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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Aquesta presidència ha
convocat la Diputació Permanent en compliment del que
disposen els articles 65, 66 i 67 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 de l’acord sobre la convocatòria de
sessió plenària extraordinària, sol·licitada per 12 diputats
i diputades adscrits al Grup Parlamentari Popular,
mitjançant l’escrit RGE núm. 10235/20, amb l’ordre del dia
següent: Punt únic. Compareixença urgent de la consellera
d’Hisenda i Relacions Exteriors per tal d’explicar el
finançament de l’anomenat Pla per a la reactivació i la
diversificació econòmica i social de les Illes Balears (escrit
RGE núm. 10233/20, del Grup Parlamentari Popular).

A continuació, passam al punt únic de l’ordre del dia que
consisteix en l’adopció de l’acord sobre la convocatòria de
sessió plenària extraordinària, sol·licitada per 12 diputats i
diputades adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant
l’escrit RGE núm. 10235/20, amb l’ordre del dia següent:
compareixença urgent de la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors per tal d’explicar el finançament de l’anomenat Pla
per a la reactivació i la diversificació econòmica i social de les
Illes Balears.

Correspon, ara, en primer lloc, al grup proposant, al Grup
Parlamentari Popular, el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí, gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Bé, el passat dia
1 de juliol, el Govern de les Illes Balears va presentar
l’anomenat Pla de reactivació econòmica i diversificació, no
s’ha fet cap debat ni un en el Parlament en relació amb aquest
pla, consideram que aquest pla no inclou cap memòria
econòmica que justifiqui la quantitat de recursos que es
destinen a aquest pla i, en conseqüència, entenem del tot
necessari que la Conselleria d’Hisenda, en aquest cas, la
consellera, doni complerta informació respecte de com es
finançarà aquest pla, d’on sortiran els recursos per poder-lo dur
a terme. En fi, entenem que aquesta compareixença és més que
necessària.

Repeteix, perquè el Pla de reactivació econòmica va ser un
document que es va presentar al públic, però en aquesta cambra
no se n’ha parlat ni mitja, i jo crec que ja toca, nosaltres creiem
que ja toca que se’n parli en aquesta cambra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Ara corresponen les intervencions
dels grups parlamentaris que vulguin manifestar un criteri a
favor de la proposta.

Qualque grup parlamentari vol fer ús de la paraula?

LA SRA. CANO I JUAN:

Sí, per part del Grup Parlamentari Socialista, donam suport
a aquesta proposta de compareixença.

EL SR. PRESIDENT:

El que els demanaria és que en el moment de parlar es
llevassin la mascareta, perquè, com es grava, supòs que pot ser
que hi hagi problemes d’àudio. De totes maneres, la Sra. Cano
ha dit que estava d’acord amb aquesta compareixença.

LA SRA. SANS I REGIS:

Sí, des del Grup Parlamentari Unidas Podemos, també
estam a favor d’aquesta compareixença.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sans.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Des de MÉS per Mallorca, també ens sembla bé.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sr. President, també hi donem suport.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Benalal. Sra. Lina Pons?

LA SRA. PONS I SALOM:

Des de Proposta per les Illes també hi donam suport.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

El Grupo VOX-Actua Baleares también da suport, dóna
suport.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. En aquest moment crec que no hi ha ningú del
Grup Mixt. Per tant, crec que no és necessari fer una votació,
sinó aprovar-ho per unanimitat, perquè tots els grups
parlamentaris hi estan d’acord.

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

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202010235
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202010233
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