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EL SR. PRESIDENT:

Senyors i senyores 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 d’acord sobre la convocatòria de
sessió extraordinària de la Comissió d’Assumptes
Institucionals i Generals, sol·licitada per 12 diputats i
diputades del Grup Parlamentari Popular, mitjançant
l’escrit RGE núm. 5076/22, per tal de procedir a la
substanciació de la sol·licitud de compareixença urgent de
la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per
tal d’explicar les conseqüències per a les Illes Balears de la
suspensió del Tractat d’Amistat entre Espanya i Algèria
(escrit RGE núm. 5073/22).

A continuació passam al punt únic de l’ordre del dia que
consisteix en l’adopció d’acord sobre la convocatòria de sessió
extraordinària de la Comissió d’Assumptes Institucionals i
Generals, sol·licitada per 12 diputats i diputades del Grup
Parlamentari Popular, mitjançant l’escrit RGE núm. 5076/22,
per tal de procedir a la substanciació de la sol·licitud de
compareixença urgent de la consellera de Presidència, Funció
Pública i Igualtat per tal d’explicar les conseqüències per a les
Illes Balears de la suspensió del Tractat d’Amistat entre
Espanya i Algèria (escrit RGE núm. 5073/22).

Començam amb la intervenció del Grup Parlamentari
Popular.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Una de les preocupacions d’aquests
darrers dies de la ciutadania és l’arribada massiva de pasteres
a les nostres Illes, resultat de la política nefasta internacional
del Sr. Sánchez. Allò ha determinat que tant la policia com la
Guàrdia Civil estiguin preocupats i que la ciutadania passi pena
aquestes pasteres que arriben.

Hem de tenir en compte que, per exemple, dia 8 de juny, en
24 hores, només varen arribar fins a 100 persones en un sol dia,
i des del Partit Popular consideram imprescindible que la
consellera de Presidència, que és la que té les competències
transversals en matèria internacional i en relació amb altres
administracions, vengui a donar explicacions a la ciutadania de
quines passes s'han fet i quines relacions tenen amb el Govern
estatal per veure com es poden protegir les nostres fronteres
davant aquesta situació.

Hem de tenir en compte, a més, que la mateixa delegada del
Govern va indicar que no sabien com aturar que els immigrants
que arribaven després quedassin en llibertat, perquè Algèria no
duia a terme les polítiques de devolució en el seu país, de
repatriació d'aquestes persones, i pensam que són fets molt
greus que necessiten aquesta explicació clara.

Consideram que no s'ha d'esperar al mes de setembre o
octubre perquè són fets que actualment succeeixen i succeiran,

durant tot l'estiu es preveu, i voldríem aquestes explicacions per
part del Govern, seria lògic en un govern transparent i modern.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Ara correspon si qualque grup
parlamentari vol fer una intervenció a favor de la proposta.

Sí, Sra. Guasp. 

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, presidente. Nosotros, el Grupo Parlamentario
Ciudadanos votará a favor, si bien tampoco estoy de acuerdo en
que se ligue con el discurso que ha hecho la Sra. Riera, de la
llegada de pateras a nuestras islas.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Només per comunicar que el nostre grup parlamentari
votarà a favor de la petició de compareixença de la consellera. 

EL SR. PRESIDENT:

Qualque altre grup vol intervenir a favor? Doncs,
intervencions dels grups parlamentaris en contra de la proposta.

Sra. Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. El meu grup es manifesta en contra,
atès que si estam en el primer punt, sobre la compareixença de
la consellera de Presidència, que no té cap ni una competència
quant a un tractat internacional entre Espanya i Alger, i, per
tant, ens manifestam en contra d'aquesta compareixença, perquè
pensam que s'ha de produir a la institució corresponent, on els
diferents grups tenen també les seves corresponents
representacions.

El mateix caldria dir de la següent sol·licitud de
compareixença, en aquest cas, de la delegada del Govern.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Algú més vol intervenir? Qualcú vol fer
fixació de posicions? Qualque grup vol fer ús del torn de
rèplica i contrarèplica?

Idò, si no hi ha més intervencions, passam a la votació.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació: són 8 vots a favor, 10 en contra i cap
abstenció.

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