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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, atès l’acord adoptat per la Mesa
i per la Junta de Portaveus se sotmet a la consideració de la
Diputació Permanent l’escrit RGE núm. 5475/08, presentat pels
vint-i-quatre diputats del Partit Popular, mitjançant el qual se
solAlicita la convocatòria d’una sessió plenària extraordinària.
Aquesta presidència ha acordat la Diputació Permanent en
compliment del que disposa l’article 55.4 del Reglament i
l’article 45.4 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. 

Abans d’entrar en el debat de l’ordre del dia agrairia que
comuniquessin si els assistents membres titulars hi són presents
o si hi ha suplents.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sí, Sra. Presidenta. Joan Flaquer substitueix Rosa Estaràs.

LA SRA. PRESIDENTA:

Hi ha més substitucions? Sí?

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Francesc Dalmau substitueix Francesc Antich.

Adopció d'acord sobre convocatòria de sessió plenària
extraordinària (escrit RGE núm. 5475/08).

LA SRA. PRESIDENTA:

El debat es durà a terme de la següent forma, primerament
intervendrà un membre del grup parlamentari presentant per
defensar la proposta, el temps serà de deu minuts; a continuació
intervendran els grups parlamentaris que hi estiguin a favor o en
contra, també per un temps de deu minuts; i després es podrà
intervenir en torn de rèplica durant cinc minuts. Si qualque grup
no intervengués ni a favor ni en contra podrà intervenir en
fixació de posicions.

Per defensar la proposta del Grup Parlamentari Popular, de
celebrar la sessió plenària extraordinària, té la paraula el Sr.
Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats
i membres d’aquesta diputació permanent. El motiu de
solAlicitar aquesta convocatòria de sessió extraordinària del Ple
del Parlament era, a més, incorporar un ordre del dia que creim
que és actual. En primer lloc solAlicitàvem el debat d’una
interpelAlació, dirigida al Govern, relativa a la situació
econòmica i d’ocupació a les Illes Balears. Un debat més que
justificat com s’ha demostrat avui aquí amb aquesta
compareixença que va solAlicitar un dia després el mateix
president del Govern, crec que la situació així ho requeria i en
qualsevol cas creim que aquest és un debat que s’ha demostrat
que era absolutament necessari. Per tant, només per ell
justificava la petició d’aquest plenari extraordinari. 

El president ha comparegut tard, les explicacions que ens ha
donat són insuficients, però en qualsevol cas pensam que era
molt necessari poder dur a terme aquest debat sobre la situació
econòmica.

Afegíem, a més, a aquest ordre del dia dues proposicions no
de llei, el debat de dues proposicions no de llei que en un
context com l’actual, on la situació econòmica és delicada com
s’ha reconegut per part del Govern i dels distints grups
parlamentaris que han intervengut en el debat d’avui matí, creim
que reactivar tota una sèrie de convenis, pendents d’execució
per part de l’Estat, representen una injecció d’obra pública molt
necessària en aquests moments a la nostra economia. 

Volíem parlar en primer lloc del conveni de carreteres, hi ha
una sentència del mes de gener que obliga el Govern de l’Estat
a prendre tota una sèrie d’actuacions. Aquesta sentència va ser
notificada el mes d’abril i fins a dia d’avui ni tan sols s’ha
convocat la comissió de seguiment dels convenis del 98 i del
2004, hem d’afegir a això que hi ha pendents de pagament, en
aquests moments, 333 milions d’euros derivats d’aquests
convenis, que hi ha a més 62 milions d’euros pendents de l’any
2007-2008 i que, per tant, és fonamental, és prioritari, és
imprescindible que el Parlament de les Illes Balears es pugui
adreçar a l’Estat, al Govern de l’Estat, perquè pugui fer efectiu
el compliment d’aquesta sentència, si no ho fa el Govern que
ens adrecem a l’Audiència Nacional per tal que l’Audiència
Nacional acordi l’execució de la sentència. Pensam que és un
tema d’urgència, pensam que és un tema prioritari, creim que el
Govern ha mantingut durant aquests mesos un silenci còmplice
amb l’actuació del Govern de l’Estat sobre el conveni de
carreteres i conseqüentment creim que és imprescindible que el
plenari es pugui convocar, encara que sigui amb caràcter
extraordinari, pugui discutir sobre aquestes qüestions i pugui
exigir el Parlament de les Illes Balears al Govern de l’Estat el
compliment de la sentència de l’Audiència Nacional.

El darrer punt de l’ordre del dia, que demanàvem amb
aquesta convocatòria de plenari extraordinari, fa referència al
conveni ferroviari, un conveni que ha estat signat fa molt poc
pel Govern de Madrid després de tres anys de retard, després de
tres anys on el govern del Sr. Rodríguez Zapatero s’ha
caracteritzat pel seu silenci més absolut sobre les demandes de
reivindicació en inversió ferroviària en aquestes illes i després
de més de tres anys de retard la nostra gran decepció es veure el
contingut d’un conveni que es queda com a molt a una cinquena
part del que tots els grups de la cambra, de manera unànime,
havien acordat a la passada legislatura. A iniciativa del Grup
Parlamentari PSM-Esquerra Nacionalista es va aprovar per
unanimitat una iniciativa, aquí, en aquest parlament, on es
reclamava de l’Estat la inversió d’un 2% del Pla d’inversions
ferroviàries de l’Estat. Aquesta inversió calculant que
s’estimaria al voltant de devers 2.000 milions d’euros ens ha
quedat, tan sols, en 400 milions d’euros i per tant cobra també
més vigència que mai, ara que s’ha firmat definitivament el
conveni, que el Parlament pugui discutir, pugui debatre i pugui
instar el Govern de l’Estat que faci un esforç addicional i que
doni compliment a l’acord que en el seu dia totes les forces
polítiques, inclòs el Partit Socialista Obrer Espanyol, varen
acordar a aquest parlament de reclamar una inversió del 2% del
Pla estatal d’inversions ferroviàries.
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Aquests són els motius que ens ha dut al Grup Parlamentari
Popular a la solAlicitud d’aquesta convocatòria de plenari
extraordinari amb el benentès que consideram que són convenis
absolutament imprescindibles en un moment com aquest, en un
moment puntual com aquest, en una delicada situació
econòmica com la que vivim i que per tant seria molt important
que el plenari, el Ple del Parlament, es pogués pronunciar
instant el Govern de l’Estat a la reivindicació d’una sèrie de
qüestions que consideram absolutament justes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer. Intervencions dels diferents
grups parlamentaris a favor o en contra? Grup Mixt? Sra. Marí,
té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, molt breument, gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup
Mixt, Eivissa pel Canvi, hem de dir que votarem en contra de
les dues o ens pronunciam en contra del dos punts. En primer
lloc pensam que el debat que han dut a terme aquest matí ha
estat un debat on el Govern ha respost amb escreix allò que són
les seves responsabilitats davant el moment social que es viu i
per tant pensam que les finalitats que tenia aquest debat s’han
correspost amb allò que esperàvem.

Quant al segon punt dir que tampoc no li donarem suport
perquè el conveni ferroviari s’ha firmat ara, per tant entenem
que també és un moment de felicitació per part del Govern
d’haver aconseguit aquest conveni ferroviari i que s’està
pendent sobretot del conveni de carreteres pel que fa referència
al conveni a Eivissa i a Formentera que es treballa i que per tant
hem de continuar donant un marge de temps perquè es pugui
dur a terme.

Per tant, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari Unió
Mallorquina no puc intervenir ja que sóc a la Presidència i
tampoc no ho pot fer el BLOC per Mallorca perquè també és a
la Mesa, per tant passam al Grup Parlamentari Socialista. Sr.
Diéguez, té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sra. Presidenta. También para anunciar el voto
en contra de nuestro grupo con las razones que ya se han
expuesto por la portavoz que me ha precedido en el uso de la
palabra, no pudiendo mejorar las razones que han sido
expuestas las damos por reiteradas en apoyo de la oposición que
mantiene nuestro grupo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Flaquer, vol fer ús de la
paraula?

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sabíem perfectament
quina seria la postura dels grups. El Grup Parlamentari Popular
ha estat avui aquí present a la compareixença del president a
solAlicitud seva, hem donat la nostra aportació, creiem que al
marge d’això era important poder parlar d’aquest tema. 

Per a nosaltres, en qualsevol cas, el més greu que hem pogut
sentir en aquesta diputació permanent han estat precisament les
paraules de la diputada d’Eivissa, d’Eivissa pel Canvi, on es
felicitava per la signatura d’un conveni ferroviari d’uns 400 i
busques de milions d’euros la qual cosa representa, m’imagín,
implícitament una renúncia en conseqüència a l’acord unànime
que va prendre aquest parlament la passada legislatura amb els
vots de totes les formacions polítiques on es reclamava el 2%
del Pla estatal d’inversions ferroviàries. 

És bo conèixer que els acords, que els pactes de govern, al
final sempre es posen per sobre dels interessos dels ciutadans i
que en aquest cas aquests 400 milions d’euros es consideren
suficients, quan a la legislatura anterior tots els grups
parlamentaris, vull insistir-hi una vegada més, solAlicitaven la
inversió d’un 2% del pla estatal.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Hi ha qualcú que no hi hagi intervengut i
vulgui fixar posició? Passaríem, doncs, a la votació de la
proposta.

Vots a favor de la proposta?

Vots en contra?

Abstencions, no n’hi ha.

8 a favor.

9 en contra.

No havent-hi més temes a tractar, s’aixeca la sessió.
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