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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. CANO I JUAN:

Sí, president, Silvia Cano, Mercedes Garrido.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Bea Gamundí, Francina Armengol.

EL SR. PRESIDENT:

Alguna substitució més?

I. Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
4923/19, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos,
de sol·licitud de compareixença del delegat del Govern
a les Illes Balears, en funcions, per tal que informi sobre
la taxa de criminalitat a les Illes Balears.

Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a
l’adopció de l’acord respecte del RGE núm. 4923/19, del
Grup Parlamentari Ciudadanos, sobre sol·licitud de
compareixença del delegat del Govern a les Illes Balears en
funcions, per tal que informi sobre la taxa de criminalitat de
les Illes Balears.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula la Sra. Guasp, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. No me voy a extender demasiado,
simplemente para explicar el porqué y el motivo de esta
solicitud de la comparecencia del delegado del Gobierno en
las Islas Baleares en funciones, dados los últimos datos
conocidos hace poco más de un mes. El balance publicado por
el Ministerio del Interior constataba que las Islas Baleares
habían aumentado los índices de criminalidad, somos la
comunidad autónoma com una tasa mayor de criminalidad en
España. En los últimos meses, en los últimos doce meses, se
constata que ha habido 68,4 infracciones penales por cada
1.000 habitantes, siendo la media nacional de 46,6. 

Sabemos que inmediatamente compareció el delegado del
Gobierno, o la Delegación hizo un comunicado, desmintiendo
o intentando maquillar estas cifras posteriormente a esta
publicación, aludiendo a la población flotante, que sólo
consideraban el número de habitantes y la población censada.
Por lo tanto creemos que esto no es una justificación, ya que
siempre se ha considerado este índice censal, y por tanto
solamente queremos una aclaración, pedimos una aclaración
por su parte, no hay absolutamente ningún otro interés en
vincularlo, como otros grupos parlamentarios, a otras..., el
índice de criminalidad a la población extranjera, etc.

Simplemente nosotros, desde el Grupo de Ciudadanos
queremos una aclaración por parte del delegado del Gobierno,
y atendiendo al artículo 46 del Reglamento del Parlamento
pedimos la comparecencia en esta comisión.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Guasp. Ara en torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula la Sra.
García, per un temps de deu minuts.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors
diputats. El Partit Popular, el Grup del Partit Popular, també
se suma a aquesta iniciativa i demana la compareixença del
delegat per explicar aquest índex de criminalitat a les Illes
Balears, tot i que som conscients que altres legislatures s’ha
demanat la compareixença del delegat de Govern davant
aquesta comissió i l’han rebutjada. Esgrimint un informe
jurídic del 2011, el Sr. Ramon Socías explicava en aquest
informe, que després han utilitzat altres delegats del Govern,
que aquesta comissió, aquest parlament, no té competències
per fiscalitzar la feina que realitza personal adscrit a
l’Administració central, i el Partit Popular no vol fiscalitzar,
no vol fiscalitzar aquest delegat de Govern, en funcions, el que
demana el Partit Popular és tenir informació de primera mà,
que ens expliqui realment què és el que succeeix a les nostres
illes i que ens expliqui quines són les mesures que han dut a
terme per intentar rebaixar aquesta alarma social i poder
enviar un missatge de tranquil·litat i seguretat als ciutadans de
les Illes Balears.

Per tant ens sumam a aquesta iniciativa. Gràcies.

EL SR.  PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té  la paraula la Sra. Sans, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Sí, perdonau. Gràcies. Nosaltres interpretam per reglament
que, en principi, el delegat de Govern no té l’obligació de
comparèixer davant aquesta comissió, que sí que ho ha de fer,
en tot cas, si se li sol·licita davant el Congrés dels Diputats,
però com que nosaltres pensam que l’exercici de
transparència no sobra, nosaltres votarem a favor d’aquesta
compareixença.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sans. Ara correspondria el torn al
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, que no és present. Per
tant, té la paraula, pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
el Sr. Rodríguez, per un temps de deu minuts.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201904923
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EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Nosotros en la misma línea que
han expresado los diputados que hasta ahora han hablado
consideramos que será muy interesante la comparecencia del
Sr. Delegado del Gobierno, por supuesto sin ningún ánimo
fiscalizador, dado que la cámara no tiene esta competencia,
pero creo que no está de más oír las explicaciones y los datos
que nos pueda aportar.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Ara pel Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup parlamentari
també donarà suport a aquesta proposta, tot i que som
plenament conscients que és un brindis al sol, perquè
tanmateix no compareixerà perquè estan en la línia que
evidentment no és obligatori, però no volen fer aquest
exercici de transparència i aquest exercici de coordinació i
col·laboració amb altres poders públics i, per tant, al final ho
rebutjaran.

Nosaltres, però, com que consideram que seria bo que
també els responsables a les Illes Balears de l’Administració
General de l’Estat compareguessin i donassin explicacions i
donassin llums i taquígrafs a determinades problemàtiques que
tenim les quals són de la seva competència, hi donarem suport.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula, pel Grup Parlamentari
Socialista, la Sra. Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Moltes gràcies, president. Nosaltres no farem un brindis
al sol, per tant, no ens sumarem a aquesta proposta perquè, bé,
com bé ha dit el Grup Parlamentari Popular, hi ha un informe.
No és competència d’aquesta cambra aquesta compareixença,
de fet sempre hi ha hagut una negativa. Per tant, el Reglament
consideram que no regula la recaptació  d’aquesta
compareixença i, per tant, farem un vot contrari.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tant passem a la votació de l’escrit
RGE núm. 4923/19.

Vots a favor? 7 vots a favor. Ah, d’acord, 6, a favor. 7 vots
a favor.

Vots en contra? 4 vots en contra.

Abstencions? 1 abstenció.

En conseqüència, s’acorda de recaptar la presència del
delegat del Govern a les Illes Balears, en funcions, per tal que
informi sobre la taxa de criminalitat de les Illes Balears.

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia, que
consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE
núm. 4539 i 4602/19.

II.1) Proposició no de l lei RGE núm. 4539/19,
presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a suport als funcionaris de presons d’Eivissa.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
4539/19, presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a suport als funcionaris de presons d’Eivissa.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua Balears, té la paraula el Sr. Rodríguez, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Creo que en la exposición de
motivos de la proposición no de ley queda todo aclarado.
Nosotros hemos tenido oportunidad de reunirnos con los
sindicatos de funcionarios de prisiones, no sólo de la prisión
de Ibiza sino también de la prisión de Palma, que tienen
problemas muy similares. Entonces nosotros nuestra única
intención, en esto voy a ser muy breve, es que el Parlamento
de las Islas Baleares inste al Gobierno del Estado a dotar de
más medios humanos y materiales a la prisión de Ibiza y que
se atienda el problema que se tiene con la doble insularidad
que supone en el caso de Ibiza.

Y poco más tenemos que añadir.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara el Grup Parlamentari Popular ha
presentat l’esmena RGE núm. 5968/19. Per a la seva defensa
té la paraula la Sra. García, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, president. Efectivament, el Partit Popular
ha enviat aquestes esmenes perquè el que volem és que sigui
més ampli i més extensiu aquest reconeixement als drets
laborals d’aquests cossos de funcionaris adscrits a presons, i
per això també demanam, en primer lloc, que se’ls reconegui
com a agents de l’autoritat i, efectivament, les seves
retribucions siguin d’acord amb la tasca que estan
desenvolupant, que a més se’ls reconeguin aquests costs
d’insularitat, i a més impulsar una carrera professional amb
programes de formació específics i modernitzar tots els seus
equipaments i recursos materials, i tot això en línia del que ha
fet ja el Partit Popular en l’àmbit nacional al Congrés dels
Diputats que ja ha presentat dues iniciatives en aquesta línia:
una proposició no de llei per instar el Govern a la millora

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201904539
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d’aquestes condicions dels professionals i una proposició de
llei orgànica de modificació de la Llei Orgànica 1/1979, de 26
de setembre, per reconèixer el caràcter d’agents de l’autoritat
als funcionaris de cossos penitenciaris en l’exercici de les
seves funcions.

I per aquestes raons nosaltres donarem suport a la
iniciativa de VOX i la intentam millorar amb les esmenes que
els acab de comentar.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. García. Ara pel Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula la Sra. Guasp, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. Desde el Grupo de Ciudadanos
trasladarles nuestro apoyo tanto a la iniciativa presentada por
el Grupo Parlamentario VOX como a la enmienda del Partido
Popular. Está en línea con las iniciativas que se han llevado a
cabo en el Congreso de los Diputados por nuestro diputado
Joan Mesquida y, por tanto, éste va a ser nuestro apoyo.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Guasp. Ara pel Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula la Sra. Sans, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Primer de tot, vull expressar el nostre
suport al col·lectiu i ens solidaritzam amb les seves
reivindicacions.

Els problemes de la insularitat o de la doble insularitat que
patim a les Illes és una característica que genera un conjunt de
desequilibris. Segons l’article 139.1 de la Constitució tots els
espanyols tenen els mateixos drets i obligacions en qualsevol
part del territori de l’Estat. És per això que l’Estat hauria de
procurar corregir aquests desavantatges de la insularitat.

Aquestes retribucions extres per venir a treballar a les Illes
depenen de l’Estat, igual que el funcionariat de presons també
depèn de l’Estat i és per això que hi estan supeditats. També
cal recordar que no només són els funcionaris de presons
d’Eivissa els que tenen aquests problemes amb els
complements salarials, és un problema que es fa extensible a
tot el cos funcionarial; de fet, és un fet que comporta que
molta gent no vulgui quedar a treballar a les nostres illes ni tan
sols venir.

Des d’Unidas Podemos pensam que cal centrar-se a
demanar a l’Estat que no sols aquest col·lectiu rebi l’augment

del complement salarial, sinó que ho demanem per a tots. Cal
sumar forces en les negociacions que es duen a terme amb el
Govern de l’Estat per tal de millorar les condicions de tots els
treballadors públics.

D’altra banda, sí que m’agradaria comentar que em sorprèn
que un partit contrari a l’estructura organitzativa de l’Estat,
basada en les autonomies les quals recordem que són les
institucions més properes a la ciutadania i, per tant, als seus
problemes, que els preocupen els problemes específics dels
ciutadans de Balears, no apostin per la descentralització.
Vostès s’imaginen que aquestes competències en matèria de
presons fossin de la comunitat autònoma? Segurament seria
molt més senzill de solucionar aquest problema ja que de
moment l’únic que podem fer és instar el Govern central i no
ho podem gestionar nosaltres mateixos.

D’altra banda, tots els problemes de carestia de la vida que
assolen les Illes tenen unes arrels profundes que cal atacar, no
n’hi ha prou a posar l’accent en el sou dels funcionaris de
presons ja que només suposaria quedar-se en la superfície del
problema, hi ha causes estructurals que cal canviar, per
exemple, que els nivells de preus no baixaran perquè es pugin
per decret alguns sous públics, el contrari, és possible que
continuï havent-hi pujades de preus en alguns casos com
l’habitatge.

És per això que cal posar solucions i no pegats, hem
d’aconseguir, per una part, els complements salarials de tot el
funcionariat, però, per una altra part, cal regular els preus del
lloguer i, en definitiva, apostar per mesures que equilibrin el
nivell de vida a les Illes Balears que, com tots sabem, està per
sobre de la mitjana estatal.

És per això, perquè pensem que s’ha de tenir una mirada
més àmplia i profunda de les necessitats que es plantegen que
no hi votarem a favor, però, si el grup proposant accepta
l’esmena del Partit Popular, a aquesta sí que la votaríem a
favor.

És per això que també demanam la votació separada, en el
cas que s’accepti l’esmena del Partit Popular.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sans. Ara correspon la paraula al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, que no és present. Per tant,
té la paraula el Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes,
té la paraula el Sr. Melià, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup parlamentari
està d’acord tant amb la iniciativa del Grup Parlamentari VOX
com amb l’esmena del Partit Popular.

Ens sorprèn la posició del Grup Podemos perquè tenia
l’opció, el dret de presentar esmenes i no ho ha fet, si no li
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agradava la iniciativa i la volia complementar, la volia millorar,
trobava que havia d’incloure també els funcionaris de presons
de Palma, etc., tenia la seva opció de fer-ho, però bé,
s’estimen més no votar-hi a favor pel que veig.

En tot cas, evidentment la compensació de la insularitat és
un objectiu que l’Estat incompleix i aquesta iniciativa no fa
més que demostrar aquest incompliment per part de l’Estat.

I amb una cosa sí que estic d’acord amb el Grup
Parlamentari Podemos, sorprèn de qui ve aquesta iniciativa,
perquè al final és la constatació que les competències
gestionades per l’Estat no estan tan ben gestionades com les
competències gestionades per la comunitat autònoma i pels
ajuntaments. Per tant, al final donen la raó a aquest model que
rebutgen constitucionalment proclamat de l’estat de les
autonomies i de l’autonomia de les corporacions locals.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara correspon la paraula al Grup
Parlamentari Socialista, Sra. Carbonero, té un temps de cinc
minuts.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Bé, des del Grup
Socialista també que vagi per endavant el suport no només als
funcionaris de penitenciàries, sinó a tots els funcionaris de
l’Estat, perquè el tema del plus d’insularitat és un tema que fa
molts d’anys que es reclama tant per sindicats com per grups
polítics.

Bé, jo també he d’incidir que sorprèn l’esmena, tot i que
consideram que millora molt la proposta, de part del Partit
Popular, perquè engloba tot el sector de l’empleat públic de
l’Estat, cosa que a VOX queda molt reduït a penitenciàries, i
d’Eivissa, concretament. I bé, com bé ha dit a l’exposició de
motius, a Mallorca passa el mateix també, a Palma. I bé, jo
som de Menorca i també tenim coneixement que a Menorca
també hi ha una situació similar. Per tant, creiem que l’esmena
del Partit Popular millora molt l’àmbit d’aquesta proposta. 

És curiós que vengui del Partit Popular quan sabem que és
un partit que ha fet mil retallades en el tema de funcionariat,
sabem que fins que no va venir un govern socialista a l’Estat no
es van pujar, no es van descongelar els sous dels funcionaris,
per tant, benvinguts siguin ara a aquest suport al funcionariat
per part del Partit Popular.

Però, bé, així i tot faríem una reflexió al Grup VOX, a
veure si, ja que la proposta del Partit Popular podria englobar
intrínsecament la seva proposta, que és més concreta, idò tal
vegada nosaltres donaríem suport a aquesta proposta, si fos
únicament i exclusivament l’esmena del Partit Popular, en el
sentit que podríem veure-hi inclosos els dos punts de la seva
proposta ja que engloba més àmpliament que les quatre illes
i també tot el funcionariat, no només de penitenciàries.

Esperarem a veure quina opció agafa el grup proposant.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Carbonero. Procedeix ara la suspensió
de la sessió per un temps de deu minuts per la qual cosa es
demana al grup proposant si vol una suspensió de la sessió o
si vol continuar.

Per tant, un cop recomençada la sessió, pertoca la
intervenció del grup proposant per fixar la posició i assenyalar
si accepta l’esmena, per un temps de cinc minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Nosotros, en principio, no
tenemos ningún inconveniente en aceptar las enmiendas que
ha propuesto el Partido Popular porque nuestro único objeto
es realmente mejorar la situación de estos funcionarios.

Nosotros lo circunscribimos, es cierto, a Ibiza, porque fue
una propuesta que nos llegó desde allí, de la gente de Ibiza que
se había reunido con los funcionarios de prisiones y
posteriormente tuvimos nosotros una reunión con los
funcionarios de aquí, cuando ya habíamos presentado la
proposición no de llei.

En ese sentido todo lo que sea para mejorarla por
supuestísimo no tenemos ningún inconveniente y aceptaremos
las enmiendas del Partido Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Idò ara entenc que l’esmena és una esmena
d’addició, per tant, haurem de votar de manera separada,
d’acord?

Si el Sr. Rodríguez vol... haurem de votar de manera
separada o conjunta... 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... d’acord... 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... d'acord, per tant, passam a la votació, votaríem el punt 1.

Vots a favor? 6 vots a favor.

Vots en contra? 7 vots en contra. 

Per tant, no s’accepta.

Punt 2. 

Vots a favor? 12 vots a favor.
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(Se sent una veu de fons que diu: “13")

No, 13 no, perquè ell no vota. És clar, per això.

Vots a favor? Són 12 vots a favor.

Vots en contra? 1 vot en contra.

Abstencions? 

LA SRA. SANS I REGIS:

Perdonau, tal vegada és que som nova, em sap greu, volia
comentar, el punt 2 no es refereix a l’esmena, es refereix al
punt 2 de la moció.

EL SR. PRESIDENT:

És clar, al punt 2 de la moció.

LA SRA. SANS I REGIS:

D’acord.

EL SR. PRESIDENT:

És clar, l’esmena és al punt 3, és una esmena d’addició. 

(Remor de veus)

Bé, idò, tornam a repetir la votació...

(Se sent una veu de fons que diu: “del punt 2") 

Del punt 2. El punt 2 ha quedat clar, d’acord? Per tant, el
punt 2. El punt 1 ha quedat clar. Punt 2.

Vots a favor després del punt 2?

(Remor de veus i algunes rialles)

6 vots a favor.

Vots en contra del punt 2? 7 vots en contra.

Abstencions? Cap abstenció.

Per tant, queda rebutjat.

Punt 3, que és l’esmena d’addició del Partit Popular. 

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

12 vots a favor i 1 abstenció.

Per tant, queda acceptada.

II.2) Proposició no de l l e i  RGE núm. 4602/19,
presentada pel Grup Parlamentari Uni das Podemos,
Socialista i MÉS per Mal l orca, en contra de les
manifestacions feixistes.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 4602, presentada pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, en contra de les
manifestacions feixistes.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula la Sra. Sans, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Tant de bo mai no haguérem hagut de
presentar aquesta iniciativa, significaria que som una
democràcia avançada i respectuosa amb la memòria d’aquest
país, tot i que, per una part, el debat d’aquesta PNL coincideix
amb la mateixa setmana que la justícia ha donat el vist-i-plau
per treure, d’una vegada per totes, al dictador del Valle de los
Caídos, però, per una altra, com sabem tots, el passat 9 d’agost
es va produir un fet que en ple segle XXI no s’hauria d’haver
produït, l’himne falangista, el Cara al sol sonava a la Plaça de
Toros de Palma on s’hi varen congregar milers de persones,
una clara resposta impertinent a les manifestacions pacífiques
dels grups animalistes que varen sortir al carrer per expressar
el seu rebuig a una activitat que s’anava a produir a la plaça.

El debat aquí no és sobre l’activitat que es realitzava a la
plaça, sinó el fet de posar un himne feixista a milers de
persones. Si a un acte esportiu, com un partit de futbol, està
prohibit per llei estatal posar qualsevol himne feixista a un
lloc on es congreguen milers de persones, hauria de ser
considerat enaltiment del feixisme i no ser legal en qualsevol
de les situacions.

Però el que de cap manera a una societat democràtica com
és la nostra ens podem permetre que els fantasmes del passat
tornin per produir una exaltació dins la societat i fomentar les
diferències, quan tot just ara es produeix el reconeixement i
la memòria democràtica a les nostres illes i a l’Estat.

L’himne falangista durant tota la dictadura de Francisco
Franco va sonar amb força, tant que els nins i les nines a les
escoles eren obligats a saber-ho de memòria i a cantar-ho cada
matí. En fi. I després, hem de viure, en ple segle XXI, que a les
escoles s’adoctrina. Adoctrinament és el que es feia abans,
obligats a alabar el dictador cada matí. 

No es pot negar que després dels fets que ocorregueren a
la Plaça de Toros es clar que es va produir un senyal fent
l’ullet a l’apologia del feixisme, fet que és deplorable a
qualsevol estat que es consideri una democràcia avançada,
com és o hauria de ser la nostra.

A altres països aquesta classe de fets es contempla la seva
penalització al mateix Codi Penal, com per exemple a
Alemanya. Com pot ser que altres països d’Europa es posin les
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mans al cap quan ocorren fets similars com aquest i a Espanya
hem de veure com alguns polítics acudeixen a aquests actes i,
a més, aplaudeixen aquests fets? Quina classe de memòria
democràtica és aquesta?

En aquesta mateixa sala hi ha individus que enyoren aquella
Espanya fosca, coartadora de llibertats individuals i
col·lectives causant de tant de sofriment i patiment al nostre
país. 

No, no podem mirar cap a un altre costat quan succeeixen
fets tan deplorables com aquest, tenim l’obligació  per la
democràcia i en honor de totes les víctimes que tant sofriren
i les seves famílies a dir no al feixisme i a qualsevol de les
seves manifestacions.

És per això que Unidas Podemos, juntament amb PSOE i
MÉS per Mallorca, presentam aquesta proposició no de llei
amb la qual volem condemnar i rebutjar l’enaltiment del
franquisme que es va produir el passat 9 d’agost, a través de la
reproducció de l’himne de la Falange, demanam al Govern que
s’investigui des de la secretaria autonòmica de Memòria
Democràtica la possible vulneració de la Llei 2/2018, i instam
el Govern central a incorporar-la com a delicte de l’apologia
del franquisme.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara per a la seva defensa per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Cano, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Ahir va ser un gran dia per als
demòcrates d’aquest país, el Suprem, per unanimitat, va posar
fi a una anomalia històrica democràtica com és que un
dictador genocida sigui enterrat amb tots els honors a un
mausoleu. Per tant, la primera cosa que vull expressar avui és
la satisfacció per part dels Grup Parlamentari Socialista
perquè Franco abandoni el Valle de los Caídos i que la justícia
hagi donat la raó als procediments del Govern Socialista de
Pedro Sánchez, que ha actuat de manera meticulosa i amb
determinació.

Si això és una gran victòria per a la democràcia, el que no
ho és tant és el que va succeir el passat 9 d’agost a la Plaça de
Toros, on a un espectacle que congregà a milers de persones
sonà el Cara al sol. El Cara al sol , ho expressava ara la
representant de Podemos, va ser un dels himnes oficials que
va emprar la dictadura franquista, per a una generació com la
dels nostres pares o mares va ser obligatori cantar-la a
l’escola, amb el braç aixecat, no tenien opció, i això era un
greuge molt gran per als fills i filles dels republicans
assassinats, els seus familiars, amics, per a totes les víctimes
que hagueren de patir  la repressió i l’adoctrinament del
nacionalcatolicisme a les escoles. 

Aquest himne és l’expressió del pensament totalitari, del
que nega la llibertat, la discrepància, la pluralitat, i amb
aquesta finalitat va sonar des de la megafonia de la Plaça de
Toros, per silenciar la protesta i la dissidència, amb una
vocació de repressió i d’humiliació cap a les persones que es
manifestaren, i volgueren aixafar aquesta protesta amb un
himne que representa la violència del feixisme que va
ocasionar milers de víctimes i desaparicions forçades, moltes
encara a les cunetes i fosses comunes reclamen justícia.

La Llei 2/2018, de memòria i reconeixements
democràtics, té la finalitat de reparar les víctimes i garantir
que els espais de convivència, també els espais on es fan
espectacles, siguin espais per a la cultura democràtica. Sense
lloc a dubtes aquest fet vulnera l’esperit de la llei i s’hauria
d’investigar i prendre les mesures oportunes. 

Hi ha un apartat de la llei, que jo crec que és fonamental,
que és la de prevenció del feixisme, que fa referència a les
garanties de no repetició, i és el principal repte que tenim com
a societat per les noves generacions de no banalitzar el
franquisme i el que va suposar la dictadura. 

Al Grup Socialista ens preocupa que joves que han nascut
en democràcia, que gaudeixen de drets i llibertats
constitucionals, que s’expressen amb la llibertat d’expressió,
es puguin veure seduïts pels discursos de l’odi i de la
intolerància. Per això, és molt important treballar els valors
cívics, la investigació, la recerca i fer molta pedagogia; com
la que es va fer amb l’obertura de la fossa de Porreres quan es
varen organitzar visites escolars perquè pogueren veure què va
succeir, i la memòria és un gran antídot contra el feixisme i
una garantia de la seva no repetició. Hem de prendre aquestes
mesures per evitar la propagació de la ideologia de l’odi i
també cal tipificar en el Codi Penal l’apologia del franquisme,
perquè és una ofensa a les víctimes i les revictimitza.

El Codi Penal ja té a dia d’avui el delicte d’incitació a
l’odi, amb penes de fins a quatre anys, i aquí es podria
contemplar, es poden contemplar de fet, aquells contra un
grup social determinat com varen ser les víctimes del
franquisme. No obstant això, pensam que hauria de tipificar-se
d’una manera millor i tipificar, concretament, l’apologia del
feixisme, perquè a dia d’avui surt gratuït, i per això també el
Grup Socialista a l’àmbit estatal plantejam una reforma de
l’article 510, amb una proposta molt més àmplia, més integral,
de reforma de la Llei de memòria història del 2007, que entre
altres qüestions, com aquesta del 510, declari il·legals també
les associacions i fundacions que fan apologia del franquisme.

Esperam que tots els grups de la cambra donin suport als
tres punts, i de l’esmena que després es defensarà per part del
Partit Popular he de dir que des del Grup Socialista la podríem
entendre com a una addició, i si s’entengués com a una addició
estaríem disposats a aprovar-la, però mai com a una
substitució dels punts.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cano. Ara correspon, per a la defensa,
al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr.
Ensenyat, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies. Crec que les meves companyes han
explicat prou bé la PNL, i per tant res més a afegir.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara, torn de fixació de posicions. Pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Riera, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Buenos días a
todos los diputados. Nosotros desde el Grupo Parlamentario
Popular hemos presentado una enmienda de sustitución a los
tres puntos en la que consideramos que el Parlamento ha de
condenar y rechazar cualquier vulneración de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, de la Constitución
Española y del ordenamiento jurídico vigente, manifestando
que la libertad de expresión debe ejercerse sin infringir los
derechos fundamentales y las libertades públicas que la ley
protege. Y esto se debe a que consideramos que no se puede
prohibir todo lo que no nos gusta, incluso aquello que no nos
disgusta o que sí nos disgusta.

Por ejemplo, en esta foto ustedes pueden observar a unas
personas, algunas conocidas, cantando La internacional, La
internacional, que es el himno oficial de la URSS durante
muchos años, una de las peores dictaduras de los últimos
tiempos, basada en una ideología totalitaria y antidemocrática,
el comunismo, que causó 100 millones de muertos,
asesinados. ¿Lo vamos a prohibir? Nosotros defendemos que
no; no nos gusta, entendemos que a las víctimas del
comunismo tampoco, pero la libertad de expresión es un
derecho esencial de cualquier régimen democrático que
enlaza directamente con el derecho de pluralismo político,
derecho y libertad de expresar y difundir libremente los
pensamientos, las ideas y las opiniones.

Lo fácil sería entender que la libertad de expresión, cuando
uno coincide con lo que se dice y no le molesta, pues eso es
libertad de expresión; pero el verdadero demócrata se
descubre cuando defiende la libertad de expresión de lo que
difiere, no le gusta o le molesta. Cualquier ideología, incluso
si está fuera de la Constitución, tal como ha señalado además
el Tribunal Constitucional ya en una sentencia de 18 de
noviembre de 1983, no puede perseguirse. La libertad de
expresión además tiene otra faceta complementaria para
analizar cualquier limitación, que es el artículo 14 de la
Constitución, que prohíbe cualquier discriminación por razón
de opinión, por lo que la libertad de expresión se traduce no

sólo en expresar y difundir libremente la propia opinión, sino
en la imposibilidad de ser discriminado por dicha opinión.

No seremos nosotros los que hagamos listas negras de
canciones porque nos gusten o no nos gusten, que parece ser
la intención de esta propuesta, más propia de un régimen
dictatorial.

Por otro lado consideramos que las restricciones a la
libertad de expresión para no vulnerar la Constitución no lo
pueden ser respecto a una ideología, aunque sea contraria
incluso a la Constitución, sino solamente cuando se vulnera o
ataca a terceros, es decir, injurias, calumnias, incitación a la
violencia, a la discriminación, al odio, o se emplean para su
defensa o implantación de vías contrarias a la Constitución.
Este sería el supuesto de un conocido rapero, donde esta
comisión ya valoró una proposición no de ley del Partido
Popular, con una enmienda además socialista, en el sentido de
la enmienda que presentamos nosotros hoy, y se aprobó, para
condenar todas aquellas vulneraciones de los derechos
fundamentales, pero no de una libertad de expresión que no
suponga injurias, calumnias o, por ejemplo, se solicite la
muerte de guardias civiles, o se ataque al rey o a personas por
ser políticos de ideología contraria.

Y en cuanto al tercer punto, el Partido Popular respeta el
principio de intervención mínima del Código Penal. El Código
Penal se aplica para las infracciones muy graves, es decir,
cuando uno hace apología del terrorismo; cuando se calumnia,
se injuria o se promueve la violencia, como comentábamos
cuando se hace un rap por ejemplo sobre matar a un Guardia
Civil.

En conclusión, consideramos que la propuesta es en sí una
involución democrática, una vulneración del actual marco
legal, querer volver a una lista de canciones prohibidas o tener
una actitud dictatorial más próxima a otros regímenes
diferentes al de España, que a lo mejor es en el que se sienten
más a gusto los proponentes de la misma. Nosotros
consideramos que no podemos decir que no nos gusta,
podríamos decir que no nos satisface, podríamos decir que
nos parece inoportuno o fuera de lugar el hecho de que se
canten determinadas canciones; lo que no podemos hacer es
por ello condenarlo si no van en contra de la Constitución o de
los derechos fundamentales porque eso sí que iría en contra
de la libertad de expresión defendida por la Constitución.

Por tanto consideramos nosotros que... mantenemos esta
proposición no de ley de adición, y si no se acepta la adición
de nuestra enmienda solicitaríamos que se pueda hacer una
votación separada de los puntos. 

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Riera. Ara té  la paraula, pel Grup
Parlamentari Ciudadanos, la Sra. Guasp per un temps de cinc
minuts.
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LA SRA. GUASP I BARRERO:

Desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos queremos
trasladar que somos completamente partidarios de cumplir la
Ley de memoria histórica, siempre hemos votado a favor de
ello a nivel nacional, y no estuvimos a favor de la Ley de
concordia que querían otros partidos. Por tanto quiero
trasladar hoy nuestro completo  apoyo a la Ley de memoria
histórica y que se cumpla siempre.

Pero desde luego no queremos alentar a abrir esta división
entre los ciudadanos, volver a reabrir y volver a la España de
dos bandos. Apoyaremos la enmienda de substitución que
plantea el Grupo Popular, y también pedimos el voto separado
de los puntos.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Ja ha acabat, Sra. Guasp? Per tant ara correspon la paraula
al Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr.
Rodríguez, per un temps de deu minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Hoy les veo exultantes, porque
nuestro excelso presidente del Gobierno, en funciones, no
sólo nos ha llevado de nuevo a elecciones..., ha plagiado una
tesis y ha escrito unas memorias que no ha escrito; ahora
también es profanador de tumbas, de lo que veo que están
ustedes profundamente orgullosos.

Pero bueno, veo que últimamente en ese parlamento nos
gusta hablar de canciones. Pues hablemos de canciones, que
veo que algunas a ustedes les molestan especialmente.

A ver: “El rey Borbón y sus movidas, no sé si cazaba
elefantes o iba de putas; para hacer diana empleaba a su
hermano”. “Un día ocuparemos Marivent con un kalashnikov”.
“Pediremos a la infanta Elena pida disculpas, puta, por ser
analfabeta y no ir a estudiar a Cuba”. “Al Ministerio de
Educación esto es amor, goma 2 y kalashnikov”. “Quiero a
Gallardón en silla de ruedas y así podrá chupármela a todas
horas”. “A la mierda la palabra y viva el amonal”. “Cospedal no
reiría tanto en un zulo a 40 grados”. “Jorge Campos merece
una bomba”. “Llegaremos a la nuez de tu cuello, cabrón”. Y
finalmente, como remate: “a ver si ETA pone una bomba y
explota; para todos aquellos que tienen miedo cuando arrancan
su coche que sepan que cuando revienten sus costillas
brindaremos con champán”.

Estas son las letras de la persona que ustedes apoyan, no
sólo moralmente -el rapero Valtònyc- sino económicamente
a través de la subvención de 12.000 euros al concierto Muur,
organizado, entre otros, por Mulay Embarek, portavoz del
Grupo de apoyo a Valtònyc y, como no, que cuenta también
con el apoyo de Ona Mediterrània, la radio de la Obra Cultural
Balear. MÉS pidió el indulto al Gobierno. PSOE, MÉS y
Podemos aprobaron en el Ayuntamiento de Palma una moción

pidiendo su absolución. Y nuestra presidenta, la Sra.
Armengol, criticó la sentencia del Supremo y calificó de
erróneo el castigo. 

Estas supongo que son las músicas de paz y concordia que
ustedes apoyan, porque otras les molestan mucho. Y claro, se
ve que la que a ustedes les molesta es una que dice: “Volverán
banderas victoriosas al paso alegre de la paz, y traerán
prendidas cinco rosas las flechas de mi haz. Volverá a reír la
primavera que por cielo, tierra y mar se espera. Arriba
escuadras, a vencer, que en España empieza a amanecer”, una
canción que, como bien han dicho, fue himno de la Falange
Española, partido que por cierto sigue siendo legal en España,
y que, según palabras del propio fundador, quería que “nuestro
himno ha de ser una canción alegre y exenta de odio”. En el
año 2000 el Estado adquirió el original de dicha obra, que está
depositado en la Biblioteca Nacional.

En esta composición actuaron intelectuales, poetas y
escritores de primer orden, como José María Alfaro, premio
nacional de literatura durante la segunda república; Agustín de
Foxá; Dionisio Ridruejo, un poeta reconocido incluso por los
detractores de su ideología y que acabó exiliado y contrario al
régimen de Franco; Pedro Mouriane Michelena, que hizo
varios estudios sobre la poesía en lengua vasca; Jacinto
Miquelarena, y otro  de los intelectuales del falangismo,
Rafael Sánchez Mazas.

Pero bueno, se ve que ustedes consideran que no se puede
cantar el Cara al sol, pero se ponen como motos en defensa
de la libertad de expresión de otros autores.

No incidiré tampoco en el tema de La internacional que
se canta habitualmente en los congresos socialistas, que tiene
a sus espaldas 100 millones de muertos, entre ellos, incluidos
según El libro negro del comunismo, editado bajo la
dirección de Stéphane Courtois, director de investigaciones
del Centro Nacional para la Investigación Científica de
Francia, el equivalente a nuestro Centro Superior de
Investigaciones Científicas, que evaluaba aproximadamente en
esta cantidad los muertos por el comunismo, incluyendo las
85.000 víctimas de la represión en la zona republicana.

Yo no tengo mucho más que añadir a este despropósito y,
por cierto, es verdad que países como Alemania prohíben el
Partido Nazi, también es cierto que tienen prohibido el
Partido Comunista.

Muchas gracias.

(El Sr. Vicepresident substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. Tiene la palabra ahora el
Grupo Parlamentario El Pi.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup parlamentari
demana la votació separada d’aquesta iniciativa.

A nosaltres no ens agraden les cançons que inciten l’odi o
que creen fractura social, sigui el contingut que sigui e l
d’aquesta cançó, perquè hi ha cançons que en si mateix poden
tenir un contingut més suau però les seves circumstàncies
històriques i la seva significació històrica, evidentment,
marquen l’impacte d’aquesta cançó. Per tant, nosaltres
consideram que el primer punt no va contra la llibertat
d’expressió, fa una declaració de condemna que no ens
agraden determinats actes, determinades cançons, determinats
xiulets, determinats comportaments, la qual cosa no vol dir
que no tenguin dret a fer-ho, el que passa és que aquest
Parlament els condemna i els rebutja, però no vol dir que no
es puguin fer en virtut d’aquesta llibertat d’expressió,
constitucionalment, evidentment, protegida.

Per tant, el primer punt per a nosaltres no xoca contra la
llibertat d’expressió, simplement manifestam una opinió que
a nosaltres no ens agrada. Així com no ens agraden les
cançons de Valtònyc, no ens agraden ni unes ni les altres.

El segon punt va sobre investigar, per tant que s’investigui
si s’incompleix una llei; si la investigació du com a conclusió
que no s’ha vulnerat aquesta llei i que el comportament està
integrat dins la llibertat d’expressió, el que es farà és arxivar
la investigació. Per tant, des d’aquest punt de vista entendran
que al primer i al segon punt el nostre grup parlamentari no hi
veu cap obstacle, el contrari, pensam que hi hem de votar
favorablement perquè, evidentment, no està bé recordar
dictadures i feixisme, així com no està bé enaltir el
comunisme i l’estalinisme, en la nostra modesta opinió.

Al tercer punt no li podem donar suport i hi votaríem en
contra. Per què? Per dues raons: una, d’ordre, qui incorpora
delictes no és el Govern d’Espanya, ja sé que a vostès allò de
la separació de poders es veu que no ho tenen molt en compte,
però a nosaltres ens agrada recordar que, en tot cas, el Codi
Penal l’aproven el Congrés i el Senat, no l’aprova el Govern
d’Espanya, i aquí diu que “el Govern d’Espanya incorpori”; el
Govern d’Espanya pot impulsar una reforma, però no
incorporar, perquè no està dins les seves funcions.

Però és que, a més a més, a part del tema formal, hi ha un
tema de fons: el nostre grup parlamentari no està d’acord que
tot s’hagi d’incloure en el Codi Penal, no tot el que no ens
agrada ha d’anar al Codi Penal, i aquí hi ha una afició de cada
grup parlamentari d’intentar ficar en el Codi Penal tot allò que
no els agrada, i nosaltres pensam que això és un error, perquè
el Codi Penal és, com diuen els juristes, l’última ràtio, és a
dir, la darrera resposta que té l’Estat davant els comportaments
més greus. I com que hi ha altres respostes que poden donar
els poders públics davant determinats comportaments, aquest
abús i ús del Codi Penal em sembla que és equivocat i és
equivocat, en general, i això enllaça amb aquesta
judicialització absoluta que tenim de tants de temes
conflictius, que no correspon als tribunals de justícia resoldre

qüestions que tenen, evidentment, un calat molt més polític
que de penalitat.

Per tant, nosaltres el tercer no el veiem i el votaríem en
contra.

Moltíssimes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Procedeix ara la suspensió per
un temps de deu minuts, per la qual cosa es demana als grups
proposants si volen la suspensió o si podem continuar. Per
tant, reprenem la sessió i, així, pertoca la intervenció dels
grups proposants per fixar la posició i assenyalar si accepten
l’esmena o no.

Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la
Sra. Sans, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Tenc 28 anys i som dona i he de dir que
em mareja i de vegades em provoca nàusees haver d’escoltar
alguns comentaris i veure com es frivolitza amb un tema com
aquest. I per això, i ja que de vegades el senyor de VOX diu
que dejemos la historia a los historiadores, jo  estudio
història i he de dir que, fent un recull de tot això, lament
moltíssim veure com de vegades es vol desvirtuar la història
d’aquest país.

Nosaltres no hem presentat aquesta iniciativa perquè va
sonar una cançó i ja està, resulta que hi ha un problema de fons
que es produeix a les darreres dècades i que joves de la meva
generació estan totalment en contra de tornar a un passat, i em
sorprèn moltíssim que gent que se suposa que de la seva
generació hauria de ser més propera a tots  aquests fets que
varen ocórrer, facin veure com si això no tengués cap tipus
d’importància, quan sí que en té.

Nosaltres no podem oblidar la història del nostre país i és
un error completament voler mirar cap a un altre costat.

També em sorprèn molt que aquí, a la nostra comunitat
autònoma, que es va intentar que arribéssim a un consens amb
les diferents lle is  de memòria i de fosses, perquè tots hi
poguessin estar d’acord i perquè no s’haguessin de derogar en
un futur, ara temes com aquests no es pugui veure la magnitud
o el problema de fons que suposa. I és més, em sorprèn molt
que la Llei estatal contra la violència, el racisme, la xenofòbia,
la intolerància a l’esport, que contempla aquest tipus
d’actuacions que no es poden produir, aprovada pel Partit
Popular, en un tema de cultura, que, per desgràcia, bé, en això
no entrarem en debat, però que les corregudes de toros es
consideren cultura i que dins el món de la cultura aquest fet no
sigui penalitzat ni es tengui en compte, i es vulgui fer com si
no hagués passat, doncs em preocupa. I em preocupa molt per
les generacions futures de quin país és el que volem.
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Nosaltres, els joves, crec que miram cap al futur, perquè
pensam que hem de ser millors que la societat que vàrem tenir
en el passat i millorar dia a dia, i  voler tornar a aquesta
Espanya obscura que sembla que alguns partits polítics
d’aquesta cambra tenen ficat dins el seu cap que allò va ser
l’època daurada del nostre país, doncs jo ho lament moltíssim,
ja no només com el meu Grup d’Unidas Podemos, sinó també,
com a jove i com a dona, en la qual ens varen privar de tantes
llibertats.

És a dir, a mi m’agradaria que es fes un pensament i una
reflexió sobre les coses que s’han dit avui en aquesta cambra
i em sembla increïble voler comparar una cançó, escrita per un
jove en el present, amb una cançó relacionada... que va sonar
durant tota la dictadura, on està enllaçada de fons amb milers
i milers de morts, de persones que moltes de les quals encara
no sabem ni on són, que es faci aquesta comparació, és que em
sembla d’una frivolització i d’uns nivells que no esperava! Bé,
sí, sí esperava per part d’alguns partits haver d’escoltar això.

Simplement comentar, quant a l’esmena del Partit Popular,
si no es pot passar a una esmena d’addició els nostres grups no
l’accepten, perquè pensam que el fet que es va viure el passat
9 d’agost és un fet suficientment greu com perquè es tengui en
compte aquest fet exclusiu i no un fet generalitzat, deixant de
banda aquest fet.

I bé, don pas als companys.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Cano, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Enllaçant amb la intervenció que ha
fet ara la companya de Podem, en fer referència als joves i la
preocupació que poden tenir com a societat davant la
banalització del feixisme, del franquisme, a mi, sincerament,
em preocupa moltíssim no només que els joves banalitzin el
franquisme, sinó que diputats i diputades d’aquesta cambra
hagin fet el posicionament i les declaracions que han fet i que
quedaran en l’històric del Diari de Sessions. I lament
profundament que una diputada del Partit Popular, que a la
passada legislatura va aprovar una gran part d’una llei que
consensuàrem durant molt de temps i molts de mesos, com
era la Llei de memòria i reconeixement democràtic, avui
s’hagi posicionat d’una manera totalment diferent de com
vostès varen aprovar-la a la passada legislatura.

I comparar l’himne del Partit Socialista i el que representa
amb el llegat que té el Partit Socialista, de la lluita per la
democràcia, els morts que tenim encara a les cunetes i  a
fosses comunes, amb l’himne de la dictadura franquista, que
és un himne de repressió, de mort i de l’apologia de la
violència és una indignitat, Sra. Riera.

I vostès parlen avui de profanació de tombes, profanació de
tombes, bé, millor... Una victòria història és que a la fi el

Suprem pugui treure un genocida i un dictador del Valle de los
Caídos.

Jo crec que avui tenim una oportunitat per condemnar el
que va passar el dia 8 d’agost a la Plaça de Toros, que és que
a un espectacle públic on hi havia milers de persones de totes
les ideologies sonàs un himne, amb una finalitat de repressió
d’una protesta que hi havia fora, i el Parlament es posa... bé,
alguns grups del Parlament es posen d’esquena, amb
l’estratègia del ventilador, que si Valtònyc, que si això, és que
avui parlam d’això. Nosaltres, els del Grup Socialista, quan ha
tocat parlar de Valtònyc hem parlat de Valtònyc i hem dit: no
ens agrada que es puguin fer aquestes cançons, però també és
incomparable un rap d’una persona amb una repressió
sistematitzada i sistemàtica que va suposar la violència
exercida contra més de 100.000 persones a Espanya per
qüestions ideològiques, allò va ser una repressió motivada per
ser rojos, és que això és el que representa l’himne de la
Falange, la dictadura, l’himne oficial de la dictadura franquista.

I una de les propostes és: a dia d’avui forma part de la
llibertat d’expressió, ningú no ho qüestiona, i vostès defensen
que s’ha de poder cantar, probablement el canten en la
intimitat, defensen que s’ha de poder seguir cantant. Nosaltres
el que proposam és que l’article 110 del Codi Penal hauria de
tipificar aquest delicte, ja s’han posicionat, han dit clarament
que volen seguir cantant o que la gent segueixi cantant un
himne que representa una vulneració dels drets humans de
milers de persones que en aquest país encara són a les
cunetes, això és el que han dit avui en aquesta sessió
parlamentària.

I respecte del punt 2, pensam que això és contrari a
l’esperit de la llei. Des del Grup Socialista volem incidir molt
en la part de les garanties de no repetició, perquè els diputats
del futur tenguin una mica de justícia històrica i sobretot una
mica d’empatia i sensibilitat pels milers de víctimes de la
dictadura franquista i del feixisme en aquest país.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cano. Ara correspon al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies. Bé, jo crec que no es tracta tant de
cantar una cançó, no?, la qual cosa pot semblar un fet innocent,
i a més em sembla que el Sr. Rodríguez i jo som de la mateixa
edat més o manco, pam endavant pam enrera, vostè és un poc
més vell, no és vera?, i segurament, per tant, haurem cantat
totes aquelles cançons de la movida madrileña, se’n recorda?,
que n’hi ha qualcuna que si examina la lletra acabam tots a la
presó, perquè les hem cantades totes, n’hi ha qualcuna de molt
heavy, però aquí no venim a parlar de cantar cançons, jo crec
que venim a parlar d’uns fets que són prou més greus.

És a dir, no tant com el que comporta a nivell històric, des
de la perspectiva de la memòria històrica ja hi han fet
referència els companys que hem proposat la moció, sinó el
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que suposa a dia d’avui: qui canta aquesta cançó, com ho fa i
què fa aquesta gent?

Crec que, desgraciadament, assistim a un temps on veiem
un ressorgiment d’aquesta extrema dreta, que aquesta extrema
dreta té el costum d’utilitzar la violència com a manera de
resoldre els conflictes i veiem que això que està passant no va
passar fa quaranta anys o va passar va tres... no, a dia d’avui,
no? A totes les grans ciutats, per exemple, hi ha
sistemàticament i cada setmana agressions contra membres de
la població gai o LGTBI, això ho veiem, o contra actes
determinats. Aquesta gent quina música canta i què és el que
els representa?

Per tant, crec que al cap i a la fi es tracta d’això, volem
justificar la violència dins una societat democràtica com a
mitjà de resoldre els problemes o els conflictes? Jo entenc
que no, i especialment dins un context on es produeix un acte,
amb una càrrega política important i una manifestació pacífica
d’altra banda, per part d’un sector animalista, i la resposta
precisament és cantar una cançó que fomenta la violència,
precisament com a mitjà de resolució dels conflictes. I
entenem que això, dins una societat democràtica com la nostra
no hi té cabuda.

I el que em sap greu és que no hi estiguem d’acord. Però,
bé, tampoc no em sorprèn, és a dir, el fet que haguem de
discutir a dia d’avui encara si el dictador ha d’estar enterrat
allà on està enterrat o no, jo crec que són com a moltes coses
que ja fa molts d’anys que els hauríem d’haver superades, i no
ho hem fet.

I a més, aquestes qüestions com més temps es torben
pitjor, és com una ferida, com més temps es torba a curar-se
més pus supura, i això és el que ens passa.

I ara és vera que ens centram molt en el franquisme i
qualque dia ens haurem de fixar en la transició, si realment
allò va ser una transició o bé va ser una simple restauració, que
és el que jo pens. Però bé això és un debat d’altres magnituds
i un dia ja en podríem parlar amb més tranquil·litat, aquí el que
discutim al cap i a la fi és això, quina societat volem i què hi
cap i què no hi cap. I dins la democràcia, evidentment, la
violència no hi cap.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tant, acabat el debat passam a la
votació de la Proposició no de llei, fem votació separada?

LA SRA. GUASP I BARRERO:

President? Jo tenc un dubte, jo vull votar un punt de la
PNL, però també vull votar l’esmena de substitució. No es pot,
no?

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, però això no funciona així, si no s’accepta
l’esmena no es pot votar.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

No, només ho volia aclarir. I que no es pot fer d’addició,
no es pot fer d’addició?

EL SR. PRESIDENT:

No, perquè primer, a veure, el grup proposant no accepta
l’esmena, per tant decau d’entrada, no existeix; ara mateix, sí
que existeix, però no es pot votar perquè no ha estat acceptada.
Per tant, hem de votar únicament la proposició no de llei, i la
meva pregunta als grups proposants és si fem votació conjunta
o separada, perquè havien demanat la votació separada.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Separada nosaltres, sí.

LA SRA. SANS I REGIS:

Sí, sí, l’acceptam separada.

EL SR. PRESIDENT:

És el grup proposant qui ha de decidir, no la resta. Per tant,
passem a la votació separada de la Proposició no de llei RGE
núm. 4602/19, votam el punt 1.

Vots a favor? 9 Vots a favor.

Vots en contra? 1 vot en contra.

Abstencions? 3 abstencions.

Punt 2?

Vots a favor? 8 vots a favor.

Vots en contra? 4 vots en contra.

Abstencions? 1 abstenció.

Punt 3?

Vots a favor? 7 vots a favor.

Vots en contra? 6 vots en contra.

Abstencions? Cap abstenció.

Per tant, queda aprovada la proposició no de llei.

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