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i la Junta de Portaveus de sotmetre a la consideració de la
Diputació Permanent l’escrit registrat amb el número 20/09,
presentat per 26 diputats del Grup Parlamentari Popular,
mitjançant el qual se solAlicita la convocatòria d’una sessió
plenària extraordinària amb l’ordre del dia següent: debat de la
interpelAlació registrada amb el número 12808/08, relativa a
actuacions del Govern de les Illes Balears davant la greu
situació econòmica i laboral que pateix la nostra comunitat
autònoma, aquesta presidència ha convocat la Diputació
Permanent en compliment del que disposa l’article 55.4 del
Reglament i el previst a l’article 45.4 de l’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears.

Abans d’entrar en el debat de l’ordre del dia m’agradaria
que comunicassin si els assistents són membres titulars o si són
suplents.

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Sí, Sra. Presidenta. Antoni Garcías supleix Joan Boned.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Ernest Ribalaiga supleix Joana Barceló.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Rosa Maria Alberdi supleix Francesc Antich.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Aina Crespí, Francina Armengol.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Assumpta Vinent substitueix José María Rodríguez.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gaspar Oliver substitueix Rosa Estaràs.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions?

Doncs el debat es durà a terme de la següent forma:
primerament intervendrà un membre del grup parlamentari
presentant per defensar la proposta durant 10 minuts; a
continuació intervendran els grups parlamentaris que hi estiguin
a favor o en contra, i també cada un per un temps de 10 minuts;
i el presentant de la proposta podrà intervenir en torn de rèplica
durant 5 minuts. Si algun grup no intervengués ni a favor ni en
contra podrà intervenir en torn de fixació de posicions també
per un temps de 5 minuts.

Adopció d'acord en relació amb la solAlicitud de
convocatòria de sessió plenària extraordinària presentada,
mitjançant l'escrit RGE núm. 29/09, per diputats del Grup
Parlamentari Popular.

Per defensar la proposta del Grup Parlamentari Popular de
celebrar una sessió extraordinària té la paraula el Sr. Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, per donar-me la paraula per
poder defensar la importància i necessitat que hi hagi aquest
debat que es va proposar dia 16 de desembre del 2008. Podríem
començar i acabar dient que, com que a l’ordre del dia del
pròxim ple figura precisament aquesta interpelAlació, seria
absolutament contradictori que avui s’acordàs que se celebri un
ple per debatre aquesta qüestió tota vegada que efectivament ja
està introduïda dins el ple de dimarts que ve. Per tant semblaria
que és un contrasentit fer aquest debat, que és un contrasentit
mantenir aquí una discussió.

Però efectivament serveix per a qualque cosa. Serveix en
primer lloc per subratllar l’escàs interès que hi ha hagut dins
aquest parlament perquè se celebri aquest debat. Aquest debat
se celebra ordinàriament quan es torna reprendre el període de
sessions, però no amb la urgència i la necessitat que, si ja les
detectàvem molt elevades el dia 16 de desembre, molt més
elevades les detectam avui. Les notícies -no importa que els ho
conti perquè ho saben tan bé o millor que jo- són
desencoratjadores, són desencoratjadores en el món de la feina,
en el món de l’ocupació, i són desencoratjadores en els resultats
econòmics, fins i tot avui mateix amb situacions, molt
discutibles al meu parer, de deslocalització amb recursos públics
d’altres comunitats d’empreses que estan aquí a les Illes
Balears. Tot això dibuixa un escenari que creim que és molt
dolent.

ParalAlelament també havíem demanat la compareixença del
president perquè explicàs les negociacions d’un tema tan
important per una situació com aquesta com el de la finançació,
i ja es va decidir que el president no compareixeria per aquesta
qüestió; millor dit, que ho faria quan ho consideràs oportú, la
qual cosa està naturalment dins les seves possibilitats, quan li
semblàs bé, però naturalment vull subratllar aquí perquè se
sàpiga, perquè ho sàpiguen tots vostès, perquè ho sàpiguen la
Sra. Presidenta, que és qui presideix aquesta casa, i els membres
de la Mesa, que a molts de parlaments s’ha suscitat aquest debat
abans que se sàpiguen els nombres finals de la finançació, i
aquest debat s’ha produït d’una forma natural. 

De la mateixa manera que haguéssim volgut que la
compareixença solAlicitada dia 16 de desembre s’hagués produït
efectivament amb el caràcter extraordinari que es demanava,
perquè efectivament si es demanava dia 16 de desembre,
pràcticament ja fora del període ordinari de sessions, és perquè
pensàvem que era urgent i necessari que el president o el
Govern pogués contestar, qui fos, el membre que fos del
Govern, pogués contestar aquesta interpelAlació, que és el reflex
d’una preocupació estesa, àmplia, que hi ha al carrer, a l’opinió
pública, i naturalment aquest parlament té com a primera
obligació atendre les demandes de l’opinió pública. 
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Naturalment és evident que havien de passar uns dies i
havien de passar uns terminis, però és obvi que de qualque
manera indirectament se’ns ha duit a la situació que és la d’avui.
És a dir, tanmateix no es farà un ple extraordinari, tanmateix no
es farà un ple durant el mes de gener i tanmateix aquesta
interpelAlació, com no pot ser d’una altra manera perquè
naturalment de moment l’oposició té dret a interpelAlar el
Govern, se celebrarà en el període ordinari. Bé, estan els que
organitzen aquestes coses en el seu dret de fer-ho, però nosaltres
també estam en el nostre dret de denunciar-ho i de manifestar-
ho, amb tot el respecte del món però naturalment subratllant el
poc interès que ha generat aquesta qüestió dins..., o vull
focalitzar a la Presidència, perquè sé que aquestes són coses que
naturalment s’han d’acordar amb el Govern, perquè és el
Govern el que ha de comparèixer a la fi, i per tant sí que vull
focalitzar en el Govern que de moment..., idò, bé, al Parlament
tampoc no li queda més remei, no hi ha una actitud de presència
i d’explicació de totes aquestes coses.

Naturalment, per tant, nosaltres, encara que pugui parèixer
un contrasentit, mantendríem el sentit de la votació perquè se
subratlla, en el seu enunciat, la necessitat que s’hagués utilitzat
el procediment d’urgència per fer aquest debat, i estic segur a
més que concorrerà el vot de tots els membres d’aquesta
Diputació Permanent perquè aquesta compareixença realment
es produirà dimarts que ve. Per tant m’imagín que no hi haurà
cap inconvenient perquè es pugui votar a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Fiol. Intervenció del grups a favor o en
contra de la proposta. Grups que vulguin intervenir a favor?
Grups en contra. Té la paraula el Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per manifestar d’entrada ja el
nostre vot contrari perquè se celebri aquesta sessió
extraordinària. El Sr. Portaveu del Partit Popular, el Sr. Fiol, ja
ha fet referència a l’ordre del dia del pròxim plenari, en què a
proposta també del mateix Partit Popular es debatrà
efectivament una interpelAlació sobre la situació econòmica i
laboral que estam patint tant a la comunitat autònoma com a
nivell internacional. 

Nosaltres estam d’acord amb l’urgència i la necessitat
d’aquest debat, però vull recordar també que aquesta qüestió ja
ha estat discutida en diverses ocasions, en diversos plenaris en
el Parlament de les Illes Balears, i n’haurem de continuar
parlant, per desgràcia, perquè no sembla que en aquests
moments aquesta situació de crisi que estam patint tengui visos
d’acabar-se en poc temps; més bé crec que l’haurem de patir
durant bastants de mesos. Per tant dimarts que ve en el plenari
hi haurà un punt de l’ordre del dia d’aquest tipus, però en altres
plenaris, a proposta de l’oposició o a proposta del Govern o a
proposta d’algun dels partits que donen suport al Govern, segur
que hi haurà més debats que directament o indirecta tenguin a
veure amb el tema de la situació econòmica que estam patint.

Per tant és efectivament en el Parlament de les Illes Balears
on aquests debats s’han de produir, hi estic totalment d’acord,
però també convendran amb nosaltres que aquest escrit
presentat dia 8 de gener, amb signatura de dia 8 de gener,
registrat en el Parlament dia 9 de gener, duit posteriorment a la
Junta de Portaveus, la Junta de Portaveus i la Mesa convoquen
aquesta Diputació Permanent, i per tant jo crec que s’han
complit els terminis que s’havien de complir i ara ja ens dóna
que efectivament la setmana que ve ja comencen les sessions
ordinàries i per tant no té massa sentit dur a terme aquest debat.

I el mateix passa quant a la compareixença del president pel
finançament. Estic d’acord amb el fet que no convé que el
president comparegui quan ja estigui tot dat i beneït simplement
per donar explicacions. Crec que abans que hi hagi l’acord
definitiu efectivament hem de discutir de finançament, però
també hem de donar marge al Govern perquè lògicament
consideri oportú un moment o l’altre per dur a terme aquest
importantíssim debat sobre el finançament, on ens jugam part
del futur econòmic de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, i que bona part de les inversions i dels recursos que se
vulguin destinar a les Illes Balears es facin en els pròxims anys.

En definitiva, per tant, per qüestions òbvies de calendari
votarem en contra, tot i que consideram que és un tema que
n’haurem de continuar parlant molt, encara. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari
Socialista el Sr. Diéguez té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Solamente para indicar, y
muy brevemente, que nos encontramos en un debate más de
forma que de fondo, puesto que si entendemos todos, y así lo
hemos manifestado, que la cuestión de la crisis económica es
una cuestión de importancia y gravedad y que ha de centrar al
actuación de este parlamento y también las actuaciones del
Gobierno de forma constante, lo que estamos tratando de ver
aquí es si corresponde la convocatoria de un pleno
extraordinario y efectivamente, como ya ha dicho el portavoz
del grupo proponente, este pleno extraordinario carece de
sentido por cuanto esta cuestión se va a ver el próximo martes,
y no sería posible de ninguna manera conseguir un pleno
extraordinario que no fuera el propio lunes; entonces pasar de
lunes a martes pues parece que no tiene mucha justificación
hacer un pleno extraordinario para esta cuestión.

Ahora, que la cuestión es importante y que se ha de tratar,
tan importante y..., tanto es así que efectivamente el Gobierno,
adelantándose a esta petición del Grupo Parlamentario Popular
ya ha comparecido, el propio presidente del Gobierno ya
compareció ante esta cámara en el pasado periodo de sesiones
dando explicaciones acerca de las medidas que se iban a tomar
respecto a la crisis. Si unos meses más tarde el Grupo
Parlamentario Popular presenta esta solicitud pues, bien, la
respetamos pero llega con un cierto retraso, porque la actuación
del Gobierno ya se ha producido, se ha producido no sólo con
la comparecencia del presidente anunciando una serie de
medidas, sino también con la adopción de decretos importantes
sobre materia tributaria para poder salir de la crisis.
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Bien, aceptamos que sea presentado con cierto retraso, la
oposición también existe y tiene derecho a presentar ese tipo de
escritos y tal, pero respecto al fondo, ya digo, con un cierto
retraso de lo que es la actividad y la iniciativa del propio
gobierno. Por eso ya digo, sin negarle importancia al tema,
nuestro voto será desfavorable por estas dos circunstancias,
porque ya se producirá el debate de esta interpelación el martes
y porque el Gobierno ya se ha adelantado algunos meses a las
cosas que están solicitando por esta interpelación. 

Nada más, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Fiol, té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sr. Presidenta. Em sorprèn el valor i el
coratge que alguns tenen de manifestar que el Govern ha
comparegut quan tocava per parlar de la crisi. Si hi ha hagut
qualcú que ha comparegut tard per parlar de la crisi, de la crisi
econòmica que patim, és el Govern d’aquesta comunitat. La
primera compareixença del president del Govern de les Illes
Balears en el Parlament per parlar de la crisi va ser dia 28 de
juliol, i no defensi aquesta intervenció perquè si ens entretenim
a llegir les coses que va prometre que passarien i les que han
passat, les coses que faria i no ha fet, ens pegaríem una panxada
de riure. Per tant no em convoqui a revisar aquell famós discurs
de dia 28 de juliol. Per tant si qualcú ha arribat tard a parlar de
crisi és el Govern.

Aquí avui el que es constata és que durant el mes de gener,
fora del període ordinari de sessions, el Govern ho ha volgut
comparèixer a parlar d’aquesta qüestió, i està en el seu dret, això
no ho discutim, però subratllam que aquesta falta d’interès és
demostrativa que efectivament no hi ha una preocupació real, al
nostre parer, humilment ho deim, respecte de la crisi que tenim.
I això ja es va veure en el debat de pressuposts, aquests
pressuposts que es varen aprovar a final de desembre no es
corresponen amb la situació, però això ens duria molt enfora i
naturalment no és aquest el moment. 

Nosaltres volem defensar la bondat d’aquesta interpelAlació,
que naturalment se substanciarà en tots els arguments que facin
falta dimarts, i reiterar-nos en el fet que volem que es produeixi
la votació perquè per a nosaltres sí que és urgent, perquè
sobretot ho era el dia que ho presentàrem, que és dia 16 de
desembre, i de dia 16 de desembre a dia vint-i..., no sé què de
gener que som avui han passat molts de dies, i hagués estat ben
possible i ben fàcil que hagués comparegut el Govern. 

El Govern, per tant, no s’ha avançat a parlar de crisi en
aquesta comunitat, és d’una ironia molt poc fina dir que el
Govern s’ha avançat dins aquestes illes a parlar de crisi. Al
contrari, el Govern seguia les consignes de ZP que fins al mes
de març, fins passades les eleccions generals, no es podia dir la
paraula crisi. Bé, a partir de març es podia dir i, remolón
remolón, el president va venir aquí el juliol a parlar-ne. Per tant
aquesta és la realitat de les coses i no una altra, però naturalment
estam sotmesos al dictat de la majoria d’aquesta Diputació
Permanent que reproduirà, suposam, el vot habitual. Perquè, a
més, si s’acorda que es faci un ple extraordinari no sé com en
sortirem.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Fiol. Algú vol torn per fixar posicions?
Crec que tothom..., pel Grup Mixt no hi ha ningú per poder
intervenir i per tant passaríem a la votació de la proposta.

Vots a favor de la proposta de ple extraordinari.

Vots en contra.

7 vots a favor, 9 en contra, i per tant es desestima.

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