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EL SR. PRESIDENT:

Passam a la següent Diputació Permanent.

Aquesta presidència ha convocat la Diputació Permanent
en compliment del que disposen els articles 60, 61 i 62 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
d’una sessió extraordinària de la Comissió d’Hisenda i
Pressuposts, sol·licitada per 14 diputats del Grup
Parlamentari Popular, mitjançant l’escrit RGE núm.
7127/18, per dur a terme la compareixença RGE núm.
7119/18, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular, del
senador en representació de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, Sr. Francesc Antich i Oliver, en relació
amb la defensa dels interessos de la comunitat autònoma
de les Il l es Balears en la tramitació dels Pressuposts
Generals de l’Estat.

A continuació passam al punt únic de l’ordre del dia, que
consisteix en l’adopció d’acord sobre la convocatòria d’una
sessió extraordinària de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts,
sol·licitada per 14 diputats del Grup Parlamentari Popular,
mitjançant l’escrit  RGE núm. 7127/18, per dur a terme la
compareixença RGE núm. 7119/18, sol·licitada pel Grup
Parlamentari Popular, del senador en representació de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, Sr. Francesc Antich
i Oliver, en relació amb la defensa dels interessos de la
comunitat autònoma de les Illes Balears en la tramitació dels
Pressuposts Generals de l’Estat.

Intervenció del Grup Parlamentari Popular. 

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari
Popular novament hem demanat també aquesta compareixença
del senador autonòmic, nomenat per aquest Parlament i
representant del Partit Socialista en el Senat, el Sr. Francesc
Antich, en relació amb diferents votacions i diferents
posicionaments que ha tengut el Partit Socialista en el Senat
en l’aprovació dels Pressuposts Generals de l’Estat. Vull
recordar que són uns pressuposts generals de l’Estat elaborats
per l’anterior Govern del Partit Popular a Espanya abans de la
moció de censura; uns pressuposts que, amb paraules de
diferents representants del Partit Socialista, eren els pitjors de
la història per a Espanya i els pitjors de la història per als
interessos dels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears, i
que ara han assumit, han fet seus i han defensat tant la ministra,
en el Senat, com també a les diferents compareixences en el
Congrés dels Diputats, com també diferents consellers han
defensat amb diferents preguntes des del Grup Parlamentari
Popular aquí, en el Ple d’aquest Parlament.

Concretament, hi ha dos temes que ens preocupen, un és
la renúncia que va fer amb el vot del Partit Socialista a una
esmena d’un altre grup parlamentari de reclamar els 102

milions d’euros del famós conveni de carreteres. Nosaltres ja
vàrem dir, des del principi de legislatura, que això no era un
conveni pròpiament dit, que era un protocol d’intencions que
s’havia de transformar en diferents convenis, cosa que va negar
per activa i per passiva la consellera d’Hisenda, la Sra. Cladera,
i també la presidenta del Govern, que varen voler treure pit
sobre aquest document que havíem firmat amb l’anterior
Govern del Partit Popular, i va arribar a dir la consellera
Cladera que aquests doblers estaven arribant.

Tres anys després, el temps ha donat la raó al Partit
Popular, que aquest acord d’intencions s’havia de transformar
en convenis que no s’han transformat i aquests doblers del
conveni de carreteres no han arribat. Però, quina va ser la
nostra sorpresa quan hi va haver una esmena en el Senat, quan
els pressuposts, aquests pressuposts tan dolents per als
interessos de les Illes Balears, amb paraules del Partit
Socialista, hi havia possibilitat d’esmenar i de millorar-los, hi
va haver una esmena de reclamar aquests 102 milions d’euros,
el Partit Socialista en el Senat hi va votar en contra, i per això
consideram que calen també explicacions en aquest Parlament
sobre el per què d’aquest vot en contra, sobre per què no s’han
millorat els pressuposts que quinze dies abans eren els pitjors
de la història i sobre per què no s’han reclamat aquests
doblers.

També el mateix en el vot en contra del senador Antich a
l’esmena de Nova Canària, que, finalment, s’ha materialitzat en
el descompte del 75% que s’ha aprovat, que ja es va aprovar en
els pressuposts, com dic, elaborats pel Partit Popular, i que
ara, finalment, i després de molt d’estira i arronsa, sembla que
ha aprovat el Govern d’Espanya.

Són concretament aquests dos temes, però també es pot
parlar, en definitiva, de com veu el Sr. Antich aquests
pressuposts que, com dic, fa un mes eren els pitjors per a la
història i per als interessos dels ciutadans de les Illes Balears
i que ara defensen com si fossin propis.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Prohens. Intervencions dels grups
parlamentaris a favor de la proposta?

Intervencions dels grups parlamentaris en contra de la
proposta?

El Sr. Martí té la paraula.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, nosaltres estam, el nostre grup està absolutament
d’acord que comparegui el Sr. Antich, com que comparegui el
Sr. Bauzá, i vull recordar, en aquest sentit, que ja ho hem
sol·licitat, ho vam sol·licitar fa molts de mesos de forma
ordinària, i ni un ni l’altre, especialment el Sr. Bauzá, que té
pendents dues compareixences, no ha volgut venir aquí a parlar
del pressupost del 2018, de la REB, del règim especial, ni de
la connectivitat.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201807127
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201807127
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201807119
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201807119
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I ara resulta que és amb una sessió extraordinària que volen
que comparegui el Sr. Antich. Ostres! Duem quasi un any,
m’agradaria que la Mesa pogués mirar de quan són les
peticions de compareixença dels senadors autonòmics, i
ningú, i el Sr. Bauzá el primer, no ha volgut comparèixer.

Home, em sembla que dóna una sensació d’oport...,
sensació no, una realitat, una materialització d’un oportunisme
massa fora de lloc.

Per tant, jo demanaria, efectivament, han de comparèixer
els senadors autonòmics, ho han de fer, és clar que sí, així es
van comprometre a la darrera compareixença que vam tenir en
aquesta cambra, de forma ordinària, i amb la racionalitat que
suposa defensar els interessos de la comunitat autònoma, no
amb els interessos electoralistes o partidistes que pugui o en
vulgui treure profit un determinat grup en un determinat
moment.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Sr. Morrás, té la paraula.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, gràcies, Sr. President. Sí, no, esa comparecencia no
corresponde a una defensa de los intereses de la comunidad
autónoma, porque si llega a ser así solicitaría la
comparecencia de los dos senadores que representan a esta
comunidad autónoma, que fueron elegidos por este
Parlamento, porque también el Sr. Bauzá representa, se
supone, a los intereses de esta comunidad autónoma, aunque
parece que su trabajo en este Senado no responde a esos
intereses, por lo visto hasta el momento, no parece que esté
dando esos resultados.

Por lo tanto, no daremos el soporte a esta comparecencia
y esperamos que sí respondan a las ordinarias que están
solicitadas por este Parlamento.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Morrás. Sr. Alcover té la paraula.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres, al contrari que
l’anterior i la posterior, on creiem que la Sra. Cladera s’ha de
poder defensar en seu parlamentària de les infàmies que li han
amollat durant totes aquestes setmanes en premsa, creiem que
aquesta no toca de peus a terra, és a dir, no té ni cap ni peus.
És a dir, el Sr. Antich és el cinquè senador de tot el Senat que
més propostes i preguntes ha fet, evidentment la immensa
majoria a favor d’aquestes Illes, és a dir, no ha de demostrar,
al contrari que l’altre senador que està nomenat per aquest
Parlament, hi ha molta diferència entre un i l’altre.

És a dir, el fet que el mes de juliol hi hagués un canvi de
govern i, evidentment, s’hagués de menjar el pressupost que hi
havia fet, perquè la nova elaboració dels pressuposts ja ha de

ser per a l’any 19 i no per a l’any 18, no suposa el fet que hagi
de comparèixer per explicar això, perquè està més que
explicat per part del Govern central.

Per tant, a aquesta, evidentment, hi votarem en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alcover. Alguna paraula més?

Sr. Font, té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, Sr. President, nosaltres ens abstendrem en aquesta
votació. Però crec que és oportú, ja que parlam dels senadors
autonòmics, de fer una reflexió tots, perquè demà queden deu
mesos per a les eleccions, i deuen quedar cinc mesos bons de
Parlament, cinc o sis mesos bons de Parlament; és una bona
reflexió de veure que aquí hi va haver un temps, on va ser
senador autonòmic el Sr. Pere Sampol, i miri que no és del
meu partit, però el Sr. Sampol tenia per costum comparèixer
i explicar el que feia.

Estaria bé que ens posàssim d’acord perquè
compareguessin els senadors autonòmics, però ja no tan sols
a petició nostra, s inó a petició seva, i que fos d’una forma
ordinària i que ho regulàssim. Perquè de què serveix un
senador autonòmic si no ret comptes al Parlament que l’ha
nomenat?

I jo no entr en una cosa ni en l’altra, per això nosaltres ens
abstendrem, però en el tema que explicava la Sra,. Prohens, jo
només li vull dir que jo és un dels temes, aquest del conveni
de carreteres, que més fàstic em fa, perquè és un tema que
aquest conveni penja d’un divendres, 12 de març del 2004, és
a dir, des del dia 12 de març del 2004 hi ha hagut vuit anys del
Sr. Zapatero i hi ha hagut sis anys i busques del Sr. Mariano
Rajoy, eh, i és una llàstima que siguem tan submisos i tan
ximples com som en una història que ve d’un protocol
d’intencions o d’un conveni d’un divendres, 12 de març del
2004.

Ens hauríem d’avergonyir en aquest sentit, és a dir,
demanar explicacions d’aquest tema hauria de ser... uf!, això
no passarà si hi ha una majoria que depèn d’El Pi! És a dir, hi
ha qüestions que no hem de discutir, perquè això si ho
sapigués la gent realment que discutim, estam parlant d’una
cosa que fa quasi disset anys que se’ns va dir que se’ns donaria
i seguin lluitant any a any perquè se’ns paguin 300 i busques,
400 milions d’euros, que si els repartim en aquests setze anys
és que no arriben ni a 30 milions d’euros cada any.

Ahir vaig veure que la Sra. Presidenta d’Andalusia va anar
a Moncloa i se’n va anar amb 500 milions davall el braç. De
què anam aquí! I jo també li deman al PP, que té una part de
responsabilitat en aquest sentit, com la té el PSOE, i ho dic en
propietat, hi era jo en aquell govern que va signar aquest
conveni; és a dir, a un altre li poden contar, però a mi no m’ho
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podeu contar, amb la qual cosa, decepció total i absoluta en
aquest sentit.

I l’altra, mirin, un exemple, que és el problema del tema
energètic a Maó, jo, ara fa prop de... no ho sé, és a dir, si no
vaig equivocat en aquest moment fa més de dos mesos, jo vaig
parlar amb el senador Antich i amb el senador Bauzá per a un
tema important, que és el tema energètic de Maó, supòs que
hi fan feina, però cap dels dos han informat ni m’han tramès un
paper, ni un whatsapp. És a dir, crec que és bo, i faig la
reflexió, no dic que no facin feina, ojo!, que aquestes coses sé
que també són difícils d’aconseguir, i més que hi ha hagut un
canvi de govern i que només són cinquanta dies del canvi de
govern, però sí que estaria bé, veient això, que tenguem una
forma de fer comparèixer aquí els senadors autonòmics
perquè puguin explicar la seva feina, que estic convençut que
la fan, més o menys. Així de clar!

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Bé, si no hi havia cap intervenció més en
contra, el torn del Sr. Font era per fixar posicions. Sra. Seijas,
Sra. Huertas, té la paraula.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Bé, el Grup Mixt també s’abstendrà perquè pensa que, com
ha dit el Sr. Font també, s’hauria d’articular una manera que els
senadors nomenats pel Parlament compareguessin a cada
període de sessions a explicar què han fet per a aquesta
comunitat, ja que estan nomenats pel Parlament el lògic és que
retin compte al Parlament.

Per això ens abstenem en aquesta petició de
compareixença, consideram que han de ser els dos senadors
i d’una manera obligatòria a cada període de sessions.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Huertas. Sra. Prohens, té la paraula.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, gràcies, Sr. President. Evidentment, lamentar aquest
impediment que pugui comparèixer el Sr. Antich.

Vostès han anomenat l’altre senador autonòmic, el Sr.
Bauzá, però és que hi ha una diferència, el Sr. Bauzá no va
votar en contra d’aquesta esmena de Nova Canària, del
descompte del 75%; el Sr. Bauzá no va votar en contra
d’aquests pressuposts generals de l’Estat que, finalment, duen
aquest descompte del 75%, entre d’altres beneficis per als
ciutadans de les Illes Balears, que, nosaltres, des del Partit
Popular, hem defensat fa un mes i ara, no mostrant aquesta
incoherència que ara mostren alguns, i el Sr. Bauzá no va votar

en contra de reclamar aquests 102 milions del conveni de
carreteres.

A partir d’aquí, si vol que comparegui el Sr. Bauzá per
explicar els pressuposts generals de l’Estat i comparegui el Sr.
Antich, pot comparèixer el Sr. Bauzá i pot comparèixer el Sr.
Antich, però que qui ha manifestat un vot en contra dels
interessos dels ciutadans de les Illes Balears els darrers
mesos o des que ens trobam en període extraordinari és el Sr.
Antich.

No volen que vengui a donar explicacions ara? Bé,
tornarem fer aquesta petició de compareixença en període
ordinari, perquè creiem necessari que es donin unes
explicacions als ciutadans de les Illes Balears, sobretot per a
aquells que són llavors tan ràpids a penjar-se algunes medalles
que no els corresponen.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Prohens. Alguna contrarèplica més?

Passam, doncs, a la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

El resultat és: 6 vots a favor; 10 vots en contra i 2
abstencions.

 



DIPUTACIÓ PERMANENT / Núm. 24 / 24 de juliol de 2018 127

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Il les Balears. Palma


	Punt únic. Adopció d’acord sobre la convocatòria d’una sessió extraordinària de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts, sol·licitada per 14 diputats del Grup Parlamentari Popular, mitjançant l’escrit RGE núm. 7127/18, per dur a terme la compareixença RGE núm. 7119/18, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular, del senador en representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears, Sr. Francesc Antich i Oliver, en relació amb la defensa dels interessos de la comunitat autònoma de les Illes Balears en la tramitació dels Pressuposts Generals de l’Estat.

