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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Idoia Ribas en sustitución de Sergio Rodríguez.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Bea Gamundí, Francina Armengol.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en el debat de les Proposicions no de llei RGE
núm. 6759, 7244 i 10730/19. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 6759/19,
presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
rel ativa a inscripció dels CDR com a organitzaci ons
criminals i  terroristes a la Unió Europea.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
6759/19, presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a inscripció dels CDR com a organitzacions
criminals i terroristes a la Unió Europea.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula la Sra. Idoia Ribas, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sr. Presidente. En fecha 27 de diciembre de 2001
se aprobó la posición común del Consejo de la Unión Europea
sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el
terrorismo, en dicha resolución sus artículos 3 y 4 disponen
que “se entenderá por grupo terrorista todo grupo estructurado
de más de dos personas establecido durante cierto tiempo que
actúe de manera concertada con el fin de cometer actos
terroristas. Por grupo estructurado se entenderá un grupo no
formado fortuitamente para la comisión inmediata de un acto
terrorista, sin que sea necesario que se haya asignado a sus
miembros funciones formalmente definidas, ni que haya
continuidad en la condición de miembro o una estructura
desarrollada.

La lista se confeccionará sobre la base de informaciones
concretas o de elementos del expediente que muestren que
una autoridad competente ha adoptado una decisión respecto
de las personas, grupos y entidades mencionados, tanto si se
trata de la apertura de investigaciones o de procedimientos en
relación con un acto terrorista como de la tentativa de
cometer o de participar o de facilitar dicho acto, basada en
pruebas o en indicios serios y creíbles o si se trata de una
condena por dichos hechos.”

El pasado 23 de setiembre, bajo las órdenes del magistrado
juez de la Audiencia Nacional, don Manuel García Castellón,
se procedió a la detención de hasta nueve miembros de los
denominados Comités de Defensa de la República en varias
poblaciones de Barcelona. El teniente fiscal de la Audiencia
Nacional informó de que los miembros de los CDR arrestados
pertenecían al llamado equipo de respuesta técnica y
planeaban atentar contra el segundo aniversario del intento de
golpe de Estado en España el 1 de octubre, así como en el día
que se diera a conocer la sentencia que dictó el Tribunal
Supremo sobre el procés a mediados del mes de octubre.

Según la Fiscalía se ha detenido al grupo para abortar el
proyecto que podría haber ocasionado daños irreparables y
ante lo  avanzado de sus preparativos, y se les imputa los
delitos de rebelión, terrorismo y tenencia de explosivos,
detallan fuentes judiciales. La operación continua bajo secreto
de sumario.

Queda probado que se cumplen los requisitos para la
inclusión de los CDR en la posición común de la Unión
Europea como grupo terrorista. 

Según la posición común, se entiende por acto terrorista
el acto intencionado que, por su naturaleza o su contexto,
pueda perjudicar gravemente a un país o a una organización
internacional, tipificado como delito según el Derecho
Nacional enumerando acciones típicas.

Así mismo, y como dijo el Tribunal Supremo, en sentencia
del 9 de febrero de 2012, organizar equivale a coordinar
personas y medios de la manera más adecuada para conseguir
algún fin, en este caso la perpetración de delitos, cuya
ejecución se plantea de manera coordinada. 

Así, mediante la integración de sus miembros más
funcionales a tal objeto, y a través de la distribución del
trabajo y de los recursos del modo más racional, se busca
potenciar las posibilidades de actuación y el rendimiento de
las aportaciones de aquellos. 

Por lo tanto , queda claro que se cumplen todos los
elementos de tipo penal, recogido en el artículo 570 bis del
Código Penal referente a organizaciones criminales en
relación y concordancia con los artículos 571 y 573 del
mismo Código Penal, esto es, agrupación de dos o más
personas entre las que existe cierta jerarquía; el carácter
estable de la organización por tiempo indefinido, pues se trata
de un acuerdo asociativo, duradero y no puramente transitorio;
reparto de funciones de manera concertada y coordinada con
uso de los medios idóneos para el fin perseguido; finalidad
criminal, tener como fin la comisión de delitos; delito grave
contra la vida o  la integridad física, la libertad, la intimidad
moral, la libertad e identidad sexuales, el patrimonio, los
recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, el
riesgo catastrófico de incendio, de falsedad documental
contra la Corona y atentado y tenencia de tráfico y depósito de
armas, municiones o explosivos con la finalidad de subvertir
el orden constitucional o forzar o alterar sus instituciones o
alterar gravemente la paz pública. 
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La delegación europea de VOX en el Parlamento, a través
de su jefe de delegación, ha procedido a trasladar los hechos
al Consejo, si bien entendemos que es precisa una respuesta
firme de este parlamento.

Por todo ello presentamos la siguiente proposición de ley:
“El Parlamento de las Illes Balears insta al Govern de las Illes
Balears a solicitar a la Unión Europea que inscriba a los
denominados como CDR, Comité para la Defensa de la
República, en la lista de organizaciones criminales y
terroristas, remitiendo a tal fin expediente con los datos
relativos a la investigación judicial seguida por la Audiencia
Nacional.

Se proceda de inmediato a suspender cualquier pago y en
su caso a revocar y ordenar el reintegro de todo tipo de
subvenciones o ayudas públicas que pudieran estar percibiendo
de cualquier organismo público autonómico los denominados
CDR o cualquier otra asociación u organización que tenga
relación directa o indirecta con la misma.” 

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Gràcies, president. Molt bon dia, senyores i senyors
diputats. Permítanme antes de anunciar nuestra posición con
respecto a la PNL que hoy debatimos, que haga una serie de
consideraciones. El PP no es sospechoso de tibiezas y mucho
menos con todas aquellas cuestiones relacionadas con el
independentismo y especialmente con el independentismo
violento y totalitario. Son innumerables las ocasiones en las
que el Partido Popular se ha dirigido al presidente Sánchez
pidiéndole firmeza y determinación para restablecer el orden
público, los derechos y las libertades en la ciudadanía ante los
gravísimos hechos ocurridos en su momento en Cataluña. El
PP siempre ha estado y estará de parte de la legalidad y desde
luego ha estado siempre y siempre estará en la defensa de la
unidad de España. 

Tal vez estemos de acuerdo en algunas cuestiones de fondo
de la iniciativa presentada por VOX, pero no, y en absoluto, en
los términos que ha sido redactada. El Grupo Popular cree que
la propuesta adolece de dos importantísimos defectos que nos
preocupan: primero, inexactitudes o imprecisiones jurídicas
y procesales; y, segundo, busca la división, la confrontación en
temas que deberían ser de consenso básico.

En cuanto a las primeras me gustaría remarcar que el
Govern de les Illes Balears no insta a la Unión Europa, en todo
caso debería instar el Gobierno para que éste, como
representante legítimo del reino de España y Estado miembro,
solicite la inclusión de un grupo determinado en la lista de
organizaciones terroristas. Además, la solicitud de ingreso en

la lista, según la posición común de 2001, está sujeta a unas
determinadas condiciones, evidentemente, para evitar
arbitrariedades. Entre ellas me gustaría destacar la siguiente:
la persona, grupo o entidad ha de estar como mínimo
encausada por resolución judicial y preferiblemente haber
sido condenada por sentencia firme por delitos de naturaleza
terrorista, circunstancias que al día de hoy no concurren. 

Por tanto, el Govern de les Illes Balears no debe dirigir a
la Unión Europea, en todo caso debería ser el Gobierno de
España el que se dirigiera, y además con una sentencia firme
o con resolución judicial.

Por lo tanto, y aunque condenamos enérgicamente la
actitud de los Comités de la Defensa de la República, no se
justifica ni procedimental ni materialmente la pretensión de
que sean incluídos, de momento, en la lista de grupos
terroristas que tiene establecido el Parlamento Europeo, toda
vez que no concurren los motivos que habitualmente, como ya
les he explicado, se viene exigiendo en el seno del Parlamento
Europeo. 

Creemos que no es buen camino buscar la división entre
quienes defendemos la Constitución y apoyamos el Estado de
derecho frente aquellos que pretenden la ruptura y la
destrucción del orden constitucional de 1978.

Estas iniciativas, sinceramente, creemos que tienen un
corto recorrido por todos sus defectos de forma y no
conducen a nada. Por todos estos motivos expuestos, el Grupo
Popular se abstendrá.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SANS I REGIS:

Sí, gràcies, president. Jo entenc que aquesta PNL quan es
va registrar, des que es va registrar a ara hi ha hagut una sèrie
de canvis substancials o que s’han produït... que pot ser estan
un poc lluny de la visió que tenien els companys de VOX quan
varen registrar aquesta iniciativa. Jo no em vull allargar, però
vull comentar que vaig consultar el Diari de Sessions de
l’Eurocambra, i allà ja es va rebutjar discutir sobre aquest
tema. 

Per tant, no té massa sentit continuar amb aquesta
iniciativa en aquest parlament quan l’òrgan al qual
indirectament insten, que és l’Eurocambra, idò ja l’ha
rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

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

Gracias, presidente. Desde Ciudadanos consideramos que
en cuanto a forma esta proposición no de ley, pues hay que
votarla en contra, por lo que ha explicado la portavoz del
Grupo Parlamentario Popular, no es el Govern de les Illes
Balears el que debe instar directamente a la Unión Europea,
pero también vamos a votar en contra en cuanto al contenido
de esta proposición no de ley.

Como saben el Grupo VOX llevó esta propuesta al
Parlamento Europeo el 26 de noviembre, a la Comisión de
Asuntos de Interior de la Eurocámara, y fue rechazada por 53
votos en contra, 6 a favor y 3 abstenciones. Allí el Partido
Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos votaron en contra
de esta propuesta de VOX que es realmente la misma
propuesta que hoy nos trae aquí el grupo parlamentario
proponente.

Votaremos en contra, como ya lo hicimos en el
Parlamento Europeo, por varios motivos: hay ya una
investigación abierta en España por terrorismo contra los
llamados comités para la defensa de la república, los
conocidos como CDR, y la realidad es que la lista negra de la
Unión Europea se conforma de acuerdo a sentencias firmes de
los estados miembros y de las instituciones europeas también.
La investigación judicial y el elemento de prueba acerca de los
CDR no ha concluido. 

Por tanto, desde Ciudadanos consideramos que es
irresponsable esta petición, como la propuesta que hizo
también VOX en el Parlamento Europeo. Es ser irresponsable
porque manifiesta una forma precipitada y demagógica de
actuar y desde Ciudadanos, como ustedes saben, preferimos
trabajar de forma responsable en la defensa del estado de
derecho democrático.

Además quiero recordar que llama la atención que esta
propuesta la hicieran en el Parlamento cuando VOX está
dentro de la familia europea de los conservadores y un tanto
críticos con el proyecto europeo y son miembros, son
compañeros de grupo parlamentario en el Parlamento Europeo
con los flamencos, que tanto apoyan a Puigdemont y a toda la
causa del procés.

Muy bien, nosotros vamos a votar en contra de esta
propuesta.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, president. Nosaltres hi votarem en
contra. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel 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, president. El nostre grup parlamentari
també votarà en contra, ja els altres portaveus que m’han
precedit en l’ús de la paraula ho han explicat: no es donen els
requisits legals per poder aprovar aquesta proposició no de
llei ja que no existeix delicte perquè no hi ha hagut una
sentència que així ho declaràs i, per tant, no es donen els
requisits i evidentment el que es dóna és un precepte
constitucional que és la presumpció d’innocència.

Per tant, respectem la Constitució i si hi ha una sentència
ja es podrà plantejar realment aquesta iniciativa, però en
aquest moment és evident que no es pot aprovar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Per part del nostre grup
també votarem en contra com la resta de grups de la Cambra,
primer per mor dels profunds defectes formals que té aquesta
proposta, no repetiré el que ja s’ha dit perquè ja ho hem
escoltat, i també perquè crec que hem de fer una reflexió, és
a dir..., una petita reflexió: primer, quan debatem una
proposició que es presenta el mes d’octubre, és cert, que ara
la debatem en el mes de febrer, com a mínim el que s’hauria
d’intentar és actualitzar aquesta iniciativa al moment en què la
debatem; per una banda, després d’això ja es va produir la
votació al Parlament Europeu. Per tant, res més a dir, i s’ha
comentat i va ser rebutjada.

Tornar plantejar i, a més, que la Sra. Ribas ens expliqui que
el seu grup la proposada al Parlament Europeu i s’oblidi de dir
que el Parlament Europeu la hi va rebutjar crec que és curiós.

Però també és curiós com a la seva exposició d’aquesta
PNL ha fer referència als CDR que varen ser detinguts per un
presumpte delicte de terrorisme, i hagi deixat de dir que
aquestes persones en aquests moment estan totes en llibertat
i que, per part de la Sala Penal de l’Audiència Nacional, s’ha
plantejat que malgrat que hi pugui haver fets delictius no veu
que hi hagi indicis de terrorisme en aquestes actuacions,
precisament això ha estat el que ha provocat la llibertat
provisional d’aquests detinguts en aquell moment.

Per tant, Sra. Ribas, la pròxima vegada intenti actualitzar
una mica les seves propostes quan arribin aquí.
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Crec que no s’esperava segons quins vots en contra perquè
la seva cara era un poema.

Nosaltres sí que li hem de dir una cosa: vostès, que sembla
que representen la defensa de les forces i cossos de seguretat
de l’Estat, en aquest cas els fan un flac favor, no n’hi fan cap
ni un, perquè a aquest grup no té cap tipus de dubte que si
Guàrdia Civil i Policia i Ministeri d’Interior entenguessin que
s’ha d’iniciar qualsevol tipus de procediment, quant a la
declaració  com a banda terrorista, primer, necessitam una
sentència, però bé, si s’hagués d’iniciar aquest procediment es
faria, no necessiten que sigui VOX qui vengui a dictar què és
el que han de fer perquè els agrada massa dictar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula per contradiccions el grup
proposant, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sr. Presidente. Una vez más VOX se queda solo
en la lucha activa contra el independentismo violento. Todas
las instituciones del Estado español deberían clamar y luchar
juntas para desarticular a los violentos que atacan a nuestra
nación, a nuestra constitución y a nuestro ordenamiento
jurídico.

Mientras que la justicia actúa lo cierto es que ya hay
evidencias de los gravísimos hechos que pretendían llevar a
cabo y en ese sentido se presenta esa iniciativa.

La inactitud, perdón, la inactividad de las instituciones
públicas de España son culpables de la actual situación que
vive nuestro país con la amenaza independentista. Llevamos
décadas mirando para otro lado sin tomar acciones
contundentes que acaben con esta lacra.

Ya sufrimos el terrorismo en este país, no se duerman,
reaccionen. El independentismo avanza con muchas armas,
teje una red clientelar, adoctrina a los niños en los colegios,
crea división y confrontación en la sociedad, crea miedo y
rechazo social al que no sigue la doctrina totalitaria del
independentismo, y ahora vemos que también utiliza armas y
terrorismo para intentar amedrentar a la población española.

Señora del Grupo Socialista, VOX hará lo que considere
que tenga que hacer para luchar contra esta lacra que amenaza
nuestro Estado.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Acabat el debat passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 6759/19. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
per 9 vots en contra, 1 a favor i  3  abstencions, relativa a
l’inscripció dels CDR com a organitzacions criminals i
terroristes a la Unió Europea.

2) Proposició no de llei RGE núm. 7244/19,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
reprovació del Sr. Vicenç Vidal i  Matas, senador en
representaci ó  de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 7244/19, presentada pel Grup Popular, relativa a la
reprovació del Sr. Vicenç Vidal, senador en representació de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.

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

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, president. Efectivament el Partit Popular
dia 14..., dia 15 d’octubre va presentar una iniciativa per
reprovar el senador Vidal. Però abans d’entrar a la qüestió que
ens ocupa, voldria posar de manifest la mala gestió de la Mesa
en la tardança que ha dut a terme per poder debatre aquesta
qüestió. Dia 14 d’octubre fa unes declaracions el Sr. Vidal, dia
15 d’octubre el Partit Popular entra aquesta iniciativa, quatre
mesos després tenim l’oportunitat de parlar d’aquesta qüestió.

Bé, com els deia, el Sr. Vidal, dia 14 d’octubre fa
declaracions en els mitjans de comunicació i xarxes socials i
deia literalment: “que tenguem avui en dia presos polítics a
Espanya és molt greu”; afegia: “venim de lluny, la transició no
va ser gens modèlica i el franquisme va continuar instal·lat als
aparells de l’Estat. Ens oposarem a la Constitució del 78 i
lluitam per a l’autodeterminació”. El 27 de novembre, quan va
comparèixer, juntament amb l’altre senador, durant la
Comissió d’Assumptes Institucionals es va reafirmar i va dir
que no tenia cap problema i que podria reproduir una per una
aquelles paraules.

Per tant, des del Partit Popular creiem que aquestes
expressions resulten intolerables en boca d’un senador en
representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
triat per aquesta cambra, i entenem que les seves iniciatives i
manifestacions haurien de defensar els interessos de tots els
ciutadans de Balears i no utilitzar la plataforma del Senat per
defensar posicions ideològiques o partidistes. Serà perquè no
hi ha qüestions pendents amb l’Estat espanyol que reclamen
l’atenció i el treball intens dels nostres senadors i que els
demanam també que unifiquin esforços per aconseguir els
recursos i l’estatus que es mereix la nostra comunitat: model
de finançament, recuperació de l’IVA, conveni de depuradores,
conveni ferroviari, temes energètics, inversions a les zones

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201907244


264 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 15 / 19 de febrer de 2020 

turístiques madures, tema de costes, immigració, pasteres.
Són qüestions que realment necessiten fer força a Madrid...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

Tenim qualque problema? No, gràcies. 

Amb aquestes circumstàncies el PP vol remarcar que
actualment Espanya és un país amb un model d’estat de dret.
L’estat de dret implica que cada persona està subjecta a la llei
i qualsevol mesura i acció i qualsevol mesura o acció ha
d’estar subjecta a una norma jurídica escrita. Les decisions
dels òrgans de govern han d’estar subjectes a procediments
regulats per llei i guiats per l’absolut respecte als drets. És
molt important que no confonguem el dret amb
l’enjudiciament dels fets, una cosa és pensar i defensar a nivell
d’opinió la independència de Catalunya i una altra cosa
diferent és actuar i vulnerar les normes jurídiques, a les quals
tots estam obligats i molt especialment els qui ostenten
responsabilitats polítiques. És completament coherent en un
estat democràtic, que si uns governants vulneren les lleis, no
fan cas dels advertiments i mandats que dimanen del Tribunal
Constitucional, siguin jutjats i condemnats per aquestes
accions. No són, per tant, presos polítics, en la mesura que no
han estat condemnats per les seves idees, sinó pels seus actes.

El meu grup vol deixar constància que a Espanya no
existeixen presos polítics, que el Tribunal Suprem no jutja una
determina visió política, sinó que jutja fets. Uns fets que,
segons l’alt tribunal, constitueixen delicte de sedició. Convé
també recordar que el nostre estat, com a totes les
democràcies avançades, es fonamenta en la divisió de poders
i la divisió vol dir independència de cadascun d’aquests poders
per a això, l’executiu governa, el parlament legisla i el judicial
jutja. Com més clara és la divisió entre els poders, més
saludable resulta ser la democràcia d’un país. Si no respectam
les normes que ens hem donat entre tots, qualsevol
incompliment és justifica i és legítim i aquesta situació genera
desordre i caos.

Per tant, creiem que és exigible que un representant triat
per aquesta cambra, com és el Sr. Vidal i que representa els
ciutadans de les Illes Balears, més enllà de les seves
conviccions, mostri respecte per l’estat de dret, per les
institucions i les normes, atenent la seva condició de senador
del Regne d’Espanya.

I per tots aquests motius presentam aquesta proposició no
de llei perquè la cambra es posicioni sobre aquest tema, atesa
la gravetat de les afirmacions del Sr. Vidal.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. García. Respecte la diligència o no de
la Mesa, li diré que aquí a la Mesa hi ha un membre del seu
grup parlamentari, per tant, les explicacions se li han de donar.
Per això dic..., vostè ho ha dit, jo li ho torn dir, la gestió de la

Mesa va al marge del debat. Per això, si té alguna cosa a dir ho
digui a través de la Mesa.

Molt bé. Seguim, ara pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. En aquesta comissió vàrem tenir unes
compareixences dels dos senadors autonòmics, per tal
d’explicar la seva feina i cada grup parlamentari va quedar
convençut o no. Jo només vull comentar que dins la societat
de les Illes Balears hi ha una diversitat de pensament i de
creences, segurament per això hi ha tanta diversitat de grups
parlamentaris en aquest Parlament. Algunes persones de la
nostra societat igual no comparteixen la visió del senador
Vidal, però li puc assegurar que també n’hi ha moltes que no
se senten representades pel senador Marí. Segurament no
estan contentes quan vota postures conservadores o que frenen
l’avanç de mesures positives. Ja li puc assegurar que la tasca
que fa el senador Marí no me representa gens com a ciutadans
de Balears, com per exemple en temes de política migratòria
no compartim res i jo com moltes persones més. Què fem, en
demanam la reprovació també?

No ho sé, jo crec que duc poc temps en aquesta cambra,
però, vaja, entenc que els senadors autonòmics s’inscriuen
dins grups parlamentaris al Senat, en base a una ideologia i que
això fa que desenvolupin unes polítiques o unes altres. I més
enllà de tot això, és que el contingut del punt de la reprovació
tampoc el compartim. Per exemple, el franquisme, el
franquisme no va desaparèixer el dia que va morir Franco, li he
de recordar com en aquesta mateixa comissió es va recitar el
Cara al sol per part d’un grup parlamentari i que un altre, i
supòs que no fa falta que digui quin, ni es va immutar, com
també els és igual que soni a to ta pastilla a un acte que
congrega milers de persones? Creu que això és un fet aïllat?
És evident que no i és evident que passen aquestes coses
perquè el franquisme no va morir, va viure latent entre
nosaltres i ara molts es lleven la careta.

I bé podria seguir, però crec que m’aturaré aquí abans
d’entrar en profunds debats que com que no tenc temps de
contrarèplica, no podria contestar. Però crec que queda clar
quins són els nostres motius pels quals votarem en contra
d’aquesta iniciativa.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. En primer lugar, me parece necesario
recordar cómo fue elegido el Sr. Vidal como senador
autonómico y señalar y resaltar que se trata de un senador
autonómico y no de un senador electo, algo que para nosotros
es de total relevancia al apoyar esta reprobación. El Sr. Vidal
resultó elegido como parte del acuerdo de gobierno entre
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MÉS y el Partido Socialista, el PSIB-PSOE, ya lo manifestó
mi grupo parlamentario en el momento de su votación en sede
parlamentaria en el mes de julio. Se trataba de una situación
contraria a lo establecido en el artículo 50 del Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, que promueve la
representación proporcional. Ya denunciamos que se trataba
de una concesión del PSIB a MÉS como premio por aquellos
Acuerdos de Bellver, que en realidad respondía a un pacto de
sillas y al típico cambio de cromos.

Pero lo reprobable no es que ya el PSIB-PSOE cediera su
cuota de senador autonómico a un partido nacionalista, sino
que este senador autonómico debe defender los intereses de
las Islas Baleares en la cámara alta y no los interesentes
partidistas o ideológicos. Y no vamos a obviar que mi grupo,
mi formación, Ciudadanos, somos uno de los partidos que ha
pedido reformular...

(Es produeix una pèrdua de so del micròfon)

(Se sent el timbre de tall del micròfon i una veu de fons
que diu: “funciona?”)

Venga, sigo. No vamos a obviar que mi grupo, Ciudadanos,
somos uno de los partidos que hemos pedido reformular el
Senado para convertirlo en una cámara territorial real. Sin
embargo, entendemos que por nuestra lealtad institucional y
nuestro acatamiento a la Constitución Española, debemos
respetar el funcionamiento actual del Senado y su marco
competencial.

El Sr. Vidal es un senador autonómico, no un senador
electo, como he dicho al principio, y es un senador elegido
por el Parlament de las Illes Balears, un parlament muy
fragmentado, con una representación muy diversa y plural. Por
ello el Sr. Vidal representa los intereses, creemos, traducidos
o aprobados desde la actividad parlamentaria de esta cámara,
y tiene por ello una misión concreta y un mandato de este
parlament. Esto es lo que esperan los ciudadanos de los
senadores autonómicos, que representen los intereses
generales de los ciudadanos de nuestras islas.

En relación com esta PNL que presenta el Partido Popular,
que pide la reprobación del senador Vidal por cuestionar el
orden constitucional y el marco jurídico, y, por tanto, uno de
los pilares de nuestro estado de derecho, que es el principio
de separación de poderes y nuestro sistema judicial, creemos
que todos los responsables políticos debemos respetar el
estado de derecho y nuestro sistema judicial. Por tanto
entendemos justificada la solicitud del Grupo Parlamentario
Popular en cuanto que solicita una reprobación del senador
autonómico. 

Mi grupo parlamentario va a votar a favor, aunque si bien
es cierto que se está debatiendo bastantes meses después de
los hechos, y quiero añadir, ya que tengo la oportunidad de
intervenir, que echamos en falta en su momento que el PSIB-
PSOE y el Govern se desmarcaran de estas afirmaciones del
senador Vidal, y lamentamos que no lo hayan condenado y ni
tan siquiera hayan salido a defender las instituciones que el Sr.

Vidal creemos que ha vilipendiado con sus declaraciones; el
PSOE, como siempre, en su equidistancia con el
nacionalismo. Por tanto vamos a votar a favor de esta
proposición.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltíssimes gràcies, Sr. President. Efectivament, això ve
arrel d’unes manifestacions de caràcter polític, ideològic, que
va fer el Sr. Vidal durant el mes d’octubre, que varen provocar
que el Partit Popular s’esquinçàs les vestidures, se sentís molt
ofès, i demanàs la reprovació del Sr. Vidal.

I a partir d’aquesta PNL que ells varen presentar, d’aquesta
sol·licitud de reprovació, el nostre grup va demanar que
compareguessin en aquesta cambra els dos senadors
autonòmics, amb un objectiu, de dir bé, a veure, que ens contin
el que fan, a què es dediquen; és a dir, durant tots els mesos
que du la legislatura quines iniciatives havien fet, quines
preguntes havien presentat, en quines qüestions havien
intervengut, quina havia estat la seva relació amb el Parlament
de les Illes Balears; quina havia estat la seva relació amb les
institucions d’aquestes illes, consells  i  ajuntaments; quina
havia estat la seva relació amb el diferent teixit social a través
d’entitats, a través de col·lectius, en el conjunt de les Illes
Balears..., i crec que la foto va quedar molt clara, perquè jo
record que al Sr. Marí Bosó li vaig demanar fins i tot de quin
color eren les cortines del seu despatx que té aquí en el
Parlament i no ho va saber, o no em va ni contestar; és a dir,
que crec que ni tan sols sap on té el despatx.

Dit això, precisament la intenció era aquesta, és a dir, que
ens contin què fan, tot això, el que explicava jo abans, i a partir
d’aquí ja veurem després a qui hem de reprovar. Per tant,
potser hagués estat oportú que el nostre grup, després
d’aquesta compareixença, hagués demanat la reprovació del Sr.
Marí Bosó, no per explicar què pensa a les seves xarxes
socials, que ens pareix totalment legítim, només faltaria que
la gent no pugui dir el que pensa, només faltaria això, sigui
senador o sigui qui sigui, a través de les seves xarxes
personals, i, per tant, i sobretot sense entrar en el bessó de la
qüestió, que és aqueixa representació que han de tenir
territorial dins el Senat, això ens pareix bàsic. Però no ho
vàrem fer, i no ho vàrem fer perquè ens semblaria un joc de
pati d’escola.

Però el que sí em sap greu és que la moció, tot i que ha
estat tard, no s’hagi retirat, almanco per decència. Després de
comparèixer els dos diputats, després de fer una equiparació
de la feina d’un i d’altre, vostès encara tenen la vergonya de
venir avui aquí a reprovar el senador Vidal, quan l’altre no ha
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fet absolutament res més que dedicar-se a qüestions internes
del partit? De veres?

Per tant jo, francament, crec que aquesta iniciativa
l’haurien de retirar, és que ja no s’hauria ni de debatre, i  s i
volen els ho record. Preguntes escrites que ha fet el Sr. Vidal,
77; el Sr. Marí Bosó, 1, conjuntament amb la Sra. Maria
Salom; intervencions administratives legislatives, 3, 1;
mocions en el Ple, 2, cap. D’això es tracta, al cap i a la fi, no
es tracta de jutjar o de reprovar allò que el Sr. Vidal pensa o el
que pensa el Sr. Marí Bosó.

En resumides “cuentes”, com diem en bon mallorquí,
francament si tenguessin una miqueta de vergonya crec que
aquesta iniciativa l’haurien de retirar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té  la paraula la Sra. Ribas, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gràcies, president. Nos complace ver cómo el Partido
Popular nos trae aquí esta proposición no de ley para reprobar
al senador Vicenç Vidal Matas, teniendo en cuenta que el Sr.
Vidal es senador en representación de la comunidad autónoma
de las Illes Balears gracias a los votos, entre otros, del propio
Partido Popular. Ustedes, en un cambio de cromos, votaron a
favor de que Vicenç Vidal fuese senador a cambio de incluir
en el paquete al Sr. Marí Bosó, del Partido Popular. Más les
valdría no haber sucumbido a la tentación o haber sido un poco
más críticos a la hora de negociar ese cambio de cromos, y
haber exigido el cumplimiento de las cuotas representativas
que marca nuestro Estatuto de Autonomía. Ahora no
tendríamos que estar pidiendo reprobaciones por las
vergonzosas manifestaciones que este representante de
nuestra comunidad autónoma ha vertido sobre nuestro régimen
constitucional, sobre nuestro sistema judicial y sobre nuestra
democracia.

Evidentemente, nada de lo que dice el Sr. Vidal es cierto,
pero por desgracia ese mantra repetido hasta la infinidad por
los sectores separatistas corre el riesgo de ser creído como
verídico si no actuamos contundentemente contra las
infamias. El reclamado derecho a votar, o apelar a la
democracia por encima de la ley, es una trampa que tienden
los antidemócratas para burlar la propia democracia. Quienes
nos sentamos en este parlamento conocemos perfectamente
la importancia de respetar la ley, y lo inútil que sería la
democracia si luego no respetásemos las normas que nos
hemos dado de forma democrática.

Por tanto, lo cierto es que sin ley no hay democracia, sin
respeto al orden constitucional y al ordenamiento jurídico
desplegado de nada sirve que vayamos a votar para que los
representantes electos elaboren las normas por las que

regirnos, simplemente porque si no respetamos las leyes
democráticas entonces tampoco respetamos la democracia en
sí.

Pero para el independentismo todo vale. Si son capaces
hasta de cambiar la historia e inventarse reinos inexistentes y
llevar esa historia a los centros escolares, ¿cómo no van a
intentar manipular la actualidad y ofrecer su versión sesgada
del mundo para justificar sus delirios? Y lo cierto es que ya
han cogido demasiada ventaja, que llevan años ofreciendo su
particular versión de la realidad, no sólo en nuestro país, sino
también fuera de nuestras fronteras, con la vergonzosa
aquiescencia del resto de partidos, que no han sabido o no han
querido frenar esta deriva independentista que sólo beneficia
a quines la promueven, es decir, a quienes pretenden crear su
propio reino en catalán para perpetuarse en el poder y
controlar todas las instituciones de su mini reino ideal.

Me alegra que ahora el Partido Popular reaccione; lástima
que ya sea tarde. Llevamos décadas de políticas acomplejadas
que no han querido poner en valor la grandeza de nuestro país
que es España, sin que voces críticas surgiesen para frenar las
ofensas y los ataques a nuestra identidad y a nuestra historia
por parte del mundo independentista, y de aquellos polvos
vienen hoy estos lodos.

Mi formación viene a la política sin ningún tipo de
complejo , y sin reparos a decir la verdad, y no
permaneceremos impasibles ante  las infamias del
independentismo. Esta reprobación no debería ni haberse
producido, porque lo triste es haber permitido que personas
que odian a España formen parte del Senado de España, y no
porque ahora el Partido Popular solicite la reprobación van a
tapar su parte de culpa por haber participado en su
nombramiento.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears té la paraula el Sr. Melià, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, el Sr. Ensenyat
comentava que, efectivament, es va produir la compareixença
dels senadors autonòmics. En aquella compareixença el nostre
grup parlamentari ja va explicitar els problemes que té el Senat
amb la seva configuració actual, els senadors autonòmics no
van a representar les Illes Balears, aquesta és la realitat, els
senadors autonòmics s’inscriuen partidistament en el grup
parlamentari que els correspon. Per tant, voten amb disciplina
de vot política, partidista, però no van, com passa a Alemanya,
a representar al Govern de les Illes Balears. Aquesta és la
realitat.

Constatada aquesta realitat, resulta que cada diputat marca
les seves posicions en funció de la seva ideologia i no en
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funció de les necessitats, la voluntat, les reivindicacions del
Govern de les Illes Balears. Si aquesta cambra, si el Parlament
s’ha de dedicar a analitzar cada una de les postures de cada un
del senadors autonòmics, no farem res més, perquè
evidentment nosaltres, que no compartim partit i, per tant, no
compartim la ideologia ni del ni del senador Bosó ni del
senador Vidal, cada podríem fer una PNL dient, home, el que
ha fet el senador autonòmic no ens agrada. Clar, aquesta és una
dinàmica que així com està configurat el Senat és absurda.

Per tant, el nostre grup parlamentari no pot donar suport a
aquesta iniciativa, ens abstendrem i ens sembla que no és una
bona dinàmica dedicar-nos a, diguem, filtrar el que fa cada un
dels senadors autonòmics, perquè és evident que els grups als
quals no pertany aquest senador autonòmic no ens agradarà la
majoria de les iniciatives ni dels vots que faran aquests
senadors autonòmics. I això no té ni cap ni peus. Per tant, el
nostre vot serà abstenció.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Bé, jo, en primer lloc,
m’agradaria que moltes de les receptes de democràcia que
avui se’ns han donat se les aplicassin els mateixos que ens fan
la recepta, perquè crec que fan tot el contrari. 

Avui hem escoltat com el Partit Popular li ha donat una
sèrie de feines al Sr. Vidal, perquè li ha dit que hauria de parlar
de depuradores, de convenis..., li ha dit de tot, sobre què havia
de fer feina. A mi m’agradaria que també li digués al Sr. Marí
Bosó sobre què ha de fer feina perquè tots dos són senadors
en representació d’aquesta comunitat autònoma. Per tant, si
aquesta recepta és bona per al Sr. Vidal, supòs que de la
mateixa manera serà bona per al Sr. Marí Bosó. 

A mi no m’hi cap dubte que el Sr. Vidal actua en
representació i en defensa dels interessos de les Illes Balears,
ara, el que no pot pretendre el Partit Popular ni VOX ni
Ciudadanos és que la defensa dels interessos de les Illes
Balears s’entengui de la mateixa manera per part del Sr. Vidal
que per part de la dreta i la dreta extrema d’aquesta comunitat
autònoma, perquè és evident que en totes i cada una de les
actuacions que es duen a terme no es comparteixen els
interessos o no es comparteixen segons quins tipus
d’interessos en relació amb la defensa de les Illes Balears. 

Ja per acabar, que una persona faci unes manifestacions no
vol dir..., i es respectin les manifestacions que es fan per part
d’aquesta persona, no vol dir que es comparteixin.
Precisament aquí hi ha el fons de la democràcia de la qual tots
i cada un formam part i de la que únicament en formen part
alguns, quan els interessa, però no en altres moments.

Per tant, respectar la ideologia i respectar la llibertat
d’expressió d’un senador, sigui autonòmic o no, forma part
d’aquesta democràcia que tant la Sra. García ens ha predicat i
la separació de poders, que de vegades fa gràcia que segons
qui digui segons quines coses. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula per contradiccions el grup
proposant, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, president. Volia remarcar que molts dels
diputats que han intervengut d’una forma hàbil han derivat el
debat cap a les activitats que desenvolupen els senadors en el
Senat d’Espanya. Efectivament, ja vàrem tenir ocasió de parlar
d’aquests temes quan varen comparèixer els dos senadors i els
dos senadors es varen comprometre a fer feina en una sèrie de
punts, que jo he evidentment he mencionat. Però cap dels
parlamentaris que conformen els grups o els partits que donen
suport al Govern han entrat en la qüestió rellevant que avui ens
duu aquí, que és reprovar el Sr. Vidal no per la seva activitat,
no per la seva ideologia, sinó per qüestionar l’Estat de dret i
per qüestionar la nostra Constitució, aquesta és la qüestió.

No volem, insistesc, intervenir en la seva activitat, ell fa el
que correspon a un senador i lluita i defensa els interessos que
considera que estan prop de la seva ideologia, això no ho
qüestionam i tampoc no qüestionam la seva llibertat
d’expressió. El que estam qüestionant és que ell posa en dubte
l’Estat de dret i no acata la Constitució. Aquesta era la qüestió.

Ja per acabar, voldria agrair el suport que ens dóna
Ciutadans. Volia remarcar que no deixa de sorprendre que el
Partit Socialista, amb tradició de Govern a Espanya, pare i
defensor de la Constitució del 78, no doni suport a aquesta
proposta que aquí avui es debat, encara que s’ha d’inscriure en
la deriva que el president del Govern ve mostrant a favor de les
forces separatistes, aquí li deu la presidència del Govern.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara, acabat el debat, passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 7244/19.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 8 vots en contra.

Abstencions? 1 abstenció.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE... 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
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Vots a favor, 5. 7 en contra... sí, perdó. 7 vots en contra i
1 abstenció.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 7244/19, relativa a la reprovació del Sr. Vicenç
Vidal i Matas, senador en representació de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

3) Proposició no de llei RGE núm. 10730/19,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reserva d’una
canalització de la banda de 700Mhz per a les comunitats
autònomes.

Tot seguit, passam a la Proposició no de llei RGE núm.
10730/19, presentada pels Grup Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a la reserva
d’una canalització de la banda de 700Mhz a les comunitats
autònomes. Per a la seva defensa, per part del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Carbonero, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, moltes gràcies, president, bon dia a tothom. Bé, per a
la defensa d’aquesta PNL faré una primera exposició del que
significa la tecnologia de comunicacions 5G, en el sentit que
és una nova fase en la tecnologia digital que significa
funcionalitats molt avançades, altes velocitats, temps de
resposta mínim i alta qualitat. Açò ens pot dur al que fins ara
podia ser un imaginari, però en aquests moments pot ser una
realitat amb aquesta nova tecnologia, com són territoris
intel·ligents, vehicles autònoms, sanitat a distància, és a dir,
operacions a distància, sistemes avançats d’emergències i
seguretat per a les persones. I en aquest darrer punt és on fem
incidència amb aquesta proposició no de llei. 

A Balears, com saben, disposam d’una infraestructura
pròpia de telecomunicacions per a gestió d’emergències, és
la xarxa TetraIB, que són convenis que s’han signat amb els
consells insulars, de fa estona ja, alguns ajuntaments també,
amb l’objectiu final que tots els cossos d’emergències i
seguretat utilitzin la mateixa xarxa de comunicacions per
aconseguir una seguretat i una eficiència de coordinació dels
diferents cossos. 

Tenim una infraestructura Smart, que és la IoTIB, que és
l’internet de les coses, i hem de dir que som una de les
primeres xarxes públiques de l’Estat espanyol que ha posat una
infraestructura a l’abast per donar resposta al que serà el futur
de l’internet de les coses.

Està gestionada per l’IBETEC i amb l’objectiu de donar
cobertura i donar el futur necessari a la xarxa 5G, com
comentava abans. Aquest sistema d’emergència, a un futur
podrà necessitar o podrà requerir vídeos en temps real,
informacions on line de sensors climàtics i de coordinació de
drons, açò amb una baixa resiliència i que açò significa que
donarem més servei a les persones en les xarxes PPDR que no

són més que una protecció pública per mantenir l’ordre públic
i protecció de les vides humanes en moments de risc.

Per tant, aquesta proposició no de llei va destinada a
demanar una reserva perquè vostès saben que per mandat
europeu en aquests moments hem entrat en el que parlam que
és el segundo dividendo digital, és a dir que tota la banda
sonora de la banda de 700Mhz que ara està ocupada per la TDT
ha de passar a ser ocupada per la línia 5G a nivell de tota
Europa perquè és un mandat europeu.

I en aquest sentit, i atès que tenim com a Illes Balears tot
el que els he comentat gestionat per emergències consideram
que hem de tenir una banda, una part d’aquesta banda de
700Mhz, l’hem de tenir per gestió pròpia, és a dir,
autoprestació per a l’objectiu que els he comentat
d’emergències i seguretat, pel PPRD.

Així, la nostra proposta és un únic punt que és que el
Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri, -aquí faria
una petita matisació, perquè, com saben, amb la configuració
del nou Govern hi ha hagut un canvi de nomenclatura-, és a dir,
instaríem el Ministeri d’Assumptes Econòmics i
Transformació Digital que una de les canalitzacions de
10Mhz, prevists per a la banda de 700, per a la utilització de
telefonia mòbil 5G, dins el procés del segon dividendo
digital no sigui subhastada, perquè en aquests moments ara
entrarem dins una subhasta per a la tecnologia 5G, sinó que
sigui reservada per les comunitats autònomes per al seu ús en
règim d’autoprestació els serveis de gestió d’emergències
PPDR i per la modernització dels serveis públics en
tecnologia d’internet de les coses.

Açò és la proposta, consideram que és una proposta
interessant per a les Illes Balears, per a la gestió
d’emergències, és una proposta que esperam que tengui el
suport de tots els grups parlamentaris.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula el Grup Unidas Podem
per un temps de cinc minuts, Sra. Guasp..., Sans, Sans, perdó,

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies. Estar preparats per abordar els avanços
tecnològics és una cosa necessària per a la nostra societat,
especialment estar preparats per part de les institucions
públiques per poder oferir els millors serveis a la ciutadania,
és la nostra obligació com a representants públics.

Al món de la comunicació mòbil en breu la tecnologia
veurà com a causa de les necessitats cada vegada majors en
l’ús de dades, com l’augment de serveis via streaming, la
possible arribada de cotxes intel·ligents amb pilot automàtic
entre d’altres coses, s’haurà d’augmentar la capacitat de
l’actual 4G a un servei amb menor temps de resposta i
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velocitats més ràpides, parlam del 5G, el qual ve a substituir
en un futur l’actual 4G.

Com a representants públics hem d’estar a l’alçada i ser
previsors, sobretot quant a avanços tecnològics es refereix.
Per garantir el bon funcionament i el màxim rendiment dels
nostres serveis d’emergències i  la seva autonomia és
necessari reservar els canals propis per a l’ús més òptim
d’aquesta tecnologia essent necessari que l’Estat reservi
alguns dels canals previstos en la banda dels 700Mhz dins del
5G per a l’ús de les comunitats autònomes quant a matèria de
serveis d’emergència.

Si l’Estat no reserva aquests canals dins d’aquesta banda el
que ocorrerà és que les comunitats autònomes haurem
d’adquirir aquests serveis a les empreses que hagin guanyat la
subhasta d’aquests canals, cosa que no sols ens costarà més
recursos econòmics, sinó que també suposarà no tenir un ús
prioritari d’aquests serveis.

Creiem que en matèria d’emergències i seguretat ciutadana
val més ser previsors, haver d’arribar al punt de lamentar no
haver-ho estat o simplement haver d’oferir un serveis més
deficients per no haver aprofitat l’oportunitat prèviament.

És per això que hem presentat conjuntament amb el PSIB-
PSOE i MÉS per Mallorca aquesta iniciativa.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara per a la defensa per part del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies. Sr. Melià...

(Rialles de l’intervinent)

Precisament, com comentàvem ara que hi ha temes, i el de
les noves tecnologies evidentment, o telecomunicacions, és
un que per molt que t’ho expliquin és com si sentissis ploure,
supòs que...

(Algunes rialles)

... a qualque diputat li deu passar el mateix que a mi, no? Crec
que aquest és un dels quals, amb la qual cosa són qüestions que
són molt tècniques, però que evidentment també necessàries
especialment en un moment de desplegament tecnològic on
entenem que la comunitat autònoma tal i com està muntat el
servei d’emergències i tal com està muntat el tema
d’emergències necessiten aquesta reserva, i per això
evidentment donarem suport a aquesta iniciativa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara torn de fixació de posicions, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Camps, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
des del Grup Popular coneixedors dels Reial Decret 391/19,
de 21 de juny, pel qual s’aprova el Pla tècnic nacional de
televisió digital terrestre i es regulen determinats aspectes per
a l’alliberament del segon dividend digital, volem deixar clar
el nostre posicionament favorable a aquest mandat europeu
d’impuls al desplegament del 5G i d’una administració cent
per cent digital que aprofiti tecnologies innovadores.

El segon dividend digital es coneix com a un conjunt de
freqüències entre els 694 i 790Mhz, banda 700, que cal
alliberar, buidar o desocupar abans del 30 de juny del 2020
perquè aquestes puguin ser utilitzades per al desplegament del
servei del 5G.

Aquest procés que serà similar al ja realitzat durant finals
del 2014 i principis de 2015 denominat primer dividend
digital és un procés harmonitzat que es realitza en tota la Unió
Europea. 

La banda de 700Mhz està en l’actualitat principalment
ocupada per canals de televisió digital terrestre que seran
traslladats amb aquest procés a una banda inferior de
l’espectre. Es du a terme aquest segon dividend digital com en
el cas de l’alliberament del primer dividend al 2015, el Govern
espanyol compleix un mandat de la Unió Europea. Aquesta
decisió té com a objectiu assegurar la disponibilitat
d’espectres radioelèctrics a tota Europa a la sots-banda 700
pel qual... el seu ús als serveis de comunicació electròniques
sense fils, una vegada alliberada aquesta sots-banda es podrà
posar a disposició dels operadors de telecomunicacions
electròniques per al seu desplegament de nous serveis com el
5G. 

Conscients del terminis, tal i com assenyala el full de ruta
que es va aprovar al julio l del 2018, l’objectiu del Govern
d’Espanya és que el procés d’alliberament de la banda 700Mhz
finalitzi abans del 30 de juny d’aquest any. Per tant, és
necessari que aquesta banda es consideri com a una prioritat
per facilitar els desplegaments inicials de 5G, en particular
per als  serveis de la banda ampla millorada que són una
extensió dels serveis de banda ampla actuals.

Tal com assenyala el full de ruta del segons dividend
disponible a Espanya es preveu un procés de licitació per a la
seva adjudicació als operadors dels serveis mòbils de
comunicacions electròniques abans d’aquesta data. 

Els avantatges del 5G, la nova generació de tecnologia
mòbil que millora sensiblement les xarxes i serveis 5G no són
només una nova generació de tecnologia mòbil, sinó que
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permeten el desenvolupament de nous serveis que podran
beneficiar l’economia i la societat en el seu conjunt.

L’impacte transversal de la tecnologia 5G està reflectit en
diversos estudis publicats en els últims anys, en el nostre
entorn més immediat les anàlisis de comunicació europea
preveuen que els beneficis estimats a introduir el 5G en
sectors productius, automoció, salut, transport i emergències.

L’alliberament d’aquesta banda implica que els canals de
TDT que actualment ocupen aquesta banda, hagin de ser
desplaçats de l’espectre radioelèctric. Per als ciutadans això
implica algunes obligacions per poder continuar avui gaudint
de l’oferta completa de TDT. Les administracions com a
empreses de serveis públics tradicionals, necessitam
evolucionar i convertir-nos en organitzadors més connectats,
més transparents i centrades en els ciutadans.

En definitiva, l’IOT és un paradigma de comunicació recent
que visualitza un futur proper, en el qual els objectius del dia
a dia estaran equipats d’internet, la tecnologia 5G està cridada
a convertir-se en un pilar dels processos de transformació
digital de la societat i l’economia, les baixes freqüències
també resulten molt favorables per als equips d’emergències
més convenients en entorns urbans, per la seva major facilitat
de penetració en els edificis i en els habitatges.

Per tant, des del Partit Popular volem reiterar el nostre
compromís i votarem a favor de l’avanç digital, perquè no
sigui subhastada i al servei de la nostra comunitat autònoma
pel seu règim d’autoprotecció al servei de la gestió
d’emergències PPDR i per a la modernització dels serveis
públics amb tecnologia IOT.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. Me sumo a lo que ha comentado mi
compañero el Sr. Ensenyat, es un tema muy técnico, muy
tecnológico, muy difícil de asumir, al menos para una humilde
diputada de letras como yo, menos mal que he contado con la
ayuda de mi compañero de grupo parlamentario Jesús Méndez,
para que me ilustrara sobre el tema.

Bien, una vez dicho esto, desde Ciudadanos contemplamos
con interés el cumplimiento de la Directiva europea 2016/687
y no podemos, por tanto, no considerar positivamente esta
propuesta. Entendemos que, con fecha 2 de mayo de 2019, ya
la empresa pública IBITEC, trasladó un escrito a través de la
Asociación Española UNIRED al Ministerio de Economía
para el avance digital, solicitando dicha reserva para los usos
de PPDR y IOT, que es internet de las cosas.

Se nos traslada ahora la intención de reforzar esta demanda
mediante esta PNL, lo que nos hace suponer que todas las
solicitudes realizadas son conformes al cuadro nacional de
atribución de frecuencias y además, se ciñen a la
recomendación de realizar las reservas dentro  de las
canalizaciones previstas en las bandas de 700Mhz, creo, como
parte del proceso del segundo dividendo digital, por lo tanto
mi grupo parlamentario vamos a dar apoyo a esta iniciativa y
entendemos que es una propuesta que pretende mejorar la
gestión de emergencias de nuestra comunidad autónoma.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Balears té la paraula la Sra. Ribas, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gràcies, president. Vamos a apoyar esta iniciativa porque,
en principio, la finalidad que tiene parece razonable y
apropiada, dado que hoy por hoy son las comunidades
autónomas las que tienen competencias sobre las materias que
necesitan de esta tecnología. 

No obstante permítanme que ponga en duda la utilidad de
esta iniciativa, dada la actitud de este gobierno
sociocomunista que gobierna España, que ya nos ha
demostrado sobradamente su absoluta actitud de indiferencia
hacía las necesidades de las comunidades autónomas. Este
Gobierno no tiene ningún reparo en estrangular
económicamente a nuestra comunidad autónoma, al igual que
al resto, con su incumplimiento en las transferencias de la
recaudación por IVA. Pero es que además en nuestra
comunidad autónoma ni siquiera el régimen especial balear
que nos toca, no por ser comunidad autónoma de España, sino
por ser un territorio insular, tal y como reza la Constitución,
tampoco es un régimen especial efectivo, más allá de un
descuento para viajar en avión, que se vuelve inefectivo por la
subida de las tarifas, y un compromiso de inversión estatal que
no hace más que equipararnos a la media de España.

Por tanto, por los ejemplos que he citado, nada hace pensar
que el Gobierno del Estado acceda a esta petición, dado que
no subastar una de las canalizaciones de 10Mhz, supone una
mengua para los ingresos del Estado, y repito, al Gobierno del
Estado no le tiembla el pulso a la hora de estrangular
económicamente a las comunidades autónomas.
Probablemente se subaste todo y si luego la comunidad
autónoma tiene que comprar espacio de banda, pues el
Gobierno del Estado le dirá al Gobierno autonómica que pida
un crédito si no le basta con su presupuesto, tal y como ha
hecho con el asunto del IVA.

Por otro lado permítanme que advierta también mi
desconfianza hacía este ejecutivo autonómico, que, vista su
trayectoria, muy probablemente pueda acabar utilizando esta
canalización para colocarnos en Baleares la televisión
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valenciana pro-independentista de Compromís, ya que ahora
no han podido hacerlo precisamente porque les faltaba ancho
de banda.

Por tanto, con todas estas reservas y advertencias que no
nos vendrán de nuevo si finalmente se cumplen, y dado que
nada de eso recoge la PNL que nos presentan los grupos de
izquierda, vamos a apoyar la iniciativa, esperando que cumplan
con lo que la iniciativa dice y se utilice para los servicios de
gestión de emergencias y para la modernización de los
servicios públicos y no para otros fines partidistas y
adoctrinadores, todo ello, claro, en el improbable supuesto de
que el Ministerio de Economía acceda a esta instancia.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara el Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes té la paraula, però no hi és. Per tant passem al torn
de contradiccions, té la paraula el Grup Parlamentari
Socialista, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, només ens queda agrair el vot favorable de tots els
grups. Consideram que aquesta proposició no de llei dóna un
futur interessant per a la reserva d’aquesta part de la banda de
700Mhz per a autoprestació, consideram que així quedam fora
dels interessos comercials i milloram la gestió  de les
emergències.

I també volem posar en valor la feina que fa el Govern de
les Illes Balears, com ja he dit a la primera intervenció, que
som pioners en la gestió d’emergències i una xarxa pròpia per
coordinar. He de recordar que el 5G significarà altes
velocitats, i en temes d’emergències significarà un bot molt
important per tenir tots  e ls  cossos que fan feina en aquest
aspecte comunicats en temps real, i açò significa donar més
bon servei a les persones i assegurar també que tinguin una
millor prestació pel que fa a tema d’emergències i seguretat.

Per tant, repetesc, volem agrair el vot favorable i esperam
que tengui resposta favorable també per part del ministeri.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara el Grup Parlamentari Unidas
Podemos, té un temps de cinc minuts per contradiccions.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Molt breument, per donar les gràcies
al vot favorable expressat pels diversos grups i per no entrar
en polèmiques crec que ho deixarem aquí.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara el Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca també té un temps de cinc minuts per
contradiccions.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies i molt breument, Sr. President. No deixa de
cridar-me molt l’atenció l’habilitat dels neofeixistes de treure
punta de qualsevol cosa per dur l’aigua al seu terreny i parlar
d’adoctrinamientos i no sé què, no sé exactament què he
sentit, però bé, si serveix per dur canals nous, massa bé, massa
bé; és a dir, a ca nostra també es veu Intereconomía i me l’he
d’empassolar, tant si vols com si no vols; bé, aquest no perquè
no el tenc sintonitzat, però altres molts, Tele5, etc. Per tant,
com que vivim en un món plural, és a dir, com més canals
puguem veure, millor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Acabat el debat passam a la votar la
Proposició no de llei RGE núm. 10730/19.

Vots a favor? Unanimitat.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 10730/19, relativa a reserva de canalització de la
banda 700Mhz per a les comunitats autònomes.

I no havent més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.
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