a la Mesa, li vull fer una
proposta, avui hauríem de ser capaços de fer un ple
extraordinari, si no pot ser perquè no tenen acord amb les
preguntes del PP, avui aquest Parlament hauria de fer un Ple
extraordinari, que hauria de tenir dos punts: un, què passa amb
les prospeccions petrolíferes? I l’altre, que s’aturi de tirar
escòria a l’escullera del Port de Palma.

Si féssim això -que no ho farem-, estaríem en termes i
podríem dir “sues” respecte del que la societat pateix; la resta,
fills meus, és un vodevil, El Pi no hi vol jugar, ja us arreglareu.

D’aquí dos anys ho decidirem, no passeu pena.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Passam a la votació de la proposta.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

7 vots a favor; 10 en contra i 1 abstenció.

I com que no hi ha més assumptes a tractar, s’aixeca la
sessió. Moltes gràcies.
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