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EL SR. PRESIDENT:

Passam a la segona sessió de la Diputació Permanent,
aquesta presidència ha convocat la Diputació Permanent, en
compliment del que disposen els65,66 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
sessions extraordinàries 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 dur a terme l’adopció
d’acord per part de la comissió de la sol·licitud de
compareixença urgent de la delegada del Govern a les Illes
Balears, per al d’informar sobre les gestions i actuacions
com a conseqüència de la suspensió immediata del Tractat
d’Amistat entre Algèria i Espanya i, si n’és el cas,
substanciació de la compareixença (escrit RGE núm.
5074/22).

A continuació, passam al punt únic de l'ordre del dia que
consisteix en l'adopció, d'acord sobre la convocatòria de
sessions extraordinàries 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 dur a terme l'adopció de l'acord per part de la
comissió de la sol·licitud de compareixença urgent de la
delegada del Govern a les Illes Balears per tal d'informar sobre
les gestions i actuacions com a conseqüència de la suspensió
immediata del Tractat d'Amistat entre Algèria i Espanya i, si
n’és el cas, la substanciació de la compareixença.

Començam el debat amb la intervenció del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. En la mateixa línia de l’anterior, les
preocupants direccions que el Sr. Sánchez fa a la política
internacional i que han donat lloc a la ruptura del Tractat
d'Amistat entre Espanya i Algèria, i ha tengut incidència directa
en les nostres illes, sobretot per l’apropament que tenim a
Algèria amb l'arribada de pasteres.

I si anteriorment comentava que era interessant que la
consellera de Presidència, com a responsable de polítiques
transversals amb altres administracions, donàs explicacions, a
més a més, és interessant que doni les explicacions la persona
que té les competències directes, que és la representant del
Govern Sánchez a les Illes Balears, la delegada del Govern,
supòs que amb això coincidiran els representants d'altres grups
que han rebutjat l’anterior compareixença per falta de
competències.

Voldríem saber de forma urgent quines gestions fa la
delegada del Govern per aturar aquesta arribada massiva de
pasteres, que denuncia no el nostre grup, sinó que denuncien
els mitjans de comunicació i que veiem a les nostres costes, dia
sí i dia també; volem saber, a més, quines gestions fa, sobretot
una vegada que hem vist la fredor amb la qual el Sr. Sánchez

tracta aquests temes, ho hem vist aquests dies a la tanca de
Melilla; i voldríem, a més, també, quin trasllat fan al Govern
central de la petició que fa el nostre grup des de fa mesos, vull
fer incidència en des de fa mesos, per la qual cosa ja
consideram que és urgent, sobre que es considera les Illes
Balears com a primera línia de frontera d'Europa amb el
Marroc, amb Algèria, i per veure quina protecció es pot donar
a la nostra comunitat davant aquests fets preocupants per a tota
la ciutadania.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Corresponen ara les intervencions dels
grups parlamentaris a favor de la proposta.

Té la paraula la Sra. Guasp, de Ciudadanos. 

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, gràcies, president. Yo reitero mi intervención anterior,
el Grupo Parlamentario Ciudadanos votará a favor de la
comparecencia de la delegada, si bien no comparto en absoluto
las palabras sobre el argumentario de la Sra. Riera, del Grupo
Parlamentario Popular, de ligarlo a la llegada de inmigrantes,
que, para mí y para mi partido, es un drama humanitario, y no
un problema, como ella ha dicho.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Té la paraula la Sra. Sureda, d'El Pi.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Simplement manifestar el nostre vot a
favor de la compareixença de la delegada del Govern perquè se
li puguin fer les preguntes pertinents i donar les explicacions en
aquest tema.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Té la paraula el Sr. Rodríguez, del
Grup Parlamentari VOX. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Nosotros, al contrario, si vamos a
votar a favor, normalmente no lo hacemos en las
comparecencias que se solicitan a la delegada del Gobierno,
por considerar que este Parlamento no es competente para ello,
pero en este caso concreto, y dada la gravedad de las
circunstancias que concurren, y que sí compartimos el análisis
del Partido Popular y la relación directa con la llegada de
pateras ilegales a nuestras islas, votaremos a favor.

Gracias, Sr. Presidente.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202205076
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EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Rodríguez. Intervencions dels grups
parlamentaris en contra de la proposta?

Té la paraula la Sra. Costa, del Grup Parlamentari
Socialista.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Per reiterar els arguments que he fet
a l’anterior intervenció, entenem que, com ara s'ha dit per algun
altre portaveu, que no és competent la delegada del Govern
quant a la suspensió d'aquest tractat internacional, i que hi ha
les institucions competents a nivell de l'Estat, allà on els
mateixos grups poden demanar o fer les preguntes que
considerin oportunes.

Per això hi votarem en contra.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Costa. Vol intervenir qualque altre grup
parlamentari? Doncs, procedirem a la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

8 vots a favor, 10 en contra i cap abstenció.

Per tant, queda rebutjada la convocatòria d'una sessió
extraordinària de la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals.

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