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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores diputades, senyors 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 i  de la convocatòria d’aquesta
sessió. 

Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de
sessions extraordinàries per tal  que la Comissió no
permanent sobre l'auditoria del deute pugui dur a terme
el seu pla de treball, sol·lic i tades, mitjançant l'escrit
RGE núm. 6540/18, per quinze diputats dels Grups
Parlamentaris Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca
i Socialista.

A continuació passam al punt únic de l’ordre del dia que
consisteix en l’adopció d’acord sobre la convocatòria de
sessions extraordinàries per tal que la Comissió no permanent
sobre l’auditoria del deute pugui dur al terme el seu pla de
treball, sol·licitades mitjançant l’escrit RGE núm. 6540/18
per quinze diputats dels grups parlamentaris Podem Illes
Balears, MÉS per Mallorca i Socialista. Per tant, intervenció
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, gràcies, Sr. President. Presentamos este escrito
porque entendemos que la Comisión de la auditoria de la
deuda puede ir avanzando en caso... en el plan de trabajo, en
caso de que éste sea aprobado en la próxima comisión que se
celebre y en caso de que se apruebe este período
extraordinario. En el mes de julio va a haber otras ponencias
de leyes como la de impacto medioambiental, la ley de
impacto medioambiental que se va a celebrar en julio, y
también la de promoción en la seguridad y salud en el trabajo,
y entendemos también que puede seguir haciéndose trabajo en
esta comisión de auditoria de la deuda de la comunidad de las
Islas Baleares durante el mes de julio y así ir avanzando en
esta comisión. Por lo tanto, solicitamos que se abra este
período o  que se habilite este período de sesiones
extraordinarias para que esta comisión pueda desarrollar,
empezar este trabajo.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Morrás. Intervenció del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca.

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

Bon dia, Sr. President. Bé, per part nostra només dir que
votarem a favor i cap comentari més.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrà. Intervenció del Grup Parlamentari
Socialista.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Ens adherim als arguments del Sr. Morrás i també votarem
a favor. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alcover. Intervencions dels grups
parlamentaris a favor de la proposta? Sra. Huertas, té la
paraula.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Bé, com ja han dit els que m’han precedit jo també votaré
a favor perquè s’habilitin aquestes jornades durant el mes de
juliol.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Huertas. Cap intervenció més a favor?
Intervencions dels grups parlamentaris en contra de la
proposta? Doncs, passam al torn de fixar posicions, si n’és el
cas, dels grups que no han intervengut ni a favor ni en contra.

Sra. Prohens, té la paraula.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari
Popular, com hem manifestat en diverses ocasions, trobam
que a aquesta comissió d’auditoria del deute manca li manca
qualsevol fonament; li manca també, consideram nosaltres, la
capacitat que té el Parlament per poder fer una auditoria
d’aquesta magnitud i consideram que és una comissió més, una
més diria jo, aquesta legislatura de propaganda i màrqueting
polític de grups de l’esquerra, una comissió que, a més, vull
recordar que fins a hores d’ara han estat incapaços d’aprovar
un pla de feina per també, una vegada més, un desacord entre
els propis grups proposants.

Per això, nosaltres consideram que no cal habilitar aquest
període extraordinari, que no cal fer aquesta comissió, com ja
hem manifestat en diverses ocasions, i que el màrqueting i la
propaganda política i la precampanya electoral se l’hauria de
pagar cada un i no aquest parlament, per això ens abstendrem.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Prohens. Passam a la votació de la proposta. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Doncs, 11 vots a favor, cap en contra i 7 abstencions.
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