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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.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, president, per part del Grup Parlamentari Socialista Juli
Dalmau substitueix Mercedes Garrido.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Por parte del Grupo Parlamentario VOX, Idoia Ribas
sustituye a Sergio Rodríguez Farré.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Sí, por parte del Grupo Ciudadanos, Jesús Méndez sustituye
a la diputada Sra. Patrícia Guasp.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Per part del Grup Parlamentari Socialista Bea Gamundí
substitueix Francina Armengol.

EL SR. PRESIDENT:

Algú més? Per tant, 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. 4695, 4486 i 9136/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 4695/20, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a inici urgent de les obres de millora del Museu de
Muro.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
4695/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a l’inici urgent de les obres de millora
del Museu de Muro.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes, té la paraula la Sra. Sureda, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputades. Ja dins la
legislatura passada vàrem parlar en diverses ocasions del
Museu de Mallorca i de les necessitats que hi havia, necessitats
de personal, perquè es pogués agilitar i es poguessin fer
propostes en positiu per a la conserva, per poder-lo obrir, per
poder tenir les col·leccions així com pertoca, i una de les
seccions és la secció de Muro. A aquesta secció es presenta la
secció etnològica on hi ha una gran col·lecció d’útils antics i
tradicionals de diferents oficis de l’illa, del camp i de la llar.
Actualment aquesta secció està tancada i allà es volia fer la
casa d’oficis amb utensilis de ferreria, fusteria, calderia,
matances i també una botiga, entre altres col·leccions, que hi
havia a la casa que han estat donades posteriorment. A més, es
va adquirir una casa contigua per realitzar activitats culturals

relacionades amb la matèria, les quals mai no s’han arribat a
posar en marxa.

Com diem, i també ja hem dit en diferents ocasions, la
secció de Muro fa més de vuit anys que té problemes
estructurals d’humitat, electricitat i accessibilitat sense que hi
hagi hagut cap intervenció per part de l’Estat.

Dins la legislatura passada era el Govern de les Illes Balears
qui va traspassar, amb un conveni, les competències al Consell
de Mallorca. Ja en aquell moment vàrem avisar que hi havia
unes peces en el Museu de Mallorca que no estaven
inventariades, però estaven en mal estat i s’havien de reformar.
I és clar, el que vàrem dir, quan es va fer aquest traspàs, era que
s’anàs alerta, que el Consell no hagués d’assumir aquestes
despeses, sinó que havia de ser en principi, pensàvem,
evidentment el Govern de l’Estat, però, en tot cas, el Govern de
les Illes Balears també les havia d’assumir.

Per tant, davant d’aquests problemes que hi havia en
aquests edificis, demanam que hi facin les intervencions
pertinents i per això sol·licitam al Govern de l’Estat, en un
termini màxim de tres mesos, que es facin les obres de reforma
integral a aquesta secció d’etnologia i de museografia del
Museu de Muro.

Com dic, sabem que s’han fet passes, es va posar personal,
s’han pressupostat les obres per a aquesta infraestructura, però
pensam que no només s’ha de dir, sinó que s’ha de fer i que és
important el tema de la cultura i el tema de la protecció també
de la nostra identitat i veure què tenim i què som. Per això,
consideram que és urgent i és necessari que es faci. I esperam
el suport de tots els grups parlamentaris.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT.

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

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, president, bon dia, senyores i senyors
diputats. El fiançament de la consciència d’identitat i de la
cultura dels pobles es dóna a través del coneixement, la recerca
i la difusió del seu patrimoni històric, antropològic i lingüístic,
i són els museus, precisament, els ens que permeten rescatar,
investigar i difondre o comunicar el patrimoni cultural, en
utilitzar com a instrument primordial l’exposició dels objectes.
Aquesta és la funció que hauria de dur a terme el Museu de
Muro, com la secció etnològica que és del Museu de Mallorca.

Situat a una antiga casa cedida per l’arquitecte Gabriel
Alomar, conté diferents sales, com molt bé ha apuntat la
diputada Sureda, mostra un conjunt d’eines tradicionals del
camp, una col·lecció de ceràmica tradicional i una antiga
farmàcia. Conserva i exposa en condicions deplorables objectes
representatius de la cultura tradicional de la Mallorca
preturística.
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Desgraciadament, però, la seva funció vertebradora i
divulgadora de la cultura mallorquina s’ha vist molt minvada
pel seu lamentable estat de conservació, perdent el favor del
públic i davant el nul suport institucional tant del Govern
central com de les institucions autonòmiques.

El Partit Popular, per descomptat, farà costat a la iniciativa
presentada per El Pi, per convicció i per coherència, qualitat no
gaire present a aquest parlament. De fet, ja en el debat dels
pressuposts de desembre passat, vàrem enregistrar l’esmena
d’addició 10006, que pretenia habilitar una partida de 500.000
euros per a una actuació d’urgència en el Museu de Muro.
Coneixedors que el Govern de Sánchez no seria sensible a les
peticions de la Sra. Armengol, com és habitual, apel·larem el
Govern autonòmic, sense màxim èxit, lamentablement no
aconseguirem els suports necessaris.

Però la meva formació, el Grup Popular, creu que aquesta
intervenció no ha de cenyir-se a unes obres integrals, com
apunta la PNL que avui debatem. Creiem que és necessari
reajustar el projecte museístic, és imprescindible readaptar el
concepte del Museu de Muro als nous interessos del públic, a
les noves formes de presentació i als canvis socials esdevinguts
a aquests últims temps. Exposar, presentar la visió del passat de
la nostra societat, de l’època preturística, sense convidar a
reflexionar a través d’aquests elements sobre el nostre present
i el nostre futur abocarà aquesta iniciativa cap a una oferta
obsoleta i fora de mercat. Renovar continguts, incorporar noves
tecnologies, propostes avantguardistes lligades a projectes de
recerca són els elements cardinals de la museologia del segle
XXI.

Els he de dir, però, i els ho dic amb tristesa, que no veiem
els actuals responsables de cultura del nostre Govern ni amb la
capacitat política, ni amb la capacitat de gestió, i molt menys
d’interlocució necessària, davant el Govern espanyol per
aconseguir recursos i revitalitzar la proposta museística de
Balears, d’acord amb els nous reptes de la societat de progrés.

Com els he anunciat, donarem suport a aquesta iniciativa.
Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. El patrimoni material i immaterial de les
Illes Balears s’hauria de conservar tot, perquè és el reflex de la
nostra societat, qui som, d’on venim, conté la nostra història. És
sabut que fer inversions en matèria de protecció patrimonial no
és una cosa fàcil, n’hi ha prou a veure les campanyes
arqueològiques que es fan o la restauració de qualsevol element
patrimonial, les dificultats que comporten o el baix pressupost
assignat des de fa anys i anys.

I la cosa s’acaba de complicar encara més quan les
competències d’aquell element no són d’una comunitat
autònoma, un fet com és el del Museu de Muro, competències

compartides entre el Govern de l’Estat i el Consell de Mallorca.
La realitat, però, és que cal pitjar perquè es rehabiliti el Museu
de Muro, no podem permetre que empitjori, o el que seria el
més lamentable, que perdem el seu valor. Per això votarem a
favor de la seva proposta.

Així mateix, m’agradaria comentar un fet, vagi per endavant
que em sembla lamentable que vuit anys després d’avisar dels
problemes estructurals d’humitat, d’electricitat i d’accessibilitat
que vostè comenta a la seva exposició de motius, vostè proposa
iniciar les obres de reforma en el període de tres mesos. Amb
tot el que ha passat no sé si serà una data realista per poder
acomplir, però sigui com sigui crec que és positiu que aquesta
iniciativa arribi al Govern de l’Estat i se li recordi que té
competències que hauria d’atendre en aquest àmbit.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Méndez, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sr. Presidente. Compartimos precisamente y
entonces le cojo y enlazo por ahí con la Sra. Esperança Sans,
compartimos precisamente esta preocupación por el plazo de
tres meses, si será afortunado o no será afortunado por la
cuestión de qué va a suceder los próximos tres meses, en qué
situación estaremos exactamente. Con esta pequeña matización,
somos enormemente partidarios de la recuperación de este
museo. 

¿Qué tiene el problema de lo etnográfico? Lo etnográfico y
lo antropológico suelen tener una especie de pequeña mala
suerte, o son vistos como hermanas menores por otros
conocimientos, o por otras ciencias, o por otras artes, y siempre
son ulcerativamente maltratadas. En la cuestión de todas
maneras de que es importansísimo, precisamente por eso, tal
vez por tener su poca afición, o que su target o el público que
normalmente acude a estos museos suele caracterizarse entre
las visitas de colegios y los miembros del IMSERSO, suelen
ser como el target más específico de este tipo de museos, es
una de las obligaciones de las administraciones el conservar el
patrimonio cultural de los pueblos, entre otras cosas por si en
algún momento es necesario recuperarlo.

Entonces, es una de las obligaciones que cumplimos muy
mal.

Como ven ustedes en el historial, aquí, después de unir estas
dos casas mediante (...), se adquirió una segunda casa, somos
de adquisiciones, de montaje, de grandes planteamientos, pero
luego cuando llega el hecho concreto, el mantenimiento, la
mejora, el que esto tenga un proceso, no lo tiene en absoluto,
o sea compramos una casa al lado para actividades culturales.
Los museos tienen que estar vivos de por sí, deben de tener
dentro unos cuidadores que realmente sientan la emoción de la
actividad que están llevando a cabo y que quieran conducir
aquello a algún sitio y que contacten con los investigadores y
que sepan poner su... Hacemos museos por hacerlos, porque en

 



514 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 28 / extraordinari / 1 de juliol de 2020 

algún momento nos parece que son una bonita idea y luego los
abandonamos. 

Las administraciones y las administraciones culturales no
deben ser así.

En esto siempre hay que seguir, por cierto, y en España
tenemos muy claro el modelo de la República Francesa, como
es su relación con la cultura, como dedican cada año a un
escritor, como vinculan en eso además todo sus liceos, sus
colegios y tal, entonce ese año es..., nosotros somos muy
pobres, somos... y entonces esto es una vergüenza. Lo digo con
lo que estamos completamente de acuerdo en que... Y quiero
decir, en eso incluso nos resulta tentador esta urgencia, dentro
de que los próximos tres meses sea un plazo tan imprevisible y
tan malo y tan poco profetizable, pero realmente esto es de las
obligaciones de las administraciones y es que en esto consiste
nuestro trabajo. O sea, tener museos por tenerlos abandonados
por ahí, es no tener respeto a las administraciones, ni saber
quiénes somos, ni para qué estamos aquí.

Con lo que cuente usted con nuestro apoyo completo y le
felicitamos incluso por la propuesta, que nos parece
especialmente acertada.

Gracias, Sr. Presidente, he terminado.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Méndez. Ara pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, si un té
l’oportunitat de visitar el Museu Etnològic de Muro, dependent
del Museu de Mallorca, un queda empegueït, fa empegueir de
la manera com es troba a dia d’avui. I evidentment és un museu
que tots sabem que és de titularitat municipal, tot i que hi ha
acord de gestió amb el Museu de Mallorca, que per part del
Govern de les Illes Balears que després es va transferir al
Consell de Mallorca en aquest cas, però amb una situació
francament que és lamentable. 

Tot i que disposa d’una col·lecció etnològica que entenem
que és única, única a Mallorca i que, per tant, s’ha de preservar
i que en certa manera minva aquest dèficit que tenim en
museus, tant a Mallorca, com en el conjunt de les Illes Balears.
Per exemple, en temes tan cabdals com un museu industrial,
que no tenim, com un museu marítim, que sí que ha començat
a funcionar, almanco en estat embrionari, però que no hi ha res
més que això, després de vint o trenta anys que es tancàs l’antic
Museu Marítim, situat en el Consolat de Mar, o fins i tot un
museu del turisme, que a qualque moment serà una qüestió que
haurem d’agafar, com va començar el turisme a Mallorca i
especialment que es perden peces seguit, seguit, perquè no es
valora, perquè no se li dóna la importància que se li ha de
donar, com el mateix Coronado, no sé si coneixeu la situació
d’aquest avió, és un de la companyia Spantax, que va fer
fallida, que es troba en terrenys militars, que hi ha un problema
sobre la titularitat, però que és una joia de l’aeronàutica que
tenim aquí a Mallorca i el tenim en unes condicions terribles.

Per tant, sumam a aquesta llista de dèficits de qüestions que
tenim i la qual cosa ens fa pensar en una qüestió i és que o ho
fem nosaltres o no ho farà ningú per nosaltres. Crec que en
aquest sentit és important, especialment, dins un context on hi
ha partits polítics que reclamen la transferència, o que es tornin
les competències a l’Estat, i especialment aquesta és una de les
quals, hem de veure exactament com gestiona l’Estat les
competències que li queden dins el marc de la comunitat
autònoma.

I crec que el Museu de Muro és, diríem, la mostra, en
aquest sentit, més representativa d’aquesta deixadesa de l’Estat
respecte de la nostra comunitat autònoma.

Per tant, estam d’acord amb aquesta moció. Coincidim que
tal vegada tres mesos, tant de bo, tant de bo! Però bé, jo que he
estat batle i també he estat al Consell de Mallorca, tres mesos
és molt arriscat. El que sí és ben cert és que s’ha de llevar el
rovell i la pardaleria d’una vegada i si no són tres, que siguin
sis, però que es faci ja i de manera immediata!, entre altres
coses perquè el Museu de Muro té problemes estructurals, té
problemes de compliment de llicències d’activitat i,
especialment, que s’ha d’adaptar, com deia el company de
Ciutadans, als paràmetres museístics del dia d’avui.

Per tant, nosaltres votarem a favor. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Ara per part del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares té la paraula la Sra. Ribas,
per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente, buenos días a todos. Yo creo que
estamos ante un ejemplo más de una concurrencia de
competencias que deriva en una dejadez de funciones por parte
de las administraciones competentes. No es que sea
competencia del Estado, es que aquí confluyen diferentes
organismos que son competentes sobre la materia, y cuando
esto pasa, normalmente tienden a dejar las funciones en manos
del otro. Todo el mundo quiere competencias, pero luego a la
hora de gestionar parece como que, no sé, que nos quema.
Bueno, pues este es un ejemplo más.

Estamos de acuerdo con la iniciativa y no entendemos la
falta de sintonía entre las administraciones públicas que tienen
competencias sobre el Museo de Mallorca, teniendo en cuenta
que gobiernan los mismos partidos políticos en el Estado y en
el consejo insular. Además, del patrimonio cultural que
conserva el museo, no olvidemos que la oferta cultural está
también relacionada con la actividad económica basada en el
turismo que es la que sustenta esta comunidad autónoma.

Ahora más que nunca creemos que es necesario potenciar
otros reclamos para atraer el turismo y desgraciadamente la
cultura mallorquina, como la gastronomía u otros aspectos, son
los grandes olvidados a la hora de promocionar el sector
turístico.
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Ante la COVID-19 vivimos una amenaza que incide
especialmente en ese principal motor económico, por lo que
incluso en estas condiciones de emergencia social y económica
es importante dignificar este museo y acometer las obras
necesarias para su recuperación, porque podría constituir un
reclamo más para intentar salvar el sector o para potenciarlo.

Por tanto, votaremos favor. 

EL SR. PRESIDENT.

Moltes gràcies, Sra. Ribas. El Grup Parlamentari Mixt no
hi és. Per tant, té la paraula el Grup Parlamentari Socialista, la
Sra. Gamundí, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats i senyores
diputades. La veritat és que poques coses més a afegir del que
ja s’ha dit del Museu de Mallorca pel que fa a la secció
etnològica de Muro, ens sumam a la proposta d’El Pi quant a
reivindicar al Govern de l’Estat que s’iniciïn les obres de
reforma integral.

Si bé, fent un poc de pedagogia, a la passada legislatura el
Consell Insular de Mallorca va passar a exercir totes les
potestats implícites de la gestió del Museu de Mallorca, llevat
de les expressament atribuïbles a l’Administració de l’Estat,
mitjançant una delegació competencial que es va fer, i que es
va a dur, a més, a aquest parlament i es va aprovar per
unanimitat. La comunitat autònoma es reservava en aquell
moment algunes potestats, com les autoritzacions sobre la
sortida o el moviment de fons museístics o sobre les
intervencions de conservació i restauració.

I pel que fa als fons museístics, tant l’Estat com la
comunitat autònoma mantindrien les titularitats corresponents
d’aquell moment, i el Consell Insular va passar a encarregar-se,
amb el personal cedit per part del Govern, que també hi va
haver un increment, de les despeses de manteniment i
conservació dels edificis de titularitat de l’Estat, mentre que les
intervencions que suposen una intervenció més enllà de la
conservació i manteniment havien de ser programades per
l’Administració de l’Estat, conjuntament amb la comunitat
autònoma, sempre amb la consulta prèvia de la institució
insular i participació d’aquesta. 

És per això que en aquella mateixa llei es varen incloure
altres mesures o altres articles que feien referència a la creació
de la comissió paritària per a la coordinació i cooperació
bilateral entre el consell insular i el Govern, per treballar de
manera conjunta amb la institució insular i obtenir del Govern
de l’Estat un compromís pressupostari per finançar de manera
urgent les inversions en els immobles on s’ubica la secció
etnològica de Muro. Dins el marc d’aquesta comissió el Govern
de les Illes Balears, el mes de desembre del 2019, va fer arribar
aquestes reivindicacions, entre d’altres, al Govern de l’Estat. 

Si bé sabem que aquesta PNL es va fer abans de l’era
preCOVID, i ara, amb les circumstàncies que vivim, derivades
de la pandèmia, entenc que serà difícil ajustar-se al termini que
determina de tres mesos, la passada legislatura que, per cert, el

PP també va governar durant tres anys a nivell estatal i amb un
any de Sánchez no s’ha dut a terme tot això, vostè és regidora
i sap que també per iniciar aquestes obres s’hauria de redactar
el corresponent projecte. Per tant, demanaria aquesta prudència
amb els marges per determinar-ho i també per poder ser
realistes. 

M’atreviria, perquè també altres grups així ja li han
manifestat, de fer una esmena in voce que almanco pogués dir,
“durant el present any 2020". Però, en qualsevol cas, ja li avanç
que donarem suport a aquesta proposta, com no podia ser d’una
altra manera. 

I els confessaré que el poble de Muro estima aquest espai.
Sempre, quan hi hem anat en representació del nostre partit,
quan ens han convidat als diferents actes, fires o per Sant
Antoni, sempre ens han dut a visitar-ho i sempre ens hem pogut
retrobar amb l’estil de vida dels nostres avantpassats, amb la
nostra identitat i amb la nostra cultura.

Per tant, entre tots facem-ho possible. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Gamundí. Té la paraula per
contradiccions el grup proposant, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Vull agrair
el suport de tots els grups parlamentaris.

S’ha parlat de diferents coses, jo estic totalment d’acord
amb la Sra. García que és necessari fer una adaptació cultural
a l’actualitat, al segle XXI, però també crec que aquests
macroprojectes de vegades tan costosos dificulten que es
puguin tirar endavant de cop. Per tant, crec que hem de
començar i arreglar, en aquest cas, la infraestructura, arreglar
la part física i després, evidentment, s’ha de fer un estudi de les
necessitats de cap on volem anar. Crec que és una tasca que té
el Govern.

La Sra. Sans, com el Sr. Méndez, com també la Sra.
Gamundí i el Sr. Ensenyat em parlaven dels tres mesos, jo si
són sis mesos m’és igual, ni si són vuit, crec que el necessari és
que es posi en marxa i que s’executi. Per tant, ja em va bé
l’esmena in voce de posar-li els sis mesos.

I al Sr. Méndez li he de dir que totalment d’acord, que el
problema de les administracions és mantenir les seves
infraestructures, però tant als ajuntaments com als consells com
als diferents governs estatal i autonòmic crec que moltes
vegades ens penjam la medalleta per haver fet una
infraestructura, per haver acabat i l’anam a inaugurar, però
després s’ha de mantenir i abans de fer-la és molt important
saber del manteniment que se n’ha de fer.

I res, també dir a la Sra. Ribas que és imprescindible la
coordinació entre les diferents administracions, crec que,
independentment de les competències, que nosaltres som un
partit que consideram que hem de tenir les competències, com
més prop estam del ciutadà molt millor, però independentment
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sempre han d’anar coordinades quan s’han de fer accions i allà
on hi ha diferents administracions que hi prenen part.

Sobretot i important també el tema de la cultura i la
gastronomia, que són riques, i jo crec que és un reclam molt
important a nivell turístic, però també a nivell del ciutadà de les
nostres illes. És important que coneguem els nostres pobles,
que coneguem els seus menjars, la seva cultura, perquè a cada
municipi són diferents.

Vull agrair una altra vegada el suport de tots. 

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Per tant, em toca preguntar si
algú s’oposa a l’esmena in voce que s’ha acceptat. No? Per
tant, passam a votar la Proposició no de llei RGE núm. 4695/20
amb l’esmena in voce incorporada.

Vots a favor? Sis mesos.

(Remor de veus)

Posava tres mesos i ara en posarà sis, d’acord? 

Per tant, vots a favor? Unanimitat.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 4695/20, relativa a l’inici urgent de les obres de
millora del Museu de Muro. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 8486/20, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a formació en COVID-19 a
l’EBAP per lluitar contra la pandèmia.

A continuació, passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 8486/20, presentada pels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a la
formació en COVID-19 a l’EBAP per lluitar contra la
pandèmia.

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, diputades i diputats.
Aquesta proposició és una iniciativa que pretén entrar en el
fons de la COVID-19 com a un virus nou, un virus poc conegut
en la patologia humana. El tipus de transmissió és de persona
a persona i l’índex és elevat.

A l’exposició de motius es comenta que s’infecta de
persona a persona, però la iniciativa es va presentar el mes de
maig i cal dir que la ciència evoluciona en el coneixement
d’aquest virus i ara es té molt el focus sobre aquestes persones
asimptomàtiques que també són propagadores del virus. Per

tant, s’ha de dir que en ciència un dia és com un any i de cada
dia es coneix més com actua aquest virus.

La idea és que des de l’EBAP, que és l’institut de formació
per a les persones que fan feina a la comunitat de les Illes
Balears, es faci una formació específica al voltant d’aquesta
afectació. 

Creiem que la situació de conviure amb el virus és una
situació que necessàriament ens obliga a ser molt previsors, és
a dir, la prevenció i la informació són bàsiques, i conviure amb
el virus significa que totes les mesures són necessàries i
imprescindibles. Per tant, creiem que la prevenció és de
màxima importància i la formació també, perquè, com saben,
hi ha molt a les xarxes socials i diferents notícies, hi ha també
moltes fake news, hi ha moltes boles i de vegades estam
immersos dins un excés d’informació que açò també pot crear
una desinformació. 

Per tant, aquestes persones que treballen a la comunitat
autònoma de les Illes Balears que atenen en diferents àmbits
que poden tenir contacte amb persones que fan ús dels serveis
als diferents àmbits, creiem que és molt important que tenguin
aquesta informació de primera mà i que puguin tenir les
prevencions que considerin les autoritats sanitàries.

Per tant, aquesta és una proposició que consideram que bé,
demanam el suport de tots els grups perquè es pugui fer aquesta
formació.

La proposició concretament parla que l’EBAP en
coordinació amb la Conselleria de Salut imparteixi cursos de
formació per a prevenció al treball front a la COVID-19 i que
també, en un segon punt estableixi diferents itineraris formatius
adaptats al sector de serveis que presta l’administració pública
de les Illes Balears.

Consideram que aquesta formació, com deia el principi, ha
de ser continuada perquè la ciència de cada dia avança en el
coneixement d’aquest virus i de quina manera es comporta
entre la societat. Per tant, creiem que aquesta formació ha de
ser actualitzada de manera constant.

Esperam que tengui el suport de tots els grups i per la nostra
banda, res més.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. El món continua amb la crisi de la
COVID-19, hi ha països que tenen unes dades alarmants com
són Estats Units, Brasil, l’Índia, Perú, Mèxic entre molts
d’altres, cada dia tenen milers de nous contagiats. 
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D’aquest fet, dues qüestions: la primera és que tanta sort
que tenim una sanitat pública on la gent ha pogut ser atesa i no
com passa a molts de països on, si no tens doblers, només pots
esperar un miracle. Per tant, avui vull tornar posar en valor el
treball que han fet i que fa tot el personal sanitari.

La segona qüestió és que en un món globalitzat, on hi ha
moviment de persones, que ja hi torna haver una obertura de les
fronteres en molts de països un possible rebrot podria no ser
estrany.

En part, però, està en les nostres mans. Si som conscients
que aquest episodi no ha acabat i, per tant, seguim aplicant les
mesures de seguretat tot estarà controlat d’una manera més
segura. Si tenim la memòria curta pot ser després ens
lamentarem. Per això, en aquests moments cal seguir molt
conscienciats, pot ser al nostre país ja no moren milers de
persones, però cada dia al món en moren milers i milers a causa
de la COVID-19.

Dit això, la PNL que debatem avui està enfocada a oferir
cursos de formació de prevenció al treball front de la COVID-
19. És fonamental una bona prevenció per tal d’evitar contagis
entre els treballadors, però també entre els usuaris o les
persones que de forma intermitent o esporàdica puguin accedir
al lloc de treball, formacions enfocades a conèixer el virus,
formes de contagi, a com utilitzar el material de protecció i
desinfecció, mesures higièniques entre d’altres. 

Es tracta, doncs, d’estar preparats pel que pugui venir i que
el coneixement faci de fre front al virus mentre arriba la vacuna
tan esperada.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sans. Ara per a la seva 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:

Moltes gràcies, president. Poques coses més a haver
d’afegir, evidentment quan parlam de nova realitat vol dir una
realitat que ens hem d’acostumar a viure amb aquest virus, a
més en unes circumstancies fins que no es trobi una vacuna o
un tractament definitiu, i evidentment l`’EBAP, que és la
institució que vehicula tota la formació tant de la comunitat
autònoma com darrera del consells insulars i també dels
ajuntaments, evidentment s’ha d’adaptar a aquesta nova realitat
i especialment de poder incidir molt en aquesta qüestió, a més
des d’una perspectiva molt transversal, és a dir que arribi a tots
i cadascun dels àmbits d’actuació de les diferents
administracions públiques.

Res més a afegir. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passem al 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:

Gràcies, Sr. President. Tots els presents som conscients que
la Conselleria de Salut forma part d’aquest govern i, per tant,
des del Partit Popular ens costa creure que el partits d’esquerra
que formen el Govern hagin de presentar aquest tipus
d’iniciatives d’autobombo i publicitat quan la competència i la
responsabilitat intrínseca ja els obliga a la formació i a vetllar
pel conjunt dels empleats públics.

També l’EBEP recull els drets i deures dels empleats
públics i de la pròpia administració a prestar la formació, un
motiu més que desmunta la necessitat de reiterar aquesta
iniciativa ja que el que demostra és que algú no fa els deures o
necessita ser empès per poder complir les seves obligacions.

Per altra banda, l’EBAP és un organisme autònom de
caràcter administratiu amb personalitat jurídica pròpia plena i
capacitat d’obrar, adscrita a la Conselleria d’Administracions
Públiques i Modernització, amb una missió i visió molt clara.
La missió de l’EBAP és millorar la formació de capacitació
dels empleats públics de la comunitat autònoma de les Illes
Balears amb la finalitat d’incrementar la seva eficiència i
eficàcia al servei públic i d’aquesta manera la satisfacció dels
ciutadans. La missió de l’EBAP és voler ser la institució de
referència a les Illes Balears en la formació continua dels
empleats públics de manera que aquesta formació es conformi
com a base necessària professional i, per tant, com a element
motivador principal de la funció pública.

Des del Partit Popular votarem a favor, però entenem una
incoherència presentar aquest tipus de PNL d‘una
responsabilitat adherida a la gestió del Govern, un govern que
està retallant en formació al serveis especials com pot ser la
Policia Local, bombers, voluntaris de Protecció Civil, serveis
públics que també presten aquesta atenció i servei als ciutadans
d’aquestes illes.

Vista la deriva que comencen a agafar les coses, ens
preocupa la falta de resposta i sensibilitat que està demostrant
l’EBAP, i fa mesos que des del Partit Popular denunciam
aquestes retallades.

Per tant, reafirmar que votarem a favor, però consideràvem
innecessària aquest tipus de proposta per poder donar
compliment a unes obligacions que el Govern ha de fer dia a
dia.

Moltes gràcies, Sr. President:

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passam al Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula el Sr. Méndez, per un temps màxim
de cinc minuts.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sr. Presidente. Señores diputados, nos sucede
exactamente lo mismo que a la formación anterior. Entendemos
perfectamente y nos gusta mucho su iniciativa que es la
formación..., nos gusta hasta el título, este de formación para
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luchar contra la pandemia, lo que necesitamos es formación e
información, o sea un lucha inteligente, una lucha hábil,
dotarnos de las herramientas necesarias para combatir un virus,
para que la humanidad combata un virus i que no pasen por las
facilísimas y como evidentes e inmediatas soluciones que se
nos ocurren a los gobiernos de privaciones completas de
libertades, restricciones, sin..., immediatamente cuando pasa
algo y declarcion de urgencia porque las declaraciones de
urgencia sirven por lo visto para llenar contenedores de
propuestas, tal y como lo estamos utilizando.

Entonces, que esto sea lo específico, que vayamos a lo
concreto, aquí hay una enfermedad, cómo se tiene que
combatir, y demos formación además para todas las actividades
dado que esto es una enfermedad de transmisión, cómo
debemos comportarnos, o sea no... Yo no sé cómo han vivido
ustedes el tema de las fases, pero esto ha sido... iba a utilizar la
palabra un desfase, y probablemente es lo que ha sido, además,
según la localización geográfica del ciudadano, según el este...
y con una información muy mal dada, muy mal transmitida, uno
no sabía..., ya digo, yo iba intentando preguntar por ahí: ¿tu, en
qué fase estás?, ¿y cuáles son tus obligaciones?, y no lo
sabíamos ni nosotros, que se supone que somos profesionales,
pero porque era imposible porque... esto no es saber los
emperadores romanos o la lista de los reyes godos, era una cosa
que acababan de inventar de la que se debía haber informado
mucho mejor.

Con lo que estamos muy contentos con que el asunto sea
sobre todo la formación y la información en la lucha contra la
pandemia. Es una buena idea y entra además dentro de la
formación continua esta que debe realizar el funcionariado
público y, además, es uno de sus derechos y, además eso, en las
cuestiones de convivencia pues sepamos de verdad y
apliquemos de verdad..., no andemos con esta presunta
información de que uno tendría que haber leído el periódico,
haber escuchado al Sr. Illa con más atención de lo que lo hizo
en el pasado telediario. Así que aplaudimos en cuanto a eso la
propuesta.

Ahora también ese es exactamente el mismo problema, el
mismo debate que nos ha generado a nosotros. ¿Cuál era la
necesidad de dar esta formulación de propuesta de PNL?,
porque esto es una acción que debería llevar a cabo el
Gobierno, como dentro de sus responsabilidades y que también
habríamos aplaudido, no entendemos exactamente cuál es la
necesidad de pasarlo a través de nosotros, pero no se
preocupen, porque encontrarán pues nuestro aplauso, nuestro
apoyo y votaremos completamente a favor.

Gracias, Sr. Presidente. He terminado.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Nosotros consideramos preocupante
que esta iniciativa parta precisamente de los propios grupos que

dan apoyo al Gobierno balear, entiendo que deben haber
detectado que no está el Gobierno balear cumpliendo con sus
funciones en cuanto a la prevención de riesgos laborales,
porque si no, pues no lo acabo tampoco de entender, en la linea
de lo que han comentado los intervinientes anteriores a mi.

Yo entiendo que la formación en prevención de riesgos
laborales es una obligación del empleador y evidentemente, en
el caso de la administración de la CAIB, no es menos necesario
dar la formación que requieran los trabajadores a nivel de
prevención. Evidentemente, si vivimos con la amenaza de la
pandemia y la prevención es básica para luchar contra ella y se
deben poner en marcha medidas de prevención específicas para
afrontar la COVID-19, lo lógico es que desde la EBAP se
ofrezca este tipo de cursos al personal de la CAIB.

Por tanto, apoyaremos esta iniciativa a pesar de que
consideramos que es innecesaria, salvo que, y esto es lo
preocupante, sean los propios grupos que dan apoyo al
Gobierno balear quienes hayan detectado que la EBAP no está
cumpliendo con sus funciones en este sentido.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Ara pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes té la paraula la Sra. Sureda, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Crec que
poca cosa a afegir. La formació, l’educació, la prevenció, la
seguretat són bàsiques en qualsevol circumstància i més encara
en aquests moments, quan parlam de malalties i de pandèmies
d’aquestes característiques, com pot ser la COVID-19.

Em sum una mica a l’interrogant d’aquesta proposició no de
llei, és una tasca del Govern, li donarem suport evidentment, i
crec que és un dels objectius que ha de tenir l’EBAP és
preparar els funcionaris per al que es puguin trobar i, per tant,
prevenir i, en qualsevol cas, fer front a aquesta malaltia com la
COVID-19.

Però bé, com dic, nosaltres des del nostre grup parlamentari
li donarem suport, perquè pensam que la formació és bàsica en
tots els àmbits.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara correspondria el torn al Grup
Parlamentari Mixt, no hi és. Per tant, paraula per contradiccions
dels grups proposants, per un temps de cinc minuts, pel Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, moltes gràcies, president. Primer de tot gràcies, agrair el
vot positiu de tots els partits i de tots els grups que n’hi ha

 



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 28 / extraordinari / 1 de juliol de 2020 519

hagut que han renunciat. Però bé, sí que faré unes matisacions
pel que fa referència a l’obligatorietat o no d’aquesta formació,
perquè una cosa és..., jo trob que s’han confós conceptes, com
és la prevenció de riscs laborals, i la formació que nosaltres
proposam a través de l’EBAP.

He de dir al Partit Popular que aquesta proposta, talment,
l’ha feta igual el Govern de Múrcia, vostè pot anar al Govern
de Múrcia i a través de l’homòleg de l’EBAP també fa aquesta
formació. Vull dir que tan incongruent no deu ser, com el
mateix Partit Popular amb els seus socis a Múrcia, ha fet la
mateixa línia de formació.

I després el tema d’eficàcia i eficiència de la formació dels
funcionaris dins l’EBAP, el Partit Popular ha d’entendre que
nosaltres no podem compartir que digui que hi ha hagut unes
retallades o que no es fa la formació que pertoca perquè no
facem la formació que el Partit Popular proposa, que proposa
en aquestes comissions mateixes, en aquest Parlament va
proposar una col·laboració publicoprivada per fer una
formació. Nosaltres no hi estam d’acord amb aquestes línies,
ara d’açò, que no estiguem d’acord amb aquestes línies, a què
no es faci formació per a l’eficàcia, l’eficiència i la formació
dels funcionaris, no hi ha color, és a dir que no té res a veure.

Per tant, nosaltres, aquesta formació està penjada a la
pàgina de l’EBAP, de fet, quan ja es van incorporar els
funcionaris dia 10 o dia 9 de juliol, de juny -perdó-, ja es va
penjar una formació a l’EBAP; si vostès haguessin mirat la
pàgina, haurien vist que hi ha documentació prou interessant,
que està oberta a tothom, i és una documentació interessant que
no són estrictament recursos de riscs laborals, sinó que és
aquesta informació que jo deia a la meva exposició de motius,
que va molt més enllà dels riscs laborals, és desmuntar de
vegades males informacions, un excés d’informació, i que la
gent tengui clar què significa aquest virus i per què hem de
tenir les mesures sanitàries, de rentar-nos les mans, com hem
d’utilitzar els diferents materials, no té res a veure una cosa
amb l’altra, és complementària.

Per tant, torn dir-ho, agrair el vot favorable i bé, anar un
poc més enllà dels riscs laborals, i creiem que fer-ho des de
l’EBAP és una bona eina i, a més a més, si es fa amb una
programació de material oberta i contínua, com la que vostès
poden consultar a la pàgina de l’EBAP.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara correspon el torn al Grup Parlamentari
Unidas Podemos, la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Sí, gràcies, president. També donar les gràcies al suport
rebut. I afegir a les paraules de la Sra. Carbonero que, segons
la lògica de tots els partits que han intervingut, per aquesta
regla de tres que vostès apliquen, no importa que facem cap
tipus d’iniciativa perquè se suposa que el Govern és
responsable de realitzar totes les activitats, és a dir, totes
aquestes PNL que s’han presentat de pla de conciliació,

intervenció per ajudar al petit comerç, bé, és que no importa
que presentem res perquè se suposa que el Govern ha de fer
això, i jo crec que tenim una diferenciació de poders, hi ha el
poder legislatiu i som aquí, en el... -perdó-, hi ha el poder
executiu i nosaltres som en el poder legislatiu, en el qual hem
de fer tasca; és a dir, és que si no, per aquesta regla de tres,
podem tancar el Parlament perquè se suposa que el Govern ha
de fer tot això que vostès comentaven.

Simplement comentar aquesta incoherència, o vaja, jo crec
que és una incoherència l’argument esgrimit aquí sobre per què
presentam aquesta iniciativa si se suposa que el Govern és
responsable. Però bé, simplement.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca el
Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies. Només faltaria, només faltaria que no
poguéssim presentar iniciatives, totes les que ens semblin
oportunes, només faltaria!

Jo entenc que de vegades des de la dreta costa entendre que
des de l’esquerra surtin iniciatives, es posin proposes damunt
la taula, perquè són maneres diferents de funcionar, és a dir,
algunes, especialment les de la dreta, són unidireccionals, on hi
ha un líder que diu per on passen i per on no passen, què és el
que han de dir i què no han de dir i la resta aplaudeixen. A
altres bandes tenim altres maneres diríem de funcionar i
entenem que és la correcta, que és la que genera idees, és la que
fa propostes i per què no, evidentment per això som aquí, entre
d’altres moltes coses.

I res més a afegir. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tant, ara passam al debat..., jo he entès
que s’aprovarà per unanimitat. Per tant, la donem aprovada per
unanimitat.

Per la qual cosa la Proposició no de llei RGE núm. 8486/20,
relativa a la formació en COVID-19 a l’EBAP per lluitar contra
la pandèmia, queda aprovada per unanimitat.

3) Proposició no de llei RGE núm. 9136/20, presentada
pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
reprovació del senador en representació de la comunitat
autònoma, Sr. Vicenç Vidal i Matas, per les declaracions
efectuades en acusar de torturadors la Policia Nacional i la
Guàrdia Civil.

Finalment passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 9136/20, presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a la reprovació del senador en representació
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, Sr. Vicenç Vidal
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i Matas, per les declaracions efectuades en acusar de
torturadors la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. El pasado 4 de junio, el senador en
representación de la comunidad autónoma de las Islas Baleares,
el Sr. Vicenç Vidal, afirmó en una red social, textualmente: “la
violencia policial es un hecho en los Estados Unidos de
América, pero también en el Estado español”, refiriéndose a la
Policía Nacional y a la Guardia Civil a quienes acusó de
“torturadores”, y cito textualmente.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son las
instituciones mejor valoradas por la mayoría de la sociedad
balear y española, siendo un ejemplo de respeto al
ordenamiento constitucional y de defensa de las libertades
ciudadanas.

Estas graves afirmaciones proferidas por un senador, en
representación de la comunidad autónoma de las Islas Baleares,
elegido por esta cámara, y que en sus iniciativas y
manifestaciones tendría que defender el interés de todos los
ciudadanos de las Islas Baleares, y no intereses puramente
ideológicos o partidistas, resultan del todo intolerables. Acusar
de torturadores a las fuerzas y cuerpos de seguridad en un país
plenamente democrático como España es indigno de quien
representa a Baleares.

Por todos estos motivos, nuestro grupo presenta la siguiente
proposición no de ley: “El Parlamento de las Islas Baleares
reprueba al senador en representación de la comunidad
autónoma de las Islas Baleares, Sr. Vicenç Vidal Matas, por las
declaraciones efectuadas acusando de torturadores a la Policía
Nacional y a la Guardia Civil. 

Así mismo, el Parlamento de las Islas Baleares lamenta y
rechaza estas afirmaciones y agradece el impecable trabajo que
realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en
defensa del ordenamiento constitucional y de la legalidad
vigente.”

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Sra. Ribas,
nosotros damos apoyo a la reprobación que presenta su grupo
VOX, porque creemos firmemente que el Sr. Vidal es indigno
de ser senador del reino de España. 

El Sr. Vidal fue nombrado conforme el artículo 198 de
nuestro reglamento, juntamente con el Sr. Marí Bosó, por 44
votos a favor, precisamente porque el artículo prevé que se

designen de forma proporcional a los grupos parlamentarios en
función de su mayoría y por eso, dentro del paquete de los
senadores, recibió el apoyo mayoritario de la cámara.

Ha tenido la oportunidad de trabajar por los intereses de
Baleares, en cambio su trayectoria ha sido muy diferente.
Primero fue objeto de reprobación por nuestro grupo, Partido
Popular, en octubre de 2019, por sus manifestaciones en las
redes sociales y en los medios de comunicación hablando de
presos políticos y de su lucha por la autodeterminación y en
contra de los llamados por él aparatos del Estado, que definió
además como franquistas. Además, animó a la gente a
participar en protestas por la sentencia del procés y todo ello
supuso, evidentemente, un gran desprecio a las instituciones
democráticas y a la separación de poderes.

En segundo lugar, conforme al artículo 198.8 del
Reglamento, se solicitó su comparecencia para que explicara su
labor, por su parte el Grupo MÉS pidió la del Sr. Marí, quedó
bien en evidencia la diferencia del trabajo realizada por el
senador propuesto por el Partido Popular respecto al Sr. Vidal. 

Y ahora, el 4 de junio, como dice usted, de 2020, realiza
unas manifestaciones indignas sobre la Policía Nacional y la
Guardia Civil acusándolos de torturadores y provocando el
rechazo generalizado de la sociedad. 

El propio sindicato de policías, SUP, ha constatado que no
es la primera vez que los miembros de MÉS hacen
declaraciones de este tipo buscando un minuto de gloria, en vez
de hacerlo a costa de su trabajo sino a costa de las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado, que además están integradas
por personas profesionales que ajustan siempre su actuación al
ordenamiento jurídico y que, además, como han dicho desde el
Grupo VOX, son de las instituciones más valoradas año tras
año por la ciudadanía.

Consideramos que son unas manifestaciones, las del Sr.
Vidal, fuera de lugar por parte de un representante elegido por
esta cámara, que se debe a la representación que ostenta de los
intereses de Baleares. Supone, además, aprovecharse de esta
posición para generar conflictos estériles en Baleares y
provocar confrontación e inseguridad a la gente. Quizás podría
haber buscado ese minuto de gloria que quiso preguntando
cuántos policías y guardias civiles se han infectado de COVID
durante la pandemia o cuántos policías y guardias civiles
trabajaron incansablemente en el rescate de fallecidos y
afectados por las inundaciones de la torrentada de Sant Llorenç,
cuando él era, además, conseller responsable de Medio
Ambiente, y la Guardia Civil hizo un trabajo encomiable y
arriesgado que podría haberse evitado, quizás, si su trabajo
hubiera sido más correcto.

Pensamos que además no podemos olvidar que ayer mismo
manifestaba su apoyo a Bildu, herederos de los terroristas de
ETA, para las elecciones vascas, y al Bloque Nacionalista
Gallego, para las gallegas. La idea de que ese sea el espíritu de
Vidal y de su partido y la comodidad que siente junto a los que
sí representan la violencia y el recuerdo de muchos asesinatos
de españoles, determina que no es digno de ocupar la
responsabilidad que se le otorgó.
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La Sra. Armengol es responsable de su nombramiento y
cada día que pasa supone la propia connivencia de la Sra.
Armengol y del Govern con las actuaciones del Sr. Vidal. 

Esperamos que esta reprobación salga adelante y que quede
claro que el sentir mayoritario de este parlamento no puede ser
la confrontación, el conflicto y la vulneración de nuestro
sistema democrático, y que el Sr. Vidal se vaya a su casa y se
proponga, por parte de los Socialistas, otra persona que pueda
representar más dignamente a los baleares en el Senado.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SANS I REGIS:

Sí, seré prou breu. Crec, primer de tot, que ningú no posa en
dubte el treball que fan els cossos i forces de seguretat de
l’Estat, i crec que s’ha vist, s’ha vist la tasca que han hagut de
fer juntament amb moltíssims altres funcionaris de l’Estat
durant aquesta pandèmia de la COVID.

Així mateix, el nostre grup no comparteix actes de
violència, ni físics ni verbals, això sempre ho hem dit i així ho
hem predicat, però així mateix em genera una pregunta aquesta
iniciativa i és: amb quina autoritat moral l’extrema dreta
presenta precisament aquesta iniciativa, amb tots els
antecedents que tenen i que són més que públics?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula el Sr. Méndez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, recordemos exactamente de
qué hablamos cuando hablamos de tortura. La tortura es un
delito recogido en nuestro ordenamiento jurídico, en el Código
Penal, en el artículo 174.1: “sólo puede ser cometido, porque
comete tortura, la autoridad o funcionario público que,
abusando de su cargo y tal... intenta conseguir confesiones o
cosas o tal...” O sea, sólo hay dos posibles cometedores de este
delito: las autoridades, que les recuerdo que son ustedes, o sea,
ustedes sí que cometerían torturas si intentan conseguir algunos
de estos fines, y los funcionarios públicos, sobre todo los
cuerpos de seguridad del Estado. 

Así que la asociación que está haciendo nuestro senador
Vidal es evidente y facilona. Sólo..., como éstos podrían ser los
que cometiesen tortura, ¿vale?, son los que la cometen. Es una
de esas asociaciones jurídicas muy malas, ¿eh?, digo, y que
lleva además a una cosa que no nos gusta nada en otros
aspectos, que es la estigmatización puesto éstos o éstas o este
colectivo o este otro colectivo se podría acercar, podría bordear
la posibilidad de este delito vayamos haciéndoselo suponer. 

Es una frivolidad imperdonable en estos momentos,
además, por parte del Sr. Vidal, porque la situación que
estamos viviendo no es una situación normal. Vamos a
necesitar reforzar todas nuestras instituciones, todas las
instituciones de la democracia representativa, vamos a
necesitarlas muy fuertes, vamos a necesitarlas muy capaces.
Ponernos a vituperar a unos..., además con esta cosa además
antiguona, ¡eh!, quiero decir esto es “en la luna negra de los
bandoleros, cantan las espuelas. ¡Ay! Caballito frío, ¡qué
perfume de flor de cuchillo!” Es volver a la Guardia Civil
folklórica, aquello de los guardias civiles malos de la Sierra
Morena y eso..., ¡qué perfume de flor de cuchillo! 

O sea, hacemos oler un posible delito que se podría..., se
podría..., del que se podría acusar a uno si le damos este tono
lo mezclamos con la leyenda negra, con esta cosa de que
Junípero Serra era un criminal de guerra y no un colonizador,
y estamos en todo un movimiento que nos justifica y nos da una
ideología que, lamento decirles, que resulta muy penosilla, muy
poca cosa. Bueno, es la herramienta para luchar contra otras
determinadas fuerzas, pero todo ello no consigue hacer nada.

Entonces, dentro de esta línea el Sr. Vidal lamentablemente
mete la pata insultando, acusando, proponiendo la posibilidad
de que nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad..., que, por
cierto, yo recuerdo en mi lejana juventud que vestían de gris y
nos detenían, además, en el instituto. Yo pasé muchas tardes en
Santamarca, nos llevaban al cuartelillo por militar en cosas muy
de izquierdas, que entonces no estaba muy bien visto por los
poderes. Ya era la transición, había muerto el dictador, pero
inmediatamente..., nosotros éramos muy pequeños y muy
jóvenes, pero digo lo recuerdo. Yo no puedo decir que nos
torturaran, eh, no nos dejaban ir al baño y tal, y nos decían:
no..., nos decían cosas feas, pero vamos tampoco... Pero bueno,
quiero decir, olvidemos esto, y digo, esa gente, que entonces
había trabajado para un sistema dictatorial... han pasado
cuarenta años por encima. Volver a ese olor de cuchillo es
completamente innecesario, es ganas de levantar los rojos y lo
azules, despertar viejas querellas.

Con lo cual, Sra. Ribas, aprobamos completamente y
participaremos con ustedes en esta reprobación porque es un
tema desagradable y que no hubiera merecido la pena.

Gracias, Sr. Presidente, he terminado.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, és la segona
vegada que debatem la reprovació del senador Vidal, com molt
bé recordava la Sra. Riera, una, per unes manifestacions
personals, és a dir, per manifestar el seu parer polític sobre
determinades qüestions, on el PP trobava que un senador no pot
expressar quina és la seva ideologia als seus comptes personals,
en aquest cas era Twitter. 
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Quan el PP va demanar la reprovació del Sr. Vidal al seu
moment, vàrem dir: idò, escolta, farem venir el Marí i Bossó i
farem venir el Sr. Vidal i que ens contin què han fet en aquests
mesos que duen. I la Sra. Riera deia que el Sr. Marí i Bosó va
fer una exposició brillant del que feien al..., dic no, no, no, i si
no repassin el Diari de Sessions. El Sr. Marí i Bosó va contar
el que el PP fa al Senat a Madrid i, si no, dic, per no entrar en
aquella dinàmica de què sí, que no, que no, que sí, escolti, hi ha
la pàgina web del Senat on vostè pica sobre cada senador i li
dirà quantes preguntes han fet, quantes intervencions han fet,
per quins temes s’han preocupat, a quines sessions han
intervingut, miri-se-les i compari i, una vegada més, després, a
partir d’aquesta comparació, d’aquesta constatació de la feina
que fan un i l’altre, que són els dos que hem designat com a
Parlament de les Illes Balears, després ja veurem a qui hem de
reprovar i a qui no hem de reprovar.

Del tema que ens ocupa, jo supòs que amb els policies deu
passar el mateix que amb els taxistes o els capellans o els
ferrers o els fusters, que n’hi deu haver de bons, n’hi deu haver
de dolents, n’hi deu haver de molt bons i n’hi deu haver de
molts dolents. I les coses quan es treuen de context evidentment
perden els significats pels quals s’han manifestat. Recordem
que això va succeir a un moment en què als Estats Units corre
un vídeo on hi ha un agent de policia, un policia que ofega -
ofega- una persona de raça negra i se’l carrega, el mata.

Aleshores, surten unes declaracions que diuen que això
desgraciadament passa i passa massa sovint i no només passa
a Estats Units, passa dins Europa i passa dins l’Estat espanyol,
i va ser quan es varen rompre... es varen esquinçar les
vestidures. 

Escolta, jo crec que quan parlam de corrupció política,
ningú no se sorprèn, crec que tots els polítics estan en contra de
la corrupció política. Si o no? Per tant, quan es parla de
corrupció policial per què ha de sortir un sindicat a dir que no
hi ha corrupció policial? Perquè al mateix Senat un senador va
fer una pregunta i el mateix Estat, la mateixa policia va
presentar un llistat de més de cent casos, cent, cien, Sra. Ribas,
per si no m’ha entès correctament, de denúncies per tortures
policials. 

Per tant, parlam d’una realitat que entenc que vostès no
volen veure perquè per ventura els passa com al cinema
espanyol i, si no, repassin mentalment qualsevol pel·lícula que
hagin vist a nivell policial, i és un tema que tenim com a molt
assumit, que en veus un, que fa cara de dolent perquè sempre
fan cara de dolents, que es sospitós de qualque cosa i
automàticament la policia li entaferra dues galtades o li aferra
dues hòsties, i això almanco... i és que precisament em va
passar a mi el mateix dia que hi va haver aquesta polèmica, no
record què es deia la pel·lícula, però..., és clar, era recent, i
això un tio xulet, així guapet i això, que hi havia un tio amb
cara de sospitós, li aferrava dues hòsties i aquell senyor
cantava. 

Escolti, això a un estat democràtic no es pot permetre. Així
de clar. Així de clar.

Per tant, no és el Sr. Vidal, és que hi ha cent casos que es
varen posar en mans d’un senador, concretament del Sr. Carles

Mulet, a través d’una pregunta de cent -cent- casos, de cent
denúncies que hi ha per tortura a l’Estat espanyol.

 I a més, per si no en tenien prou, ho diuen entitats, ONG
com Amnistia Internacional que entenem que no té cap dubte
de la seva credibilitat, Amnistia Intencional, o fins i tot si volen
també Human Rights Watch, a més d’Amnistia Internacional.
Per tant, parlam d’un tema que hi és, que existeix i que dins una
democràcia aquestes qüestions no poden passar.

Vostè feia referència abans que sí, que el varen al
cuartelillo, els grisos, aquells famosos, no?, quan es parla de la
transició que va ser tan modèlica, no degué ser tan modèlica
quan no hi va haver una depuració, no hi va haver una
depuració de funcionaris. Per tant, tots aquells condecorats, fa
poc en va morir un, ho recorden?, en temps del franquisme
molts dels quals practicaven la tortura com a mitjà -com a
mitjà- normal per treure..., aquests es varen retirar com a
policies, es varen retirar com a policies. 

Per tant, estic content que a vostè no li fessin res a la
comissaria de policia més que no deixar-lo anar a orinar quan
en tenia ganes. Jo conec gent que sí que hi va ser, que sí que hi
va ser, i no varen tenir la mateixa sort. I repetesc, aquells
mateixos policies que al seu moment  practicaven la tortura
com a una eina, aquests es retiraren com a policies, molts estan
condecorats i no se’ls han retirat les commemoracions.

Per tant, evidentment votarem en contra i entenem que a qui
haurien de reprovar és a aquells que fan un ús partidista, un ús
molt partidista de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil que,
evidentment, aquí no hi ha ningú dins aquesta sala que tengui
cap dubte que molts d’ells fan una feina extraordinària i que hi
han estat quan més els hem hagut de menester. Però aquesta
alineació que vol fer l’extrema dreta respecte de cossos com
són la Guàrdia Civil i la Policia Nacional al cap i a la fi no
deixa que fan un trist favor tant a la Guàrdia Civil com a la
Policia Nacional, que han d’estar, evidentment, per sobre de tot
això i no servir a ideologies que són purament partidistes.

Per tant, jo entenc que a qui haurien de reprovar és a la
diputada que ha presentat aquesta PNL.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Ara pel Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes té la paraula la Sra. Sureda, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Seré breu, hi pot haver declaracions més
afortunades o manco afortunades o declaracions més
desafortunades unes que les altres, pens que el Sr. Vidal per
ventura en aquest cas sí que va tenir unes declaracions
desafortunades, com hem pogut veure en altres representants o
candidats d’altres partits polítics siguin el que siguin. Això no
lleva que la feina, les tasques que faci com a senador al Senat
no defensin, prou més que altres, les Illes Balears dins l’Estat.

 



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 28 / extraordinari / 1 de juliol de 2020 523

Com dic, no es pot posar a tothom dins el mateix sac, gent
bona i dolenta n’hi ha per tot i, per tant, dins la Policia
Nacional i la Guàrdia Civil també n’hi podem trobar. Això no
lleva que, com a cossos, sempre tenguin el suport d’aquest grup
parlamentari, perquè, a més, amb les actuacions que han fet, no
només durant la pandèmia, sinó dins altres accions que han
hagut de fer, com per exemple ha dit la Sra. Riera, en la
torrentada que hi va haver, sempre els has pogut tenir devora i
en qualsevol moment també dins els municipis de les nostres
illes, quan els has hagut de necessitar, hi han estat.

Per tant, crec que van ser unes paraules desafortunades,
però nosaltres no reprovarem aquests fets, perquè així podríem
reprovar moltíssima gent.

Res més a dir, president. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, moltes gràcies, president. Bé, el Sr. Vidal és el senador
per les Illes Balears, és fruit d’una votació del Parlament, el qui
vulgui posar noms i llinatges irresponsables és pura demagògia,
va sortir per votació d’aquest Parlament, per tant, és el
representant de les Illes Balears en el Senat. Açò no vol dir que
des del grup nostre compartim la forma de totes les seves
declaracions, perquè certament tenim plena confiança i respecte
davant les actuacions dels cossos i forces de seguretat de
l’Estat, creiem que fan una bona feina, però defensam també la
construcció i el canvi del futur a través del diàleg assossegat,
respectuós i també fora de qualsevol violència.

Per tant, nosaltres no donarem suport a aquesta proposició,
perquè consideram que el Sr. Vidal té els seus motius i també
té la seva llibertat d’expressió com a persona que fa
declaracions en certs moments.

Moltes gràcies, president.

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, presidente. En primer lugar, quiero agradecer a los
grupos que han manifestado que apoyaban esta iniciativa, al
Partido Popular en especial agradezco que considere indigno al
Sr. Vidal, sobre todo teniendo en cuenta que es senador gracias
a sus votos. Para nosotros fue muy triste presenciar como el
Partido Popular cedió al chantaje partidista y aceptó el
nombramiento del Sr. Vidal, en un cambio de cromos, a cambio
de colocar a uno de los suyos junto al Sr. Vidal en el Senado de
España, por designación autonómica. Porque antes de su
designación, ya sabíamos todos quién era el Sr. Vidal y qué

manifestaciones venía realizando con anterioridad a su
nombramiento.

En cuanto a las manifestaciones de la representante de
Podemos, afirmando que mi grupo pertenece a la extrema
derecha y que tenemos “antecedentes”, cito textualmente, no sé
muy bien a qué antecedentes se refiere, me hubiese gustado que
me los hubiese aclarado, porque si insinúa que tenemos
antecedentes de violencia o de comportamientos
antidemocráticos, es del todo falso. Lo cierto es que nuestros
antecedentes son precisamente todo lo contrario, nosotros
estamos con las víctimas de la violencia. 

Ustedes han presentado, el Grupo Socialista, esta mañana
una PNL, una proposición no de ley, en la Comisión de
Asuntos Sociales, condenando la violencia policial en Estados
Unidos. Y me parece muy triste que tengan ustedes que buscar
la ocasión de condenar actos de violencia en Estados Unidos,
cuando en Baleares y en España estamos hartos de sufrir
manifestaciones violentas, como la sufrida el pasado fin de
semana por una representante de la soberanía nacional, una
diputada del Congreso de España, la Sra. Rocío de Meer, a la
que partieron la ceja de una pedrada unos bárbaros
energúmenos, sin que los cuerpos policiales cargasen contra
ellos, siguiendo órdenes de los mandos políticos.

Sr. Ensenyat, no esperaba menos de su intervención,
sabiendo que su partido político ha manifestado públicamente
su apoyo a partidos herederos de los violentos, dirigidos por
gente que ha participado en bandas terroristas, como es EH
Bildu, gente que ha acabado con la vida de miles de personas
en este país, cientos de ellos miembros de las fuerzas y cuerpos
de seguridad del Estado, que perdieron su vida asesinados por
defender la paz, el orden y el cumplimiento de las normas
democráticas, para garantizar la seguridad de todos.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Acabat el debat, passam a votar la
proposició no de llei RGE núm. 9136.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 7 vots en contra.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
9136/20, relativa a la reprovació del senador en representació
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, Sr. Vicenç Vidal
i Matas, per les declaracions efectuades en acusar de
torturadors la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.

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

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

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


	1) Proposició no de llei RGE núm. 4695/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a inici urgent de les obres de millora del Museu de Muro.
	2) Proposició no de llei RGE núm. 8486/20, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a formació en COVID-19 a l’EBAP per lluitar contra la pandèmia.
	3) Proposició no de llei RGE núm. 9136/20, presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a reprovació del senador en representació de la comunitat autònoma, Sr. Vicenç Vidal i Matas, per les declaracions efectuades en acusar de torturadors la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.

