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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors i senyores diputats. Aquesta presidència ha
convocat la Diputació Permanent en compliment del que
disposen els articles 60, 61 i 62 del Reglament i del que preveu
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.

Punt únic. Adopció d’acord sobre la convocatòria de
sessió plenària extraordinària sol·licitada per catorze
diputats dels Grups Parlamentaris Popular, El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS i Mixt,
mitjançant l’escrit RGE núm. 9591/17, que consisteix en la
substanciació de les preguntes amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 7886/17, 9579/17, 9580/17,
9581/17, 9582/17, 9583/17, 9575/17, 9577/17, 9578/17,
9576/17 i 9584/17.

A continuació passam al punt únic de l’ordre del dia que
consisteix en l’adopció d’acord sobre la convocatòria de sessió
plenària extraordinària sol·licitada per catorze diputats dels
Grups Parlamentaris Popular, El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS i Mixt, mitjançant l’escrit RGE núm.
9591/17, que consisteix en la substanciació de les preguntes
amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm.
7886/17, 9579/17, 9580/17, 9581/17, 9582/17, 9583/17,
9575/17, 9577/17, 9578/17, 9576/17 i 9584/17.

Intervenció del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Bé, la petició del
Grup Popular es fonamenta bàsicament que tenint en compte
que ha estat, idò, el període normal de vacances i el que ha
passat durant l’estiu, que sí que hi ha hagut notícies importants
que afecten l’activitat de la comunitat autònoma i que afecten
especialment un sector tan sensible com és el turisme, idò, el
Grup Popular considera que si es fa un plenari legislatiu doncs
també la funció de control al Govern de preguntes per part dels
grups que formen part de l’oposició també és important que es
faci. Consideram que és una funció fonamental d’aquest
parlament el control al Govern, i més tenint en compte que
aquest plenari extraordinari legislatiu a instàncies del Govern
és per a la convalidació d’un decret llei, que en dates es podria
fer perfectament dia 12, entraria perfectament dia 12 perquè es
pogués fer la convalidació d’aquest decret llei.

Per tant, si al Govern li convé fer una convalidació
d’aquesta norma també pensam que és el lògic i normal a un
govern que li agrada la transparència i que li agrada la
participació, que considera que el Parlament és el centre de la
vida política, el normal seria que tenguéssim un govern i uns
partits polítics que votassin a favor d’aquesta sessió també de
control de l’activitat governativa, de l’activitat de l’executiu, i
més tenint en compte després de tot el període que no han
tengut cap plenari. Per tant, està plenament justificat i pensam
que el normal seria que es votés a favor d’aquesta petició que
fan els grups de l’oposició. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Intervenció del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, no hi ha cap
representant.

Intervenció del Grup Parlamentari Mixt. 

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Bon dia. Bé, com ha dit el portaveu del Grup Parlamentari
Popular, jo també crec que no hi ha motiu per no fer un ple de
control, és més, crec que s’hauria de fer sempre. Hem estat  un
mes sense cap tipus de plenari i està bé que amb totes les
notícies que han sortit i que hi ha pendents es faci un plenari de
control. Tenc la sensació que això és un déjà vu del mes de
juliol on en el primer plenari de control, com que els grups que
donen suport al Govern no havien fet preguntes, es va votar en
contra, però en el següent que ja havien presentat les preguntes
corresponents es va votar a favor.

Crec que és més que justificat que es faci un plenari de
control al Govern ja que hem avançat una setmana els plenaris.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Intervenció dels grups parlamentaris a favor de la proposta?

Intervenció dels grups parlamentaris en contra de la
proposta?

Té la paraula el Sr. Aitor Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, sí, gràcies, president. Bé, nosaltres consideram que en un
període extraordinari quan fa molt de temps que no es fa un ple
està bé que hi hagi preguntes, però no és el cas del període de
vacances parlamentàries on no hi ha període de sessions.
Aleshores, entenem que el darrer període o plenari
extraordinari on hi va haver control al Govern es va fer a finals
de juliol i, per tant, tenint en compte també que el proper ple ja
d’un període extraordinari és la setmana que ve, tampoc no
vendrà d’una setmana per fer el control al Govern. Per tant,
entenem que no és necessari aquest ple convertir-ho en un ple
de control al Govern quan a més és un ple on es va a tractar un
tema fonamental com és el de l’emergència d’habitatge, que
crec que hauríem de centrar tots els nostres esforços perquè
sortís el millor possible aquest tema.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. David Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, nosaltres votarem en contra que hi hagi preguntes.
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EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari MÉS per Menorca.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

No intervindrem. 

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Socialista.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Sí, gràcies, president. Era comentar que nosaltres entenem
que no és necessari que hi hagi aquestes preguntes de control,
tota vegada que la nostra posició era que si hi havia les quotes
de sempre la nostra posició era favorable, però, com que no es
dóna el cas, per una banda, per un altra és imminent començar
el nou període de sessions de forma habitual amb preguntes i a
les extraordinàries del mes de juliol sí que hi va haver quan es
varen fer de la manera que nosaltres vàrem dir, i que entenem
que no són adients les preguntes de control.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT.

Sr. Font, té la paraula que abans no hi era. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Els estava mirant a vostès, cap de
vostès ahir vespre era a la Beata. Sí, el Sr. Miquel Vidal sí,
ningú, també de dos... érem tres a la Beata, hi havia... Venim
aquí a les 9 del matí després d’un dia de feina potent ahir...,
acabar a les 2 del vespre, una qüestió d’assistència, cosa que a
vostè no el vaig veure, president del Parlament. Venim a les 9...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font...

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Deixi’m acabar...

EL SR. PRESIDENT:

..., jo era a Cas Concos (...).

EL SR. FONT I BARCELÓ:

... no, deixi’m acabar. Fins i tot li parlaré del caliu del qual
va parlar vostè amb Rafa Gallego perquè s’encengui o no
s’encalenteixi el Parlament.

I amb això que vens aquí i t’assabentes ja pel camí que no
hi haurà preguntes.

De passada vàrem posar el ple en dilluns, l’haguéssim pogut
posar en dimarts, perquè les persones tenim organitzada la vida,

tenim organitzada la vida, i volem fer conciliacions i coses
d’aquestes, però aquí, parlar molt i fer molt poc, i ara a sobre
venim aquí i ens convocau a les 9 per a una història que després
no es farà. Val més no convocar-la.

I després anau a una entrevista amb el Sr. Rafa Gallego i us
demana: “I com serà aquest període parlamentari?”. I vostè va
dir: “Home, bé, tal i qual, però s’encalentirà”. Vostè el que no
pot ser és el caliu, vostè és el meu president, vostè no és diputat
de Podemos només, és el meu president, i el que hauria de
mirar és que per al benestar de totes les diputades i diputats no
ens haurien de canviar constantment la forma de venir a fer
feina a aquesta casa, perquè el que no pot ser és que només es
miri per la necessitat que té cada un, perquè això és el que
passa aquí. Vostè no pot ser el caliu, vostè, en tot cas, ha de ser
l’aigua que ha d’apagar el foc.

I acab. Si el Ple, com deia el Sr. Morrás, no he sentit les
altres intervencions, és tan important, perquè avui no podem fer
preguntes perquè atajaremos el tema de la emergencia
vacacional, que vengui el circ més gran del món i se’n rigui.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Bé, per al·lusions també m’agradaria
contestar-li, Sr. Font.

Sr. Font, jo form part de l’AMIPA de Cas Concos. Ahir
tenia festival infantil dels meus fills i jo també som el que
organitza la festa infantil dels al·lots. Per aquest motiu no vaig
assistir a Santa Margalida. Només per al·lusions li ho dic.

I això del caliu, en cap moment no vaig encalentir, vaig dir
que si s’encalentia, vaig dir que intentaria apaivagar.
Simplement això.

Passam al torn de rèpliques dels grups parlamentaris de la
proposta. Pel Partit Popular...

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Bé, per part nostra doncs lamentam
moltíssim aquesta posició per part dels grups polítics que donen
suport al Govern, i el que podem manifestar és que veiem poca
argumentació, poca raó i pocs motius per no acceptar les
preguntes. És que jo crec que ni vostès mateixos no estan
convençuts, sinó que diuen, bé, idò votam a favor perquè hi
estam en contra, i punt, i perquè nosaltres tenim majoria; crec
que precisament quan no es té cap argument es fa aquest tipus
de posicionament. 

Lamentam moltíssim que sigui així, crec que hi ha motius
de sobra perquè es puguin fer preguntes, hi ha temps de sobra
perquè es puguin fer preguntes, i hi ha tants de motius per fer
preguntes ara... amb el fet que si vostès volien no tenien per
què fet aquest ple extraordinari per convalidar aquest decret
llei, es podia fer la convalidació dia 12 perfectament, entrava
dins termini, entrava dins termini, sí. I, per tant, a vostès els
interessa fer aquest ple extraordinari avui i, en canvi, no els
interessen les preguntes que puguin fer els grups de l’oposició.
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I el que queda claríssim és que la manifestació d’aquest...,
el centre de la vida política havia de ser el Parlament i havia de
ser el debat polític aquí en el Parlament, doncs açò és mer
teatre i mera posició de cara a la galeria, i, desgraciadament, no
es deixa fer la labor del control al Govern als grups polítics de
l’oposició, lamentablement.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Grup Parlamentari Mixt.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Sí, gràcies. Escoltant els arguments que han donat els grups
que han parlat del Govern o que donen suport al Govern, un era
que d’aquí a una setmana es farà un ple ordinari i que per tant
el control es pot fer la pròxima setmana. Idò jo pens com el Sr.
Lafuente: per què no s’aprova el decret la pròxima setmana i no
convocam això?

Per una altra banda, m’ha quedat molt clar. No pens seguir
parlant, ja que la Sra. Oliver ha dit que el juliol, quan es va fer
com ells volien, sí que es va permetre el plenari de control; és
a dir que o es fa com ells volen o no es permeten els plenaris de
control, i, així com els plenaris, qualsevol altra cosa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari El Pi...

Contrarèplica dels grups parlamentaris que han intervengut
en contra, Podem Illes Balears.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, no faré ús del torn de paraula.

EL SR. PRESIDENT:

MÉS per Mallorca?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No intervindrem.

EL SR. PRESIDENT:

MÉS per Menorca? Grup Socialista?

Doncs, passam a la votació. Passam a la votació de la
proposta.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

8 vots a favor, 9 en contra i 1 abstenció.

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

Moltes gràcies.
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