
DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'ASSUMPTES

INSTITUCIONALS I GENERALS
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 355-1992 Fq.Con.núm. 33/27 X legislatura Any 2020 Núm. 17

 

Presidència
del Sr. José Luis Camps i Pons

Sessió celebrada dia 4 de març de 2020 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

PROPOSICIONS NO DE LLEI:

1) RGE núm. 6860/19, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a dret a la informació... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

2) RGE núm. 6899/19, presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a il·legalització immediata dels partits
separatistes... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

 



290 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 17 / 4 de març de 2020 

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, començarem la sessió d’avui i, en primer
lloc, els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. CANO I JUAN:

Sí, Sr. President, Sílvia Cano substitueix Francina
Armengol.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, 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. 6860 i 6899/19. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 6860/19,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
dret a la informació.

Començam pel debat de la proposició no de llei RGE núm.
6860/19, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa
a dret a la informació.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Casanova, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies. Nosaltres quan vam plantejar aquesta
proposició no de llei tenia una finalitat molt clara i és reforçar
el suport als professionals de la informació. De fet, el títol de
la iniciativa és dret a la informació, però l’esperit és reforçar
com, malgrat sigui a la Constitució i sigui a l’Estatut
d’Autonomia la llibertat a la informació i la necessitat de
rebre una informació veraç, hem de remarcar el nostre suport
per evitar qualsevol intent d’intervencionisme, qualsevol intent
de poder marcar la feina dels professionals, perquè realment
consideram que per tenir una informació veraç, per tenir una
informació com cal són els professionals els que han de
decidir què informen, com ho fan, quan i amb quins
interlocutors.

Per tant, nosaltres, des d’aquí com a Parlament,
consideram, el Grup Socialista considera que el Parlament ha
de vetllar per uns serveis informatius de qualitat, uns serveis
informatius de professionalitat i, per això, hem presentat
aquesta PNL que intentam entre tots els grups polítics que no
es confongui la feina que fan els professionals, que no es
menyspreï la feina que fan els professionals i sobretot crec
que és prou important que no es posi en dubte la feina
d’aquests professionals. El professional de la informació si
sistemàticament es posa en dubte la seva independència, la
seva professionalitat, arriba un moment que ells treballen de
manera esgotadora i perden a poc a poc la confiança.

Per tant, nosaltres intentam que amb aquestes
declaracions, perquè realment aquesta PNL l’únic que fa és
una declaració de confiança, una declaració de suport als

professionals, un reconeixement de la seva feina i
especialment intentem reduir el possible impacte que genera
posar en dubte la feina que fan alguna vegada.

Des del Parlament consider que la nostra obligació és
facilitar un pressupost com cal a IB3, facilitar la confiança i
reduir les intromissions. Crec que s’està fent... IB3 està fent
una feina molt important de cohesió territorial, crec que
també està fent una feina de cohesió social perquè realment el
que fa la televisió, i sobretot la Radiotelevisió IB3, és crear un
espai informatiu..., que són les Illes Balears i, per tant, està
fent comunicació.

A aquesta PNL s’ha presentat una esmena. Nosaltres
volíem proposar una transacció a l’esmena, que he passat, i a
l’esmena es demanava observar un equilibri territorial i posar
en valor les modalitats lingüístiques. La nostra transacció
demana llevar això de “les modalitats  lingüístiques” perquè
entenem que si posem en valor i observem l’equilibri
territorial, el mateix equilibri territorial determina les
modalitats lingüístiques que s’utilitzaran a l’hora de realitzar
aquests programes. 

Per tant, hem fet una transacció i esperam que s’accepti
per així poder arribar a un acord final, la transacció
simplement canvia el redactat i posa el que diu... Seria: “El
Parlament de les Illes Balears insta les Illes Balears a seguir
impulsant i facilitant que la Radiotelevisió de les Illes Balears
realitzi una tasca informativa amb rigor i professionalitat, així
com promoure una programació de servei públic observant
l’equilibri territorial i, en tot cas, impulsant un producció
pròpia, respectant al màxim l’ordenament jurídic i totes les
normes que se’n derivin especialment a l’hora d’emetre
programes que puguin resultar controvertits o ferir la
sensibilitat dels espectadors”.

Amb això tendríem tots aquells elements que volíem
remarcar, que són el rigor, la independència, però també la
diversitat territorial.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Ara el Grup Parlamentari
Popular ha presentat una esmena, la RGE núm. 4409/20, 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, bon dia, senyores i senyors
diputats. Els vull comentar en primer lloc que estam d’acord
amb la transacció que el grup proponent ens proposa i que, per
tant, l’acceptarem, però deixi’m posicionar la postura del Grup
Popular abans d’acabar de fer aquesta intervenció.

L’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears es va
crear a través de la Llei 7/1985, de 22 de maig, si bé no va
quedar constituït com a tal fins al 26 de març de 2004 durant
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un govern del Partit Popular i va néixer amb una clara vocació:
contribuir a la promoció de la cultura i de la identitat pròpia
del territori de les Illes Balears, així com la seva vertebració
i cohesió social, un territori fragmentat de les Illes Balears
amb les seves singularitats, les seves tradicions i les seves
modalitats lingüístiques.

I sí, IB3 va néixer amb la responsabilitat de desenvolupar
un model de televisió que a la vegada que posava en valor els
elements rellevants de la nostra cultura apostava per difondre
una informació de proximitat centrada en els esdeveniments
que succeeixen en el territori de les Illes Balears.

Aquesta televisió ha servit, a més, com s’ha demostrat des
del primer moment, d’eficaç plataforma de promoció i suport
a una incipient indústria audiovisual que amb el temps ha
esdevingut en un puixant sector de gran competitivitat del
mercat audiovisual, però tot això no pot obviar que els reptes
que apunten a IB3 són de gran envergadura.

Sense ànim de detallar, em limitaré a la seva enumeració:
l’aparició de l’entorn digital, la reformulació de la cadena de
valor de les televisions, la fragmentació  de l’audiència,
l’explosió de canals de televisió, la forta reducció  de la
inversió publicitària per part dels anunciants ens aboca a haver
de redefinir aquest model de televisió, el model d’IB3.

Consideram que necessitam una televisió moderna, de
qualitat, amb credibilitat i especialment amb sostenibilitat
econòmica on els professionals siguin la peça cabdal
d’aquesta nova proposta, d’aquesta nova IB3, amb justes
remuneracions, amb estabilitat de les plantilles, amb
polítiques de fidelització d’aquests professionals i amb
projectes de carrera professional sòlids i coherents, només
així podrem garantir la producció d’outputs audiovisuals de
qualitat i incrementar els baixíssims índex d’audiència que
avui en dia té IB3.

Per tot això, hem presentat una esmena que incideix en
aquests arguments que els acab d’exposar i en ares al consens
ja he anunciat que acceptam aquesta transacció del proponent
i, a més, li demanam que en el primer punt suprimeixi la
paraula “possible”, i els ho llegiré: “el Parlament de les Illes
Balears reconeix que la Radiotelevisió de les Illes Balears fa
una tasca imprescindible d’informació de la manera més
professional i independent”, nosaltres li demanam al ponent
que elimini aquesta paraula “possible” i que la resta quedi
igual, “... per garantir l’accés a una informació veraç,
independent i plural a tota la ciutadania de les Illes Balears”. 

Nosaltres consideram que la professionalitat i la
independència no es pot graduar, per tant, demanam eliminar
aquesta paraula amb la idea d’arribar a un consens perquè
tenguem una televisió de cada vegada de millor qualitat i de
major imparcialitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Garcia. Torn de fixació de posicions.
Pel Grup Parlamentari Unides Podem té la paraula la Sra.
Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. El nostre grup parlamentari votarà a
favor d’aquesta iniciativa, això sí, també volem fer unes
consideracions. 

Està clar que la Radiotelevisió de les Illes Balears fa una
tasca imprescindible d’oferir informació plural, independent
i veraç, però s’enfronta a una sèrie  de reptes, per exemple
l’aparició de les plataformes de transmissió de pel·lícules i
sèries, plataformes on line que van guanyant terrenys a les
televisions o el nombre cada cop major de canals fan que hi
hagi una major fragmentació de l’audiència, com ja s’ha
comentat. 

La televisió autonòmica és un servei públic essencial,
dinamitzadora de les autonomies, és un motor de la indústria
audiovisual, genera talent i per això cal seguir potenciant-la i
apostant-hi. Per això, és necessari que se segueixi adaptant al
nou temps, un nou model capaç de fer front als nous reptes i
així ser un mitjà atractiu per a tots els illencs i les illenques.

Les televisions autonòmiques permeten oferir informació
de primera mà i completa en moments de celebració com les
diades i les festes que se celebren a les nostres illes, però
també en moments tristos o tràgics, com l’episodi de les
inundacions del Llevant. Són informacions que no trobarem a
cap altra cadena que no sigui una cadena local. 

IB3 fa una tasca imprescindible, ofereix informació,
cultura, educació, entreteniment, ajuda a promoure la nostra
identitat com a comunitat autònoma; això implica fer arribar
la nostra realitat cultural, el nostre patrimoni cultural i social
i la llengua pròpia de les seves diverses modalitats.

En realitat, ja sé que s’ha aprovat la transacció, però sí que
és veritat que m’estranyava un poc la referència de l’esmena
que presentava el Partit Popular referent a posar en valor les
modalitats lingüístiques de les diferents illes, perquè jo, a
priori, pel que he sentit, jo principalment escolt IB3 Ràdio i
sempre m’havia semblat que es reflectien aquestes diferents
modalitat i en televisió, el poc que he pogut veure, també ho
he percebut.

És evident que s’ha de seguir impulsant IB3 per tal que
realitzi la seva tasca informativa amb rigor i professionalitat,
però sent clars, IB3 necessita que els treballadors tenguin uns
salaris i unes condicions laborals dignes. Això no és una
qüestió de fa dos dies, fa legislatures que es ve reivindicant i,
tot i que ara es veurà un increment en els seus salaris gràcies
a la injecció de 2 milions, cal seguir treballant per aconseguir
més millores i estabilitat, d’aquesta manera les millores també
s’estendran a la totalitat de la Radiotelevisió de les Illes
Balears convertint-se en un mitjà que se superi dia a dia. 
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Com ja he dit, votarem a favor. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sans. Pel Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. Desde mi grupo parlamentario
apoyaremos esta proposición no de ley con la enmienda de
transacción aceptada por los dos grupos, aunque se trata de una
PNL pues un poco de retroalimentación cuando se está
haciendo cero autocrítica ante las condiciones de precariedad
laboral de los profesionales de nuestra radio y televisión
pública, que aún no han cobrado en sus nóminas lo acordado
en aquella foto de la consellera de Administraciones Públicas
con dos grupos parlamentarios durante el debate de
presupuestos. La confianza, Sr. Casanova, la pierden los
profesionales por estas condiciones precarias que están
pasando.

Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos apoyamos ese
apoyo a los profesionales de IB3, como no puede ser de otra
manera, y apostamos por una radio y televisión pública plural,
de calidad, rigurosa y de servicio público, para así también
aumentar su audiencia y hacerla mucho más atractiva.

Estamos de acuerdo con la enmienda que presenta el
Partido Popular para introducir el equilibrio territorial y que
se promuevan las modalidades lingüísticas respetando así
nuestro Estatuto de Autonomía. Sí, bien, estamos de acuerdo
con la transacción propuesta y votaremos a favor, como digo,
de esta proposición no de ley. 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Crec que si avui
convidassim un observador que vengués a veure què fem, una
persona que no estigués contaminada del nostre dia a dia i de
tot el que discutim, crec que pensaria, bé, i a aquesta gent què
els passa, és a dir, que avui discuteixen sobre la importància
dels mitjans de comunicació públics i de la il·legalització de
partits polítics. Jo crec que per ventura es qüestionarien si
realment..., a quin moment estam, no?, després d’aquesta
transició, després de quaranta anys de democràcia, després
d’aquest esforç que es fa a nivell mediàtic, que sí, que la
nostra és una democràcia consolidada, però crec que encara
discutim qüestions que fa molts d’anys que haurien d’estar
com a superades, i especialment aquesta. Crec que ningú,
ningú no qüestiona la importància que tenen els mitjans de
comunicació públics com a instruments de comunicació

objectiva, imparcial, plural, veraç, etc. Dic que si ens ho
qüestionam crec que ens ho hauríem de fer mirar.

Crec que no fa molt parlàvem, vàrem participar d’una
activitat amb motiu del Dia de les Illes Balears, era un cinema
fòrum sobre una pel·lícula dels anys quaranta, em pareix que
era l’any 39, on hi havia tota una sèrie de personatges, hi havia
un tal Smith, que era un diputat o un senador prou jove que
defensava tota una sèrie de principis, però que entraven en
contradicció amb uns interessos econòmics d’un tal Sr.
Taylor, que curiosament era propietari de tota una sèrie de
mitjans de comunicació. Crec que tots hi participàrem i tots
vàrem coincidir en un mateix missatge, i el missatge
evidentment darrera vol dir també hi ha d’haver uns mitjans de
comunicació que siguin públics, que siguin objectius i en el
cas de les Illes Balears, evidentment, també que siguin
cohesionadors d’una realitat insular, que massa bé ens va,
evidentment, perquè la realitat de Mallorca és una, la de
Menorca és una altra, la d’Eivissa i Formentera evidentment
també és una altra, per tant, que sigui representativa d’aquesta
realitat illenca amb tot allò que suposa des del punt de vista
cultural, des del punt de vista lingüístic, des del punt de vista
econòmic, etc.

Per tant, res més a dir. Evidentment donarem suport a la
moció, com no pot ser d’altra manera tot i que, com deia abans
al principi, crec que a hores d’ara ja no hauríem de discutir
aquestes qüestions perquè la història com que ja ha avançat
molt per saber que els mitjans de comunicació públics són
essencials. Com deia Jim Morrisson: “qui controla els mitjans
de comunicació controla les ments”, per tant, hem de procurar
que almanco hi hagi mitjans de comunicació que no els
controli ningú i sobretot quan darrera el que hi ha són motius
econòmics.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. En esta proposición no de ley que
nos trae hoy el Partido Socialista se utilizan grandes palabras
y una recurrente, “independiente”. Que un medio o un
periodista sea independiente no es suficiente en un medio
público, independiente sólo significa que no depende
jerárquicamente de las instrucciones directas del político de
turno. 

Un medio de comunicación público, además de
independiente, ha de ser neutral, palabra que ustedes no han
puesto en su proposición no de ley. Y digo lo de neutral,
porque si algo ha demostrado IB3, y así se lo hicimos saber en
comparecencia parlamentaria a su director, es que no ha
empleado, al menos con nuestro partido, la neutralidad. Él se
empeña en seguir denominando a nuestro partido de extrema
derecha, calificativo que nosotros rechazamos, que no es
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justo, que no es veraz, pues ni siquiera en el Parlamento
Europeo nos hemos integrado en ninguno de esos grupos que
ustedes denominan de la extrema derecha, y, sin embargo,
pertinazmente siguen utilizando esta expresión que nosotros
consideramos ofensiva para nuestro partido y para nuestros
votantes, sobre todo cuando no se emplean epítetos
semejantes para otros partidos de esta cámara, y nadie llama
a Podemos el partido de la extrema izquierda o a MÉS el
partido independentista. No. Yo creo..., no, es algo así como
ecosoberanista. O sea, buscamos todo tipo de florituras
verbales salvo en el caso de VOX.

Por otra parte todos ustedes saben que nosotros
consideramos innecesario este medio de comunicación, que
hemos pedido su cierre, que pensamos que esta comunidad
tiene asuntos mucho más urgentes que tratar y mucho más
urgentes en los que gastarse el dinero, como la emergencia
habitacional o la pobreza energética, que esta televisión
pública. 

Y por último quisiera decir, con respecto a la enmienda del
Partido Popular, que lamento ver que su defensa de las
modalidades lingüísticas insulares les ha durado tres
segundos, lo que han tardado en aceptar la transacción del
Partido Socialista. Nuestro Estatuto las recoge; ustedes
siempre se refieren al Estatuto y lo ponen como si fuera las
tablas de la ley. Bueno, pues ustedes incumplen
constantemente el Estatuto, y quiero recordar las palabras de
Llorenç Villalonga, del gran escritor mallorquín, que dijo que
el mallorquín y nuestra identidad cultural no peligraba por el
castellano, no peligraba por el inglés, peligraba por el catalán
estándard.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. 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. El nostre grup parlamentari
donarà suport a aquesta iniciativa, i supòs que el Sr. Ensenyat
ha tengut, després de la darrera intervenció de l’anterior grup
parlamentari que m’ha precedit en l’ús de la paraula, ha tengut
l’explicació del perquè es presenta aquesta iniciativa, perquè
efectivament hi ha un qüestionament clar en relació a IB3.
Nosaltres som uns defensors d’IB3, aquesta iniciativa el que
diu és, primer, fer una valoració positiva de la feina d’IB3 i,
segon, instar el Govern a continuar impulsant una informació
independent i rigorosa per part d’IB3. Jo crec que són
conceptes amb els quals, almanco nosaltres, no podem estar
més que estar d’acord.

Efectivament IB3 és una eina de cohesió, de proximitat, de
creació, de dinamització d’indústria cultural i audiovisual, i és
una eina favorable a la normalització de la llengua pròpia de
les Illes Balears, la llengua catalana. Per tant des de tots els

punts de vista ens pareix necessari valorar positivament la
feina que fa i continuar impulsant aquesta feina. La qual cosa
no vol dir que no sigui necessari -nosaltres hem insistit sobre
aquesta qüestió l’anterior legislatura- redefinir el model i
millorar el model, que és una qüestió diferent que pot tenir
relació però no és l’objecte avui de la proposició no de llei
del Partit Socialista i per tant nosaltres, ja dic, donarem suport
a la iniciativa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. 

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 podem continuar. Podem
continuar, idò.

Un cop recomençada la sessió, pertoca ara la intervenció
del grup proposant per fixar la posició i assenyalar si accepta
l’esmena, per un temps de cinc minuts, el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies. En primer lloc sí que he de dir que la
transacció que m’ha proposat el Partit Popular sobre eliminar
la paraula “possible” sí que l’acceptarem, perquè consideram
que és prescindible i podem tirar endavant.

En primer lloc, vull donar les gràcies a tots els grups que
donen suport a aquesta iniciativa. Sí que és cert que IB3 té uns
reptes per davant molt difícils, té uns reptes complicats, té uns
reptes de caràcter laboral, de caràcter tecnològic, de caràcter
de competència dintre de l’espai televisiu important, però
igual que té IB3 tenen altres televisions perquè estem dintre
d’aquest mercat. Sí que també vull remarcar que aquesta
iniciativa es va presentar l’octubre, es va presentar l’octubre,
i al final el que vull remarcar és jo crec que..., el que hem
vingut aquí amb aquesta iniciativa no és a parlar de model, que
en podem parlar de manera llarga i profunda; no hem vingut a
parlar de l’ús o no de la llengua catalana, sinó de suport als
professionals, a uns professionals que han de ser
independents, perquè aquí es diu que independent no, perquè
ha de ser neutral. Perdoni, Sr. Rodríguez, la neutralitat depèn
d’on siguis, perquè cadascú veu la neutralitat d’allà on és. Per
a vostè el seu partit no és d’extrema dreta, però des de fora,
des de fora és d’extrema dreta, d’extrema molt dreta, perquè
les fotos amb Le Pen les fa vostè, no les faig jo. Per tant és un
partit d’extrema dreta, i això és la visió que es té, la visió que
es té.

El que passa és que del que es parla aquí és de la
independència, realment de la independència, clar que sí.
Totes les persones, tots, tots som polítics; per tant totes les
persones tenen uns principis, i precisament la llibertat de
càtedra, la llibertat d’informació és el que fa poder expressar
les idees de cadascú en funció dels seus principis, no en
funció dels principis dels que té davant, sinó dels principis
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propis, i aquesta PNL va d’això, d’independència, de no voler
negar que els professionals són independents i tenen una visió
específica. I si li diuen que el seu partit és d’extrema dreta és
perquè a l’àmbit europeu, per molt que vostè digui, si vostè es
fa fotos amb Le Pen..., què vol que li digui? Si a tot Europa
està qualificat com d’extrema dreta, idò vostè es fa fotos amb
ell, és també d’extrema dreta, i això continuarà.

Per tant, jo crec que al que venim aquí és a donar suport als
professionals perquè facin la seva feina com cal, que és de
manera professional, independentment de la visió política que
es pugui tenir de cadascun d’ells . I allò de la neutralitat,
perdoni que li ho digui, però depèn d’allà on sigui. 

Per tant, ho torn a dir, crec que aquí hem vingut i la prova
està en el fet que tots els partits donen suport a aquesta
iniciativa perquè reclama la independència, menys vostè. Per
tant crec que potser és hem de mirar què és el que volem.
Nosaltres volem un radiotelevisió de les Illes Balears
independent, professional i de qualitat, i això és el que
s’intenta amb aquesta PNL. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Així entenem que l’esmena
transaccionada queda incorporada, així com també la paraula
“possible” queda retirada del text.

Per tant, acabat el debat, passam a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 6860/19.

Vots a favor? Moltes gràcies.

Vots en contra? Moltes gràcies.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 6860/19, relativa al dret a la informació.

2) Proposició no de llei RGE núm. 6899/19,
presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a il·legalització immediata dels partits
separatistes.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 6899/19, presentada pel Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, relativa a la il·legalització immediata dels
partits separatistes.

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Hemos asistido en los últimos
años a un intento de voladura de nuestra unidad nacional
realizado por aquellos que se supone que eran representantes
del Estado en su respectiva comunidad autónoma, y me refiero

evidentemente al caso de Cataluña. Hemos asistido, hay
sentencias de por medio condenando a responsables de la
Generalitat de Cataluña por sedición; el anterior presidente de
la Generalitat vive fugado en Bruselas, y creo que no hace falta
explicarle a esta cámara el desarrollo de todos estos
acontecimientos. No les voy a aburrir, todos ustedes los
conocen y cada uno tiene sus posturas.

Pero lo que está claro es que nuestro ordenamiento
jurídico tiene que permitir al Estado defenderse de aquellos
que intentan atentar contra él desde dentro del propio estado
utilizando sus medios humanos y económicos. 

El otro día en la cámara tuvimos ocasión de escuchar a la
representante de Podemos, ensalzar la transición, bueno, el
cambio político de Portugal, la Revolución de los Claveles,
bueno pues la Constitución portuguesa fruto de ese cambio
político más o menos traumático prohíbe expresamente la
concurrencia a las elecciones de partidos que vayan contra la
unidad del estado.

Otro país del que creo que nadie pondrá en duda su estatus
democrático como es Alemania prohíbe no solo la existencia
del partido comunista o la reconstrucción del partido nazi,
sino que declara inconstitucionales cualquier partido que
ponga en peligro la existencia de la República Federal. 

Creo que ha llegado el momento de que España empiece
a aplicar este tipo de políticas y no se permita de ninguna
manera que aquellos partidos que quieren subvertir el orden
constitucional y el Estado puedan hacerlo desde la legalidad.

Nosotros hemos incluido también en esta PNL el deseo de
instar al Parlamento Europeo a declarar como grupo terrorista
a los CDR. 

El propio Parlamento Europeo, el Consejo, dice 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 ya sea necesario que se haya asignado a sus
miembros funciones formalmente definidas ni haya
continuidad en la conducción de un miembro o estructura
desarrollada”.

Y por otra parte nuestro Código Penal señala que tendrán
esa consideración de grupos terroristas... “agrupación de dos
o más personas entre las que existe cierta jerarquía, e l
carácter estable  de la organización por tiempo indefinido,
pues se trata de un acuerdo asociativo duradero y no
puramente transitorio, el reparto de funciones de manera
concertada y coordenada con uso de los medios idóneos para
el fin perseguido, finalidad criminal, tener como fin la
comisión de delitos, delito grave contra la vida, la integridad
física, la libertad, la integridad moral, libertad o indemnidad
sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio
ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, de
falsedad documental, contra la Corona, de atentado y tenencia,
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tráfico y deposito de armas, municiones o explosivos, y con
finalidad de subvertir el orden constitucional o forzar o alterar
sus instituciones o alterar gravemente la paz pública.”

Nosotros creemos que los denominados CDR, Comités
para la Defensa de la República, cumplen sobradamente todas
estas condiciones.

Por todo ello, presentamos esta proposición no de ley para
instar al Gobierno de la nación a la ilegalización inmediata de
aquellos partidos separatistas que atenten contra la unidad de
la nación con los instrumentos legales a su alcance o
procediendo a las reformas legales que habiliten para ello ;
instar a la Unión Europea a que inscriba a los denominados
CDR en la lista de organizaciones criminales y terroristas
remitiendo a tal fin el expediente con los datos relativos a la
investigación judicial seguida por la Audiencia Nacional y que
se proceda de inmediato a suspender cualquier pago o en su
caso 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, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rodríguez. 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. Volvemos de nuevo a tener que fijar
la posición del grupo, de los grupos ante una PNL presentada
por VOX que tiene muchos elementos comunes con la que
VOX ya presentó la semana pasada y tuvimos ocasión de
debatir en esta misma comisión, elementos comunes que
esencialmente son la falta de precisión y de rigor jurídico.

Para el Partido Popular el principio de legalidad, el
principio de seguridad jurídica y el principio de división de
poderes son los cimientos del estado de derecho y bajo
ninguna circunstancia vamos a aceptar que se pongan en
cuestión.

En España, como país democrático que es, los gobiernos
no ilegalizan partidos ni tampoco las mayorías parlamentarias,
afortunadamente.

Un parlamento no puede tomar atribuciones que
corresponden a los jueces y fiscales. Por tanto, no
corresponde ni a los parlamentos ni al Gobierno de la nación
la ilegalización de los partidos políticos.

En nuestro estado de derecho existe la libertad de
expresión y de opinión, ampliamente refrendada por el
Tribunal Constitucional. 

De la misma manera que defendemos que la opinión es
libre defendemos que la Constitución Española solo puede ser
modificada con los mecanismos que ella misma prevé por lo
que no cabe la proclamación de la república catalana ni
ninguna de las pretensiones que defienden los partidos
separatistas que deben respetar el orden constitucional, lo cual
no quiere decir que por ello tengan que ser disueltos.

La Ley 6/2002, de partidos políticos, establece un sistema
a través de un procedimiento judicial para promover su
hipotética legalización.

Dejemos en el ámbito judicial una cuestión que solo a
ellos compete.

Para abreviar y no hacer más larga de lo necesario esta
intervención me remito a cuanto dije ante esta misma
comisión la semana pasada en relación a la pretendida
ilegalización de los denominados CDR.

El Partido Popular votará no al primer punto de esta PNL
y pedirá la votación por separado de cada una de las
propuestas.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. García. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podem té la paraula la Sra. Sans, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Cada setmana una PNL de VOX, cada
setmana ens permet veure quins són els temes prioritaris
d’aquesta formació, primer Catalunya, després Catalunya i
després Catalunya, evidentment.

Ja la setmana passada, si no ho record malament, va ser la
Sra. Garrido qui li va dir que com que no tenien representació
a Catalunya utilitzaven aquest parlament per fer les iniciatives
sobre Catalunya i al final sembla que així deu ser, que ho
corroboren les seves iniciatives.

Mirin, aquest debat a Madrid ja es va produir i tant PP con
Ciutadans li varen donar suport, imagín que aquí no serà
diferent encara que la diputada del Partit Popular ja ha dit que
hi votarien en contra, que, en part, n’estic contenta perquè
almanco veim que així no se sumen al discurs de l’extrema
dreta sobre Catalunya que vol imposar el partit de VOX.

Nosaltres evidentment hi votarem en contra, però així i tot
vull fer una apreciació i és que al seu text parlen que les
constitucions de Portugal i Alemanya prohibeixen que els
partits contraris a la unitat de l’estat, però, tot i que ja sabem
que volen canviar la Constitució, a la qual un dia enalteixin i al
següent no, a Espanya la Constitució no recull aquesta previsió
d’il·legalització, és més en tot cas és una competència del
Tribunal Suprem i afegeix que el Govern de l’Estat tampoc no
podria aplicar aquesta il·legalització, igual és per això que el
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Sr. Abascal ha presentat al Congrés una proposició de llei en
aquest sentit per tal de llevar-se d’enmig tot allò que li
molesta començant pels partits i ves a saber per on volen
acabar i així és com el neofeixisme es vol obrir camí dins la
nostra societat i dins les nostres institucions.

Referent als altres punts he de dir que li convé demanar als
seus companys que li passin el comunicat de les diferents
comissions que es produeixen a les quals no ha pogut assistir
perquè el seu desig de designar terroristes als CDR ja fa dues
setmanes que ho vàrem debatre i no va sortir aprovat i a més
l’Eurocambra ja fa molts de mesos que també va negar aquest
fet.

I pel punt 3 he de dir que, encara que no hi ha fet menció,
tampoc és que hagi comentat si aquí a les Illes Balears hi ha
entitats  que col·laborin amb els CDR o que hi estiguin
vinculades. No sé si és perquè, com ens tenen acostumats deu
ser una PNL d’aquestes que presenten a totes les comunitats
autònomes i que no revisen per tal d’adaptar el seu contingut
a les Illes Balears.

I això és tot, votarem en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sans. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula la Sra. Guasp, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. Otra PNL en la misma línea a la que
ya nos tiene acostumbrados el Grupo Parlamentario VOX, ya
se lo dije ayer en sesión plenaria y después de varios meses ya
sabemos a qué ha venido VOX a las instituciones de Baleares
y también a las instituciones de nuestro país. Ya sabemos que
VOX se centra más en hacer política mediática que en política
útil. 

Desde Ciudadanos apostamos por la democrática, de modo
que aunque estemos en polos opuestos en términos
ideológicos ser independentista o separatista, como dice la
propuesta, pues... siempre que se defiendan los
procedimientos democráticos es constitucional, y así
nosotros lo defendemos. ¿Por qué decimos que VOX hace
política mediática y oportunista para llenar titulares? Pues por
propuestas como estas, Sr. Rodríguez, porque VOX sabe bien
que para ilegalizar a los secesionistas no sólo habría que
modificar la Ley de partidos sino reformar la propia
Constitución, porque VOX sabe bien que en un estado
democrático son los jueces los únicos que pueden ilegalizar
formaciones políticas.

Los proyectos políticos no se persiguen, se persiguen
hechos delictivos y si hay partidos que apoyan a grupos
terroristas, deberán decirlo los jueces no ustedes. Eso sí,
desde Ciudadanos proponemos una reforma electoral para que
no se consiga representación en el Congreso hasta obtener al
menos el 3% de los votos, como ocurre en muchísimos países
de la Unión Europea, o en el propio Parlamento Europeo.

Votaremos pues no y contra el punto 1 de su propuesta.

En relación con el punto 2, ustedes dicen “instar a la Unión
Europea”, querrán decir a la Comisión Europea o al
Parlamento Europeo. Miren, les pedimos un poco más de
rigor en sus propuestas y que, como saben, no se puede instar
a la Unión Europea. Tampoco lo puede hacer el Govern de les
Illes Balears a ninguna de las instituciones europeas. Por
tanto, ya sólo por forma votamos en contra, pero también
vamos a votar en contra por su contenido, ya se lo dijimos aquí
hace dos semanas en esta misma comisión parlamentaria, en
el debate sobre la PNL de los CDR que nos trajeron ustedes
aquí, que es exactamente el punto 2 de la proposición objeto
de debate hoy.

Ya se lo dije también, esta propuesta la llevó a cabo su
grupo parlamentario en el 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, PSOE, PP y Ciudadanos votaron en contra,
los 3 partidos, que es la misma exactamente que hoy nos trae
aquí como punto número 2. Por tanto, votaremos en contra
hoy, como lo hicimos ya en el Parlamento Europeo, porque ya
hay una investigación abierta en España por terrorismo contra
los llamados CDR.

Y la realidad es que la lista negra de la Unión Europea se
conforma de acuerdo a sentencias firmes de los estados
miembros, o de las instituciones europeas. Como la
investigación judicial y el elemento de prueba acerca de los
CDR no ha concluido, consideramos, por tanto, que no es
responsable esta petición, aún sin que haya una sentencia
firme que manifieste que sea un grupo terrorista.

Por tanto, nos parece muy precipitado y oportunista y
también demagogo actuar en esa linea. Como saben, desde
Ciudadanos preferimos trabajar de forma responsable en la
defensa del estado de derecho democrático.

Y en cuanto al punto número 3 votaremos a favor, por
tanto, le pedimos votación de los puntos por separado.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, Sr. President, molt breument. És a dir, tanta sort que no
són d’extrema dreta, perquè si ho arriben a ser. Jo, en tot cas,
li recoman que llegeixi l’article de Wikipedia, no és massa
més complicat, és a dir, posar a Google “extrema derecha” i
Wikipedia i facin una lectura, hi ha coses interessants que li
agradaran.
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I un poc el que parlava la meva companya de Podem, és a
dir, crec que, una vegada que hem parlat de Catalunya, que hem
parlat dels toros, hem parlat de la memòria històrica, de la
unidad de España, dels immigrants, etc., crec que s’acaba la
metralla; és a dir, segurament a partir d’ara, que ja hem parlat
un poc de tot, no sé si tornaran començar una altra vegada des
del principi a parlar dels toros, o no sé exactament com anirà
la cosa. Jo esper que no, sobretot per salut democràtica.

Per tant, evidentment el nostre vot serà en contra. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Casanova, per un temps de cinc
minuts.

Ai!, perdó, perdó, perdó, 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. El nostre grup parlamentari
votarà en contra perquè aquesta és una iniciativa il·legal,
il· legal perquè el primer punt insta el Govern de l’Estat, e l
Govern de la nación a la ilegalización, això, com ja li han
explicat els altres portaveus, és il·legal, va en contra de la
normativa actualment en vigor, perquè correspon al poder
judicial i no al poder executiu la il·legalització.

El punt número 2 és il·legal, perquè, com també ja s’ha
explicat, fa falta una sentència ferma, que no existeix i, de fet,
els mateixos òrgans de la Unió Europea ja han rebutjat aquesta
petició perquè no es produeixen els requisits jurídics perquè
es faci aquesta inscripció.

I el punt tercer també és il·legal, per què? Perquè mentre
una associació o una organització està constituïda legalment
i pot funcionar i es pot presentar a unes subvencions, mentre
no sigui il·legalitzada té dret a rebre el que li correspon. No
per raons ideològiques es pot negar a una associació que ha
participat a un concurs, a un procediment de subvencions, dir-
li: com que tu no em caus bé, com que les teves idees no
m’agraden, no te don la subvenció. Això què és? Això és
l’arbitrarietat pura, això és el més enfora que hi ha de l’estat
de dret.

Per tant, des d’un punt de vista purament legal, no es pot
donar suport a cap dels tres punts que vostès proposen.

Però, és clar, també diuen: si no que es faci una reforma
legal. Bé, idò si es fa una reforma legal, per què no es fa una
reforma legal per il·legalitzar els partits que van en contra de
la Constitució, com és el partit proposant, que va en contra de
la Constitució, de l’Estat autonòmic i d’un dels eixos bàsics,
nuclears, de la Constitució Espanyola de l’any 1978. També
hem d’anar per aquí? No. Per què? No, perquè, segons la
nostra modesta opinió, és una mala via de concòrdia i
convivència deixar fora de representació milions d’espanyols,

et caiguin millor o no et caiguin bé, pensin el que tu penses o
pensin el contrari, perquè hi ha milions d’espanyols que voten
els partits que no agraden al senyor de VOX, però, en teoria,
segons ells mateixos, supòs que es consideren espanyols i si
són espanyols haurien de tenir la representació política que es
mereixen aquests espanyols. Perquè deixar milions
d’espanyols fora del sistema no és una manera de resoldre
conflictes polítics, és una manera d’enquistar conflictes
polítics.

Per tant, nosaltres mai no estarem en aquesta via i en
aquest camí, pensam que les coses s’han de fer d’una altra
manera. Des de tots els punts de vista pensam que aquesta
iniciativa s’ha de votar en contra i així ho farem.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. 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, bon dia a tots. Si avui
cercam una prova de com es defineix d’una manera clara i
llampant què és política d’extrema dreta i, per tant, què és un
partit d’extrema dreta, és aquesta PNL, ens ho ha demostrat,
per tant, vostè mateix s’ha dit a vostè mateix que són un partit
d’extrema dreta. Som davant d’una PNL que té una actitud
profundament antidemocràtica.

La il·legalització de partits l’únic que cerca és il·legalitzar
aquells que no pensen com ells, pensament únic, tots els que
pensen com jo poden tirar endavant, els que no pensen com jo
fora, els m’he de llevar d’enmig. El Sr. Melià els deia: són
molts de milions de votants els que han donat suport a aquests
partits. Vostès demanen contínuament que es respectin els
seus 3 milions de votants, el mínim que poden fer és respectar
la resta. 

Els discursos que sentim cerquen el que cerca l’extrema
dreta i cerquen el que cerca aquesta PNL, l’enfrontament,
l’únic que se cerca és l’enfrontament. Per part de VOX encara,
en els sis mesos que duim de legislatura, no hem vist ni una
proposta propositiva, ni una proposta en positiu en aquest
Parlament, totes les propostes que s’han fet són contra
qualque cosa, contra la televisió, contra les dones, contra els
nins, contra els professors, sempre contra, sempre conta. Per
tant, són extrema dreta, perquè sempre és en contra, sempre
és en contra d’algú, en contra de tothom que no pensen com
vostè, en contra dels partits separatistes perquè no pensen
com vostès.

La mateixa Constitució que al·lega el seu artic le  2 a
aquesta PNL, per dir  que s’han d’il·legalitzar els partits
separatistes, va ser una Constitució, on un dels seus pares és
Miquel Roca, i Miquel Roca representava precisament la
minoria catalana que eren tots els partits separatistes junts,
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tots els partits independentistes junts de Catalunya, Esquerra,
Convergència, Unió, els representava tots, tots es posaren
d’acord a nomenar Miquel Roca, i és un reconegut pare de la
Constitució per tots.

Vostè al·lega per fonamentar aquesta il·legalització els
fets de la tardor del 2017, fets que han estat jutjats i que jo no
tenc cap tipus de dubte que el Tribunal Suprem si hagués
considerat que s’havien de prendre mesures d’aquest tipus les
hagués preses, i no n’ha pres cap ni una. Per tant, de nou
tornen a plantejar el seu pensament únic com el pensament i
com les coses que s’han de fer.

Li han dit la resta de companys, Espanya té una Constitució
que és garantista i és garantista per als partits separatistes,
però també és garantista per als partits feixistes, per als partits
blanquejadors de la dictadura, per als partits que van contra els
nins, contra les dones, que van contra tot, que van contra la
mateixa Constitució i que van contra tots e ls  Estatuts
d’Autonomia els quals, com vostè sap molt bé, desenvolupen
la Constitució Espanyola a cada una de les nostres
autonomies.

Per tant, no tendrà el suport del nostre grup, per
antidemocràtic, per profundament antidemocràtic, per anar en
contra d’una manera absoluta del que vostè planteja en aquesta
PNL, és a dir, de la Constitució Espanyola. 

Pel que fa al punt segon i tercer, ja li han dit, això ja es va
substanciar fa dues setmanes, la seva companya li hauria
d’haver contat com va anar l’assumpte i el que li varen dir tots,
perquè li vàrem dir el mateix que li hem dit ara: que s’havia
vist ja en el Parlament; que no hi ha una sentència ferma per
poder reclamar que un grup sigui inscrit a la llista d’entitats
terroristes, que és el primer que et demana la mateixa
legislació que vostè al·lega a aquesta PNL; i, a més, també per
un fet concret i és que el mateix jutge instructor d’aquesta
causa ja ha dit, amb una interlocutòria que no veu indicis de
terrorisme, que veu indicis d’il·lícit penal, però no indicis de
terrorisme, i això és el que ha dit e l jutge que instrueix la
causa. Per tant, crec que per aquí també falla, li falta una mica
posar-se al dia en els assumptes que ens duu a aquest
parlament. 

Per tant, també votarem en contra d’aquests dos darrers
punts de la PNL. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Garrido. Té la paraula per contradiccions el
grup proposant per un temps de cinc minuts, Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Empezaré por el final, Sra.
Garrido, si todo el catalanismo político estuviera representado
por personas como Miquel Roca Junyent o el president
Tarradellas no estaríamos en esta tesitura, evidentemente,
porque, afortunadamente, existe un catalanismo razonable, ha
existido siempre. Desgraciadamente, ese catalanismo

razonable ha desaparecido porque ya no lo representa,
evidentemente, Esquerra Republicana de Catalunya y mucho
menos Junts per Catalunya. ¡Ojalá! ¡ojalá!, hubiera políticos de
esta talla en el Parlamento de la nación o hubiera una persona
como el presidente Tarradellas al frente de la Generalitat de
Cataluña. 

Por otra parte, la Sra. Guasp, de Ciudadanos, nos ha venido
a decir a qué ha venido VOX a las instituciones, pues, mire,
VOX ha venido a las instituciones en este momento a
representar a casi cuatro millones de españoles, hemos venido
a dar voz a esos españoles que no se consideraban
representados por ninguno de ustedes, porque si no,
evidentemente, no tendríamos cabida política. Porque usted ha
venido a decirnos que habría que reformar la Ley electoral
para minorar el peso que estos partidos tienen en la política
nacional y ha dicho que es similar a lo que sucede en otros
países, o sea, usted quiere el derecho comparado con otros
países, pero no le sirve el derecho comparado que sí tienen
otros países para tener prohibidos en sus diferentes marcos
constitucionales partidos que intentan romper la unidad del
Estado. Aún así y todo, estaríamos de acuerdo en una reforma,
por supuesto, de la Ley electoral.

También se nos ha dicho que nunca hemos llevado una
proposición positiva a este parlamento, llevamos un proyecto
de ley de conciliación de vida familiar que ni siquiera
quisieron tomar en consideración, ni siquiera quisieron..., -no
es cierto-, ni siquiera lo quisieron tomar en consideración y
poder aportar en ese proceso legislativo las reformas que
hubieran sido oportunas, con lo cual, no mientan, no mientan
porque eso no es cierto.

Con respecto a lo que dicen de los jueces, que este país es
garantista y que solo un juez puede determinar la ilegalización
de un partido político, evidentemente, pero..., yo no soy
licenciado en derecho, pero un juez lo único que hace es
aplicar la ley. Nosotros en nuestra PNL indicamos que hay que
proceder a la reforma o a la creación de los instrumentos
legales oportunos para que los jueces pueden actuar. Recuerdo
que en su momento Herri Batasuna fue ilegalizada gracias a
una ley de partidos. El Tribunal Supremo no ilegalizó Herri
Batasuna porque una mañana se levantaron los jueces del
Supremo y decidieron ilegalizarla, lo hicieron en base a una
ley. Y eso es lo que nosotros proponemos, que exista un
reglamento, que exista una ley que permita ilegalizar aquellos
partidos que de forma abierta y frontal intentan disolver la
nación y los títulos principales de la Constitución, que no son
el Título VIII. 

Porque nosotros lo hemos dicho por activa, por pasiva y
por perifrástica si hace falta, evidentemente, nosotros
queremos la reforma del Título VIII de la Constitución, pero
jamás, nunca, de ninguna manera saltándonos los
procedimientos legales para ello. Sin la ley estamos en la
jungla, y nosotros siempre, siempre, siempre
permaneceremos dentro de los márgenes de la ley.

Muchas gracias, Sr. Presidente.
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EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. Acabat el debat, passam
a la votació de la Proposició no de llei RGE núm. 6899/19.

Vots a favor?

(Se sent de fons el Sr. Rodríguez i Farré de manera
inintel·ligible)

Perdó. Vots per separat, idò? Doncs, passarem a la votació
per punts. Passam a la votació del primer punt.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Vots a favor, 1; vots en contra, 12.

Passam al segon punt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

El resultat és 1 vot a favor, 9 en contra i 3 abstencions.

Passam a la votació del punt tercer.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Doncs, així queda el punt tercer: 1 vot a favor, 8 en contra
i 4 abstencions.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 6899, relativa a la il·legalització immediata dels
partits separatistes.

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