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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores diputades, senyors diputats, si els
sembla bé començarem la sessió de la Diputació Permanent de
dia 19 de juny de 2012.

Aquesta presidència ha convocat la Diputació Permanent en
compliment del que disposa l’article 60.4 del Reglament i del
previst per l’article 45.4 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, atesa la solAlicitud que és objecte de l’ordre del dia de
la convocatòria d’aquesta sessió.

A continuació passam al punt únic de l’ordre del dia, el
debat es durà a terme de la manera següent: primerament,
intervindrà un membre del grup al qual pertanyen els diputats
presentants per defensar la proposta durant deu minuts; a
continuació intervindran els grups parlamentaris que hi estiguin
a favor o en contra durant deu minuts cadascun. El presentant de
la proposta podrà intervenir en torn de rèplica durant cinc
minuts. Els grups que hagin intervingut a favor també
disposaran de cinc minuts per replicar. Els grups que hi hagin
intervingut en contra podran intervenir en torn de contrarèplica
durant cinc minuts. Si algun grup no intervenia, ni a favor ni en
contra, podrà fer-ho en torn de fixació de posicions per un
temps de cinc minuts.

Adopció d'acord, si escau, sobre la convocatòria de
sessió plenària extraordinària, solAlicitada per 17 diputats
del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant l'escrit RGE
núm. 4917/12.

Per defensar la proposta de disset diputats del Grup
Parlamentari Socialista sobre la convocatòria de sessió plenària
extraordinària, escrit RGE núm. 4917/12, té la paraula el Sr.
Marc Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, molt bones tardes a tothom, Sr. President del
Parlament, senyores diputades i senyors diputats de la Diputació
Permanent, vivim temps de canvis profunds que es produeixen
de manera acceleradíssima, temps de decisions inesperades que
ens afecten de manera directa i intensa i que massa vegades són
per a pitjor. Vivim temps de canvis profunds on la gent vol
comprendre, on demanen respostes certes a preguntes
complexes, que exigeixen diàleg, capacitat d’anàlisi i de
valoració conjunta davant els fets inesperats. Vivim temps de
canvis on demorar les respostes suposa massa vegades
conseqüències pernicioses per a tot un poble, per a tota una
societat. Vivim temps en què la gent exigeix transparència en la
presa de decisions, informació, compromís, responsabilitat i
també molta proximitat. 

Fixin-s’hi bé, en menys de deu dies el sistema financer
espanyol ha estat intervingut per a la Unió Europea, hem
conegut informacions tan dispars com l’índex de pobresa de la
nostra comunitat, el deteriorament de la qualitat de les nostres
platges o els darrers indicadors en matèria laboral i de formació.
En menys de deu dies hem sabut de noves i cada vegada majors
conseqüències que les retallades al sistema sanitari tenen
damunt la gent o hem vist com els clubs d’esport d’elit
menorquins han passat d’aconseguir els màxims reptes esportius
a patir per a la seva pròpia supervivència econòmica, qüestions

d’una transcendència evident i en la majoria d’aquestes
qüestions, i moltes més, els ciutadans desconeixen un
posicionament raonat, una direcció a seguir, una valoració
conjunta per compartir entre les diferents formacions polítiques
amb representació parlamentària. 

La gent demana respostes, explicacions convincents a cada
nova qüestió, vol saber per què succeeixen, com ens afecta, què
pensam i volem fer davant una realitat que -insistesc- canvia a
marxes forçades. Per això mateix, la setmana passada disset
diputats del grup socialista solAlicitàrem la celebració d’una
sessió extraordinària una vegada finalitzat el període de sessions
ordinari del Ple de la Cambra. Ho férem emparats en el que
estableix l’Estatut d’Autonomia i el Reglament del Parlament
de les Illes Balears, una sessió plenària que solAlicitam que sigui
també extraordinària i urgent. És cert, de ben segur que alguns
dels diputats presents trobaran que les qüestions plantejades, tot
i ser prou importants, no tenen el caràcter d’urgència que motiva
la celebració d’una sessió plenària de la cambra i possiblement
en algunes qüestions molt concretes hi podria haver dubtes. 

Els dubtes de la urgència desapareixen, però, quan el Grup
Parlamentari Socialista proposa l’establiment d’un pla
d’actuació conjunta que eviti la dissolució del Menorca Bàsquet
i del Club Vòlei Ciutadella. Els dubtes de la urgència
desapareixen en el mateix moment en què tots els membres
d’aquesta diputació permanent som coneixedors que la segona
entitat esportiva de les Balears, després del Reial Mallorca, té
un calendari fixat del qual depèn la seva pròpia subsistència i
que necessita respostes certes en data màxima al proper dia 27
de juny. Tots hem tingut l’oportunitat de poder seguir a través
dels mitjans de comunicació els excelAlents resultats esportius,
tant del Vòlei Ciutadella com del Menorca Bàsquet, els quals
per mèrits propis han assolit l’ascens a la màxima categoria
nacional.

Tots som conscients de la rellevància esportiva i social de
les fites aconseguides, de la potent imatge que trasllada a
l’exterior, de la seva capacitat de cohesió social en una illa on
les disputes locals a vegades afavoreixen la diferència. El
Menorca Bàsquet i el Vòlei Ciutadella han sabut superar amb
constància, serietat i determinació l’àmbit local, insular per
esdevenir referents esportius d’àmbit nacional i fins i tot
internacional. Aquí no hi ha dubtes, tots ho hem reconegut.

El president del Consell de Menorca i membre d’aquesta
diputació permanent afirmava tot just fa una setmana: “em
tindreu al vostre costat per tal que l’ascens a l’ACB sigui una
realitat”. El conseller de Presidència del Govern, el Sr. Gómez,
feia si fa no fa el mateix: “el Menorca ha de jugar a ACB”; i el
conseller de Turisme i Esports del Govern, el Sr. Delgado, o el
mateix president del Govern tan just conegueren la notícia de
l’ascens es felicitaven efusivament i ho feien al Menorca
Bàsquet. Compromisos manifestats, n’estic convençut, que de
forma sincera, que van acompanyats sempre de la consciència
de les dificultats econòmiques per les quals travessen les
institucions i que obliguen a mesurar molt bé qualsevol tipus de
decisió i, en açò, també hi estam tots d’acord, és obligatori
mesurar amb tot rigor qualsevol tipus de decisió i les
conseqüències que a curt i llarg termini suposaran per als
ciutadans de les Balears i per a les institucions que representam,
però ho hem de poder valorar i mesurar, ho hem de poder
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debatre. El Parlament, on resideix la sobirania dels ciutadans de
les Balears, no s’hi pot negar.

I açò és precisament el que solAlicita el Grup Parlamentari
Socialista. SolAlicitam l’oportunitat de poder celebrar una sessió
plenària de la cambra del Parlament de les Illes abans de dia 27
de juny entorn al futur de dues de les entitats esportives de
major rellevància, entorn al futur de l’esport d’elit de Menorca
i ho feim a més a més dels arguments ja exposats, emparant-nos
en dues qüestions que trobam fonamentals.

La primera perquè la competència, la gestió en matèria de
l’esport d’elit va i és pròpia del Govern de les Illes Balears, no
solAlicitam debats referits a qüestions que no són pròpies de
l’àmbit autonòmic. És més, és a l’àmbit autonòmic on esdevé
l’oportunitat i la necessitat de debatre i decidir entorn a aquells
espais de responsabilitat que va exercint el Govern autonòmic.

La segona és refereix al dret que el Grup Parlamentari
Socialista té com a partit de l’oposició a fer el seguiment de
l’acció de govern i a proposar actuacions referides a les
competències que ens són pròpies, perquè puguin suposar una
millora per als ciutadans de les Balears, i açò, malauradament,
en aquest parlament, senyores diputades i senyors diputats,
Hble. Sr. President del Parlament, no es produeix, no s’ha
produït. 

Aquesta proposició no de llei que solAlicitam que sigui
tractada en plenari extraordinari fou reiteradament bloquejada
per la Mesa de la Comissió de Cultura, Educació i Esports fins
a l’extrem de ser votada la seva inclusió en l’ordre del dia de
forma negativa per part del Grup Parlamentari Popular; una
proposició no de llei registrada el mes d’abril i a la qual, després
de peticions expresses per poder tractar aquesta qüestió en
comissió, el bloqueig sistemàtic del Grup Parlamentari Popular
impossibilità el debat seriós i el posicionament dels diferents
grups polítics. Sí, ho han sentit bé, la proposició no de llei que
hem solAlicitat debatre al plenari extraordinari ha estat esperant
mesos ser debatuda per aquest parlament i el partit que dóna
suport al Govern ho ha impedit amb la seva majoria absoluta. 

Quantes vegades no hem repetit tots els diputats d’aquesta
diputació permanent la necessitat d’apropar les institucions a la
ciutadania? Quantes vegades no hem valorat el deteriorament de
l’acció política en el sentit més noble de la paraula i la
necessitat de dignificar-la i enfortir-la als ulls dels ciutadans?
Quantes vegades no hem fet aquestes reflexions i hem compartit
aquestes reflexions? De veritat troben, senyors diputats, que
evitant debats que interessen als ciutadans i que són
competència autonòmica ajudam a apropar les institucions a la
ciutadania? Aconseguim així enfortir la política? Com ens ha de
veure la gent que preocupada pel devenir dels seus clubs
esportius o pel devenir de l’economia internacional observen
atònits la negativa del Parlament a abordar les seves
preocupacions? Què pensaran els més de 240 empresaris
menorquins que han donat suport a la continuïtat del Menorca
Bàsquet i que observen atònits com en aquesta casa ni tan sols
podem parlar del seu suport?

 Ho deia abans, la gent demana diàleg, capacitat d’anàlisi i
valoració conjunta. La gent exigeix transparència en la presa de
decisions, informació, compromís, responsabilitat i també molta
proximitat. 

Som el que feim, no el que deim. La setmana passada
escoltava, per primera vegada, aquesta expressió carregada de
noblesa i d’alçada moral. Viure la política, la vida, conscients
del que representa aquesta expressió, i enmig d’un món ple de
contradiccions, demana, massa vegades, moltíssima valentia,
però avui tenim una oportunitat de fer-li honor, de fer-nos-la
realment nostra, no permetem que el Parlament esdevengui un
espai de debats caducs i estèrils per a la ciutadania. Parlem,
tractem i decidim les coses en el moment que interessa, en el
moment que les nostres decisions poden tenir transcendència
per als ciutadans. Remetre aquest debat en posterioritat a dia 27
de juny, fer-lo a l’inici del nou curs parlamentari el mes de
setembre, suposarà als ulls dels ciutadans directament, crec, que
una presa de pèl perquè cap transcendència tendrà sobre l’esport
d’elit menorquí si ja no existeixen ni el Menorca Bàsquet ni el
Vòlei Ciutadella. I mentrestant haurem allunyat una mica el
Parlament dels seus ciutadans i haurem devaluat, una miqueta
més, la noblesa de la política.

Senyores i senyors diputats, ja acab, proposant la celebració
d’un plenari extraordinari que permeti donar a conèixer el
posicionament del Govern i de les diferents formacions
polítiques sobre les grans qüestions econòmiques succeïdes en
els darrers deu dies. Proposam la celebració d’un plenari
extraordinari abans de dia 27 de juny que doni respostes certes
a l’esport d’elit menorquí i a tota una societat que observa
atònita com aquesta institució els bloqueja el dret a saber i a
conèixer el paper que, creim les formacions polítiques, han de
jugar realment en la nostra societat el Vòlei Ciutadella i el
Menorca Bàsquet.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Abans de donar la paraula al Sr.
Barceló pregaria a tots els diputats i diputades que substitueixen
a algú si ho volen dir perquè l’Oficialia Major pugui prendre
nota.

Sí, començarem pel Grup Popular.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, Margalida Prohens substitueix José Ramón Bauzá.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Francisco Mercadal substitueix Margalida Isabel Cabrer.
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LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Lourdes Bosch substitueix Maria Salom.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President, Miquel Jerez substitueix Vicent
Serra.

EL SR. BONET I BONET:

Cosme Bonet substitueix Xico Tarrés.

EL SR. PONS I PONS:

Marc Pons substitueix Francina Armengol.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Continuam. Pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula el Sr.
Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Davant aquesta proposició que fa el
Grup Socialista el Grup PSM-Iniciativaverds-Entesa hi donarà
suport. Hi donarà suport pels motius que ara exposaré. Vàrem
acabar el període ordinari de sessions la setmana passada, però
passen coses, passen coses que fan que el debat polític hagi de
continuar i, en aquests moments, és veritat que avui hem tengut
un plenari extraordinari sobre qüestions molt puntuals, però no
hi ha control al Govern. Pensam que és recomanable el control
al Govern pel posicionament que pugui tenir el Govern sobre
tots aquests temes importants que succeeixen econòmics que
ens afecten de ple a les Illes Balears i que, a més, es plantegen
en algunes de les preguntes i proposicions per part del Grup
Socialista.

Tenim, com deia, plens extraordinaris sense control al
Govern, n'hi haurà pròximament alguns perquè la tramitació
d’algunes lleis que el Govern té interès que s’aprovin abans de
l’estiu així ho farà, i tot i que no hi ha propostes del nostre grup
ni hi ha tampoc possibilitat de preguntes de control per part del
nostre grup, només en aquest cas d’un dels grups, el grup
proposant, la qual cosa fa, des del nostre punt de vista, que sigui
incomplet el debat i el plenari que es plantegi, així i tot hi
donaríem suport a efectes de la màxima transparència i la
màxima democràcia.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula la Sra. Margalida Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, gràcies, Sr. President. Bones tardes, senyores i senyors
diputats. En primer lloc, voldria posar de manifest, en nom del
Grup Popular, la diferència de tarannà respecte de meses
anteriors que ha demostrat aquesta mesa i aquesta presidència
amb la celeritat en la convocatòria d’aquesta diputació
permanent. N'hi ha que ara parlen de voluntat de diàleg i

consens, però el cert és que aquest escrit que avui debatem està
datat dia 11 de juny i es veu a una diputació permanent només
una setmana després, a diferència del que feia el Partit
Socialista que esperava a convocar aquestes diputacions
permanents just abans de l’inici del període ordinari de sessions,
deixant passar fins i tot més d’un mes des de les peticions del
Grup Popular, que llavors era a l’oposició. Aquell era el tarannà
i aquesta és la diferència de tarannà.

Avui el Grup Socialista ve aquí a solAlicitar un ple
extraordinari, un cop esgotat el període ordinari de sessions,
segons el que preveu el Reglament del Parlament. Vostès vénen
aquí a solAlicitar una sessió extraordinària amb arguments del
tot, en el bon sentit de la paraula, del tot ordinaris. Cap
assumpte extraordinari que motivi la convocatòria d’aquest ple.

Les preguntes de control al Govern que vostès proposen són,
fins i tot, repetitives havent rebut les corresponents respostes,
alguna fins i tot en més d’una ocasió, tot i que es formulin de
formes diferents. 

Respectam profundament la seva funció de control al
Govern, però per a aquest control ordinari ja hi ha el període
ordinari i aquestes qüestions que avui plantegen semblen més de
cara a la galeria i per alentir la tasca del Govern que no una
vertadera motivació extraordinària. I això no és una manca de
respecte cap a la seva tasca d’oposició, res més lluny, almenys
no ho és si no ho era els darrers quatre anys que aquesta
motivació, de destorbar la tasca del Govern, va ser
repetitivament utilitzada pel Grup Socialista que va votar en
contra sistemàticament de les peticions de plens extraordinaris
del Grup Popular.

I proposen una interpelAlació, una interpelAlació que he de
confessar que m’ha sorprès que vostè, el portaveu del Grup
Socialista, no ha fet massa referència i ha centrat el seu discurs
en la proposició no de llei, però és veritat que proposen una
interpelAlació i una proposició no de llei, a part de la del
Menorca Bàsquet, que és veritat que ambdues estan enfocades
a temes econòmics i laborals que sens dubte ens preocupen i ens
ocupen a tots per igual. Per tant, no es tracta d’una qüestió de
fons, sinó de forma, el fet que avui no considerem la motivació
d’aquest ple.  

Jo pensava que vostè se centraria més en aquests dos temes
que nosaltres sí que consideram cabdals que fan referència a la
situació econòmica, i aquests dos temes són qüestions ja
discutides. Sens dubte n'haurem de continuar parlant, sens dubte
aquesta ha de ser la nostra màxima preocupació i la màxima
preocupació d’aquest parlament. Com ho és també la
preocupació del Govern, un govern que no descansa, ja que avui
matí ja han vist que hem fet el primer ple extraordinari on s’han
validat i aprovat diferents mesures enfocades precisament en la
situació econòmica actual, mesures urgents i extraordinàries per
fer-li front, per tornar l’equilibri als comptes públics, per
facilitar la reactivació econòmica d’aquestes illes. I n'hi haurà
més de plens d’aquest estil, a petició del Govern, perquè així ho
requereix la situació actual. I en parlarem d’aquests temes i tots
tendrem l’oportunitat de debatre en aquests plens ja que la
situació requereix que aquest govern posi en marxa iniciatives
legislatives extraordinàries.



DIPUTACIÓ PERMANENT / Núm. 4 / 19 de juny del 2012 29

 

Per tant, del tema de fons de la crisi econòmica en parlarem
i molt durant els propers mesos i els temes de control ordinari
que vostès proposen ja tenen el seu marc i el seu lloc dins els
plens ordinaris, sobretot tenint en compte que els consellers
d’aquest govern han comparegut més que mai, tant en Ple com
en comissió, han respost més preguntes que mai, més
solAlicituds d’informació que mai i fa només un mes i mig el
president va comparèixer a aquesta cambra a petició pròpia per
explicar-los, de primera mà, les mesures extraordinàries que es
duien a terme a la comunitat. I vostès varen poder exposar el seu
paper.

Per tant, el nostre vot avui serà en contra. Vostès han dit que
les coses canvien, evidentment, per això aquest govern no se’n
va de vacances, per això aquest govern farà plens extraordinaris
concrets. També canviaven les coses els dos mesos que no hi
havia sessions durant els darrers quatre anys, i no es feien
sessions extraordinàries. Per tant, creim que aquest ple
extraordinari i urgent que avui el Grup Socialista ens demana,
no té la motivació adequada i per això el vot del Grup Popular
serà en contra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Prohens. En torn de rèplica el Sr. Marc
Pons té la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, és
una llàstima que el Grup Popular no estigui d’acord ni estigui
per la labor de fer un debat sobre les qüestions que plantejàvem;
que ho faci, primer, posant de manifest de quina forma actuaven
uns i de quina actuaven uns altres. Crec que la Diputació
Permanent, des del moment en què es van demanar alguns
plenaris extraordinaris -record el cas Rasputín-, van tardar tres
mesos perquè fessin un plantejament de convocar la mateixa
mesa. 

Ens diu a més a més que açò són qüestions absolutament
ordinàries, que no tenen una argumentació darrere que validi la
realització d’un plenari extraordinari. La intervenció de l’Estat
espanyol i la incidència que tindrà sobre els ciutadans la
intervenció econòmica dels sistema financer, només açò no
demana esperar tres mesos. El fet que dia 27 de juny, d’aquest
mes, la supervivència dels clubs d’elit esportius menorquins
depengui d’aquesta data i de saber fins a quin punt hi ha un
suport clar o no per part de les administracions, són temes que
tenen el qualificatiu no d’ordinari, sinó d’extraordinari i urgent.

I jo em deman: quin és aquest criteri que planteja el Govern
de la necessitat d’haver de fer plenaris en època d’estiu perquè
han de fer molta feina, però en canvi rebutja qualsevol
plantejament que pugui fer l’oposició? Açò és tarannà?, açò és
voluntat democràtica? Ens hem de reunir les vegades que el
Partit Popular ens ho demani però hem de dir cada vegada que
no sempre que ho demani el Partit Socialista?, quan són
qüestions que interessen als ciutadans; és aquest el criteri? I jo
em deman: què els diran?, què diran el Sr. Bauzá o els
consellers del Govern quan vagin a Menorca i vegin el Menorca
Bàsquet o el Vòlei Ciutadella a partir del mes de juliol, que és
possible que tal vegada s’hagin dissolt? Què els diran?, tindran
la vergonya de dir-los que estan molt afectats i que els sap
greu?, que van fer tot el que van poder però que a la vegada ni
tan sols no van ser capaços de convocar un plenari
extraordinari? Fins aquí arriba aquesta hipocresia?

I n’hem vist, de titulars, eh?, ho deia abans: “Os apoyaré
para que la ACB sea una realidad. Menorca debe jugar
ACB...”; el director general deia “asegura que pronto habrá
noticias y serán positivas”... “El conseller acuerda destinar al
club una parte del presupuesto del promoción turística”; açò és
una fanfarronada o va de debò? Perquè quan ho plantejam, quan
demanam un debat per parlar d’aquestes coses no és possible
que no hi hagi una resposta, i la gent, aquests clubs esportius
passen pena, estan preocupats, i que el Parlament, insistesc, on
resideix la sobirania dels ciutadans de les Illes Balears, es negui
a fer aquest debat quan el Partit Popular reconeix la necessitat
d’haver de continuar fent reunions plenàries durant l’època
d’estiu ens sembla una falta de respecte. 

És més, fins i tot diria que deixem de banda, si volen vostès,
senyors del Partit Popular, el plantejament del Menorca Bàsquet
o el plantejament de la intervenció del sistema financer
espanyol. En què estam convertint aquest parlament? En un lloc
on només es debat allò que interessa al partit del Govern?, on
les preguntes de control al Govern s’han convertit en una excusa
perquè l’actual govern critiqui cada vegada l’anterior sense
opció a rèplica? Un lloc on el president respon, més ben dit, no
respon mai allò que se li demana? On no ha arribat jo crec que
cap llei; avui ho deien, tretze decrets llei, amb el que açò
representa de tarannà democràtic i de voluntat real de debatre i
d’acordar i d’adequar-nos a les necessitats dels ciutadans? En un
lloc on les qüestions que incomoden el Govern les deixam
arraconades dins un calaix i ja els debatrem quan no molestin i
ja no facin nosa? Tenim un parlament, Sr. President i senyors
diputats, que en certa manera s’està la seva qualitat democràtica
a marxes forçades. 

Ho vull recordar: aquí resideix la sobirania dels ciutadans de
les Illes, i per tant tenim la responsabilitat d’afavorir tots aquells
debats que siguin d’interès i de la importància dels ciutadans.
Perquè també vull recordar, els faré alguns recordatoris de les
propostes de debat que ha duit el Partit Popular només en
aquests tres darrers mesos: hem debatut si havíem de donar o no
suport al Govern espanyol per l’expropiació a Argentina d’YPF;
hem debatut si havíem o no de condemnar els guinyols
francesos per ridiculitzar Rafel Nadal; hem debatut si havíem o
no de donar suport als drets humans a Cuba; i mentre fèiem
aquestes coses no permetíem poder fer un plantejament d’una
proposició no de llei que afecta clubs esportius menorquins, la
competència dels quals és de la nostra comunitat autònoma.
Aquest no hauria de ser el tarannà que hauria de presidir l’espai
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parlamentari, hauria de ser el de la capacitat de tractar aquelles
qüestions que ens afecten a nosaltres, les primeres de totes, si
tenen urgència més que mai, i evidentment fer-ho des de la
responsabilitat del que representen els espais de debat. 

Avui no demanàvem decidir si el Menorca ha de quedar o
no, si l’hem d’ajudar o l’hem de deixar d’ajudar; avui
demanàvem poder debatre sobre açò, i veim que el Partit
Popular ni tan sols vol debatre sobre aquestes qüestions. No pot
ser ni és aquesta l’actitud més encertada. Lamentam molt que el
camí que agafa el Partit Popular vagi en aquesta direcció. I
evidentment en els propers plenaris extraordinaris que veurem,
perquè ja ens anunciava el Partit Popular que en faran,
lamentarem doblement que en cap d’ells no estiguin disposats
ni tan sols a incloure una sola qüestió que el Partit Socialista,
que el Grup Socialista vulgui proposar, i en aquest sentit hem de
manifestar la nostra..., bé, la decepció sobre la falta de diàleg i
de voluntat de debatre aquelles qüestions que interessen els
ciutadans d’aquestes illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, simplement per manifestar que el Partit Popular ens
anuncia nous plenaris extraordinaris -per cert, no és cert que la
passada legislatura no hi hagués plenaris extraordinaris a l’estiu,
n’hi va haver també alguns. 

En qualsevol cas sí que queda de manifest la poca voluntat
per part del Partit Popular que hi hagi control sobre el Govern.
Sí que interessa que determinades lleis, per qüestions, en el cas
de la Llei de funció pública, per qüestions totalment
ideològiques, no pràctiques, i en el cas de la Llei de turisme
perquè el Sr. Delgado ha tardat molt a fer els deures i a arribar
a presentar la llei, ho ha fet tard, ja fa molts de mesos que el
sector li demanava que ho fes perquè els tràmits no fossin tan
(...) i ara ho hem de fer en un període extraordinari i reduint els
terminis, i, com deia, es neguen que hi hagi aquest control sobre
el Govern, que seria absolutament necessari en aquests
moments, donat el que passa. Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Sra. Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Només per contestar molt ràpidament
al que veig que era el punt central d’aquest ple extraordinari,
que nosaltres ens pensàvem que seria la reactivació econòmica
general; veim que el punt central és el tema del Menorca
Bàsquet, que és un tema que també ens preocupa, en aquest
grup, i evidentment al Govern i al Consell de Menorca. El fet
que no es reuneixi el Parlament de manera urgent les properes
setmanes per tractar aquest tema no vol dir en cap cas que el
Govern no treballi dia a dia per donar una resposta i una solució
a aquest club, tenint en compte, evidentment, les restriccions
pressupostàries actuals. 

Torn repetir que aquest president, que aquests consellers són
l’equip de govern que ha fet més feina de la història de les
Balears, amb la meitat d’alts càrrecs, amb la meitat de
conselleries, amb la situació econòmica més delicada de la
nostra història, prenent les mesures més difícils de la història
d’aquesta comunitat, i ho ha fet, i vénen al Parlament cada
setmana, i donen resposta a les seves preguntes. Una altra cosa
és que els agradin o no les respostes que els donen, però no ha
quedat ni una sola pregunta de les que han fet al president sense
contestar.

Per tant senzillament reiteram la nostra negativa a convocar
el que ens pareix un ple, una vegada més, de cara a la galeria i
per omplir l’expedient, i reiteram que aquest govern farà feina
tot l’estiu i que farà feina amb l’objectiu de la reactivació
econòmica per donar respostes extraordinàries a situacions
extraordinàries.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Prohens. 

Finalitzat el debat passarem a la votació. 

Vots a favor de la proposta? 2, 3, 5.

Vots en contra? 5, 7, 9.

Cap abstenció?

Senyores i senyors, s’aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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