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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la sess ió

d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen

substitucions.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, president, per p art  del Grup Parlamentari Socialista, Juli

Dalmau substitueix Pilar Carbonero.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

President, Joan Ferrer substitueix Francina Armengol.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Josep Ferrà substitueix Miquel Ensenyat.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Bon dia, Juanma Gómez substitueix Patricia Guasp. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Algú més? Bé, per tant, ara passarem..., el primer de tot

m’han demanat per part d’algun portaveu si es podia alterar

l’ordre del dia i els demanaria si algun dels port aveus té

inconvenient en canviar l’ordre del dia i passar el punt 3 al p unt

1 i després continuar.

(Se sent una veu de fons que diu: “Cap problema”)

Cap problema.

II. Debat i votació de l’escrit RGE núm. 1466/21, del  Grup

Parlamentari Popular, mitjançant el qual sol ·licita instar el

director de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció

a les  Il l e s Balears, per tal d’iniciar les actuacions

d’investigació en relació al compliment del protocol de

vacunació contra la COVID-19 seguit a les Illes Balears pel

que fa a la vacunació de di fe rents càrrecs polítics de les Illes

Balears.

Per tant, passem ara al segon punt de l’ordre del dia, que és

el primer, que és  relatiu al debat i votació de l’escrit RGE núm.

1466/21, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual se

sol·licita instar el director de l’Oficina de Prevenció i Lluita

contra la Corrupció a les Illes Balears, p er tal d’iniciar les

actuacions d’investigació en relació al compliment del protocol

de vacunació contra la COVID-19 seguit a les Illes Balears pel

que fa a la vacunació de diversos càrrecs de les Illes Balears.

Per a la seva defensa per part  del Grup Parlamentari Popular

té la paraula la Sra. García, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, president, bon dia senyores i senyors

diput at s . L’exposició de motius de la moció que presentam és

prou clara i se sosté amb la seva mateixa argumentació, mereix,

no obstant això, el tràmit oral de la seva defensa i faré unes

breus consideracions. 

Promoure que l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la

Corrupció investigui la tan comentada qüestió d’aquells que

s’han saltat indegudament l’ordre de vacunació referit a la

COVID-19, no s ignifica que em sembli que sigui una institució

imp rescindible, sinó que, simplement i atesa la seva existència,

almenys que faci alguna cosa que p ugui ser útil per a la nostra

societat.

Des del moment que es va produir l’escandalosa notícia que

alguns membres de l’administració es van saltar, en benefici

propi, la llista per rebre la vacuna contra la COVID-19, no han

parat d’alçar les veus i amb tota la raó qui exigeix un aclariment

dels fets. Ha de dir-se que avui dia s’ha produït  una simple

dimissió, cessament, o recol·locació, que no se sap per què,

com gairebé sempre, t ot  s ’ha diluït entre les ombres del misteri,

utilitzant-se una baixa per malaltia i habitual capítol de confusió

i desinformació. El canvi del màxim responsable de la vacunació

de les Illes Balears no és una moneda suficient per aclarir tot

aquest desastre. 

Han circulat amplis remors sobre els càrrecs de l’ib-salut  i

especialment del sistema hospitalari que haurien accedit a la

vacuna encara quan no els corresponia. Cal saber la veritat

d’aquest desagradable assumpte. Si s’acreditàs  que tals fets

van succeir i afectàs els  resp onsables  rellevant s  de

l’adminis t ració sanit ària, constituiria un cas palmari de

corrupció del qual demanam responsabilitats. Saltar-se el

p rot ocol ha constituït una burla i un menyspreu a la ciutadania

en aquells casos ja coneguts i denunciats, i fa falt a conèixer la

veritable extensió de semblant escàndol.

Per tot això i pels motius adduïts en el t ext de la proposta,

interessam la seva aprovació p er aquesta comissió i la seva

urgent derivació a l’Oficina anticorrupció.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passam al torn de fixació de posicions.

Pel Grup  Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra.

Sans, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Bé, jo crec que ahir en el P le ja es va dur

a terme un debat sobre més o manco aquesta mateixa qüestió,

el nostre vot ahir, ja com vàrem explicar i es va veure, va ser

contrari i avui també ho serà, per diversos motius : p rimer,

perquè ja consideram que, bé, això es durà a la Comissió Ètica.

Després nosaltres  estam contents que s’hagi arribat a un acord

també perquè quan hi hagi el 70% de la població vacunada, es

dugui una auditoria per tal de conèixer bé com s’ha

desenvolupat aquest procés.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202101466


ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 44 / 3 de març de 2021 799

I després, vull dir-li al Part it Popular que, com saben,

l’Oficina anticorrupció té una bústia on poden ingressar totes

les denúncies que trobin pertinents. Per tant , si el que volen

extreure avui aquí és un titular, també el poden treure enviant-

ho a l’Oficina, fan una nota de premsa i anuncien que han posat

en mans de l’Oficina anticorrupció que volen que investigui

tots  aquests successos. I com saben també, el director de

l’Oficina ja es va pronunciar que si rebia aquest encàrrec per

part de qui fos, doncs ho duria a terme.

Nosaltres consideram que està més que cobert a ja la

investigació que es  durà a terme sobre aquesta qüestió. Així

que l’únic que he de dir és això, que votarem en contra per tots

aquests motius.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Ciudadanos

té la paraula el Sr. Gómez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president , molt  bon dia a tothom. Miri, és ver que

ahir hi va haver un debat i crec que precisament prou

comp lementari amb el que avui els  diferent s  grup s

p arlamentaris exposarem aquí en el posicionament sobre

aquesta petició que du el Grup Parlamentari Popular.

Jo crec que és suficient argument per donar suport a la

manifestació que ha fet  un òrgan com és l’Oficina

anticorrupció, i si vostès llegeixen o s i t ots llegim quin

argument ha donat el seu director, el Sr. Far, i que ha tramès un

informe a aquest cambra, a aquesta institució, al Parlament, on

declara que és competent per investigar la vacunació irregular

de càrrecs públics, i ho argumenta, atès que les vacunes estan

finançades  amb fons públics i, per tant, es considera competent

com a tal. Per tant, primera passa donada, és un òrgan que es

considera competent, si no hagués dit realment que no ho seria

i se suposa que aquesta proposició no tendria cap sentit.

A més a més, diu, i això és important, que aquests càrrecs

públics haurien pogut incórrer en una infracció penal. O sigui,

aquesta investigació que pugui dur una oficina d’aquesta

institució, a més a més, és susceptible que la investigació duta

a terme conclou que hi ha possibles infraccions més enllà de les

administratives, de les disciplinàries que hi pugui haver, pot

incórrer en temes penals. A més a més, ha estudiat i ho

manifesta així el seu director, i ha analitzat la qüestió jurídica de

veure si el fet concret de les vacunes constitueix, com a recurs

finançat per fons públics, la seva distribució i sobretot la seva

autorització hi pugui haver més vinculacions  p er part de

membres del Govern, del Govern em referesc de l’organigrama

institucional i orgànic de l’administració de la comunitat

autònoma, del Govern de les Illes Balears. Insistesc que hi ha

un informe present at  aquí, on es declara competent aquesta

oficina, primera passa.

Segona passa, les possibles infraccions comeses per

aquests càrrecs públics, en els casos que fossin greus, diu que

podrien haver comès..., hi p odria haver una infracció

disciplinària prevista a la Llei 19/2013, i és per això que el nostre

grup parlamentari vol fer una incidència i dur a terme el nostre

posicionament a favor d’aquesta p rop os t a, que és de

transparència de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, o fins i tot

penal en supòsit d’apropiació indeguda, així com ho manifesta

el seu director.

Per tant ,  vist això, vist que ahir també el Parlament va

denegar per majoria la proposta també del nost re grup,

d’aquesta comissió d’inves tigació, on realment era dins l’àmbit

p arlamentari un espai per poder esbrinar tot el que ha passat

damunt la gestió del dia 27 de desembre a data d’avui envers

l’atribució de vacunes  i que denuncien tant els col·legis

professionals de personal sanitari i sociosanitari, com les

mateixes  associacions professionals, no queden molts més

espais. Vostès la volen dur a una comiss ió ètica interna del

Govern, i aquí ja no és un grup parlamentari que la vulgui dur

amb una iniciativa que ahir varen tatxar d’oportunista alguns

dins la cambra, sinó que la du una institució independent com

és l’Oficina anticorrpució.

Per tant, nosaltres donarem suport i esperem que, per

qüestió de transparència i per qüestió de garantir el bon

govern, que és la bona administració, cap a la ciutadania

almanco aquesta comissió doni suport a aquesta iniciativa que

du un grup parlamentari en la línia d’aclarir aquesta situació,

concretament que identifica la gestió de fons públics i la gestió

t ambé que han fet alts càrrecs o responsables ges t ors  de

l’administració pública.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies . Ara pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca

té la paraula el Sr. Ferrà, per un temps de cinc minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President. Des de MÉS per Mallorca volem

reiterar primer de t ot  el p osicionament, que crec que sempre és

important p er saber d’on partim, des de MÉS per Mallorca tres

qüestions plantejàrem, tres qüestions recordàrem ahir al Ple de

la cambra i tres qüestions seguim mantenint a dia d’avui.

Una és una responsabilitat per a aquells càrrecs públics  de

les institucions, clarament càrrecs públics, com és el cas del

consell o d’altres ajuntaments de municipis.

La segona qüestió és la responsabilitat sobre el director o

el coordinador del procés de vacunació, que evidentment  t ot s

ja sabem que s’ha dut a terme, s’ha produït  el cessament

d’aquesta persona.

I la tercera qüestió que p lantejàvem era la convocatòria de

la Comissió Ètica Pública del Govern de les Illes Balears perquè

trobam que hi ha tota una sèrie de qüestions prèvies, de dubtes

que nosaltres tenim com a grup , com és legítim, com si

ciutadans té... o té clar què ha passat  o què no ha passat, però

nosaltres creiem que, davant tots els  dubtes que tenim, aquest
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òrgan és el millor per poder dirimir en primera instància -en

primera instància- si hi ha hagut un comportament ètic o no,

perquè és que fins i tot gran part de la fonamentació dels partits

que legítimament demanam, ens hi incloem, que s’ha de mirar

qualque cosa, que aquí qualque cosa ha fallat, tots apuntam

que ha fallat aquella major exemp laritat que han de donar els

càrrecs públics a qüestions ètiques. 

I si el Govern de les Illes  Balears invertí els recursos que

invertí en la passada legislatura a crear, primer de tot, un codi

ètic que afecta tots els càrrecs, amb tota la biodivers it at de

càrrecs que hi ha al Govern de les Illes Balears, tots, i una

comiss ió ètica, aquestes han de poder donar resposta a

aquestes qüestions; que no vol dir que s i els  p lantejaments o

els  dictàmens que faci la comissió ètica són uns, no es p ugui

recórrer després a altres mecanismes, però primer vegem

aquestes qüestions i vegem com es determinen.

Segona qües tió que avui ens ocupa és l’Oficina

ant icorrupció. L’Oficina anticorrupció en primera instància, és

cert, crec recordar que al voltant del 5 de febrer, va manifestar

que tenia dubtes sobre la seva competència en aques t a

qüestió, però que si el Parlament li ho demanava, i jo ho entenc

perfectament, l’op os ició automàticament va demanar que... bé,

va presentar un escrit en el qual demanava que el Parlament es

posicionés i demanàs a l’Oficina anticorrup ció que sí, que sí,

que act ués, que investigués. Però al cap d’una setmana, manco

d’una set mana, la mateixa Oficina anticorrupció va anunciar que

estudiaria la situació, que estudiaria el t ema, que entraria al cas,

ho va manifes t ar crec que a diversos mitjans de comunicació

entre dia 11, 12 o 13 de febrer.

Per tant, entenem que aquesta situació ja es produeix, ja es

produeix. També crec que és un precedent, crec que legítim,

vull dir, demanar que l’Oficina anticorrupció actuï, però, és clar,

normalment l’Oficina anticorrupció actua d’ofici, vull dir, no

hem de demanar que actuï o que no act uï,  ella troba si ha

d’actuar o no ha d’actuar, igual que si la Fiscalia troba que ha

d’actuar, doncs actuarà, que ja ha dit que no.

Per tant, nosaltres creiem que perd sentit aquesta iniciativa,

aquesta iniciativa que avui debatem del Grup Parlament ari

Popular perquè efectivament l’Oficina ja ha dit que sí.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passem al 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. La mejor parte de esta comisión es

ver las explicaciones que intentan dar incluso aquellos que

pidieron dimisiones para no votar a favor, est a es  la mejor parte.

A ver, todo el mundo sabe cuál es nuestra p os ición con

respecto a la Oficina anticorrupción, sobre su inoperancia y su

falta de necesidad. No obstante, pues ya que la tenemos

aprovechémosla. No p odemos  ent ender esta recurrente

negativa siemp re de la izquierda a investigar absolutamente

nada: “este parlamento no es  competente para investigar las

menores tuteladas”, “este parlament o no tiene que investigar

las vacunas”, este parlamento mejor que no investigue

absolutamente nada. Tendremos que oírlos cuando ustedes

estén en la op osición y pidan las comisiones de investigación

a ver cuáles serán sus argumentos, porque les p odremos

recordar todas estas comisiones de esta legislatura.

¿Cuál es el problema? De verdad, ¿cuál es el problema en

que la Oficina anticorrupción, que nos cuest a un buen montón

de dinero, medie, intente investigar este tema? Yo es  que, la

verdad, no lo veo. ¿La Comisión Ética? Además. Y luego ¿hacer

una... auditoria dentro de no se sabe cuánto en un plan “vuelva

usted mañana”? T ambién. Si es  que no hay... son

concomitantes, en... muchos síes no implican un no, una doble

negación si es una afirmación, pero una trip le afirmación no es

una negación.

No debemos  dejar..., no debemos dejar por un instante de

int entar lavar la pésima imagen que estamos dando a la opinión

pública, porque la percepción de la calle es que aquí se están

ejerciendo una serie de privilegios. Y ustedes  saben tan bien

como yo que no se ha vacunado ningún director general con

una vacuna sobrante porque pasaba p or allí, evidentemente. A

esa persona se le colocó una vacuna porque se la había citado

previamente para ponérsela. No es que estuviera allí la

enfermera poniendo una vacuna, pasara un director general y

le dice: “Paco, pasa que te voy a poner esto que sobra”. Es que

nos toman ustedes a veces por idiotas. Evidentemente hubo

una planificación para que estos cargos se vacunaran. 

¿Que era o no necesaria la vacunación de estos cargos?

Pues  p ara eso está la investigación, a lo mejor era procedente,

a lo mejor alguno de ellos se vacunó porque era necesario

vacunarlo, pero es que las explicaciones  que dan.. .

evidentemente es que no se las  cree nadie y menos la gente de

la calle. Y lo malo es que en este saco nos meten a todos,

estamos a lo de s iempre, los políticos, los privilegiados..., y esa

es la imagen que estamos transmitiendo a la opinión pública y

el no quererlo investigar todavía arroja más opacidad sobre

este hecho. 

De verdad que no entiendo esta negativa a que esta oficina,

que ustedes crearon y que nos cuesta un p as t ón, no haga

absolutamente nada o no investigue por un mandato de este

parlamento, que es de quien depende la famosa Oficina

anticorrupción que ustedes crearon en su momento.

De todas maneras, yo seguiré muy atento a ver cómo hacen

ustedes malabarismos para seguir explicando su opinión.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies . Ara passem al Grup Parlamentari El Pi

Proposta per les Illes, té la paraula la Sra. Sureda.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Bé, crec

que, en definitiva, quedaran reflectits els vots com va passar

ahir. Desgraciadament , vàrem veure com sí que des de l’Oficina

anticorrupció es va dir que es podrien investigar irregularitats

del tema de la vacunació. L’endemà que sortís aques t a notícia

a un mitjà de comunicació, a una enquesta el 90,60% dels

lectors es  varen declarar partidaris que l’Oficina entràs a fons

en la investigació d’aquests casos d’alts càrrecs.

Jo em deman: davant aquesta transparència de què parlen

els grups que donen suport a aquest govern, d’aquest

consens, d’aquest fer feina per a la ciutadania, si la ciutadania

demana que s’investigui, que se sàpiga realment què ha p assat

i com s’ha dit, que, per ventura, hi ha casos que més prest o

més tard s’haurien d’haver vacunat i d’altres que no pertocava,

per què no ho podem saber i per què no es pot investigar?

Aquesta notícia ja deia que des de l’Oficina anticorrupció

es podria obrir un procés d’investigació per les poss ibles

vulneracions del protocol de l’adminis t ració d’aquestes

vacunes contra la COVID, i també deia que si s’ho

plantejaven... o si ho plantejaven des del Parlament o si hi havia

qualque tipus de denúncia. 

Jo crec que en diferents ocasions per motu proprio des de

l’Oficina, és a dir, des de la seva... d’ofici, per iniciativa pròpia,

s ’ha es t udiat, s’ha mirat si hi havia altres actes delictius i ho

han fet sense cap tipus de problema. Per tant, crec, en base a

l’informe, en base al que es  va dir, que des de la perspectiva del

foment, de la integritat, de l’ètica pública i la prevenció de les

males pràct iques, l’Oficina hauria de fer aquesta investigació i

mirar si hi ha hagut o no mala acció amb aquesta vacunació. 

Els  grups que donen suport al Govern parlen de la comissió

ètica, des  de MÉS per Mallorca, el Grup Parlamentari de MÉS

per Mallorca, ara el portaveu ha dit que li agradaria que se li

aclariss in una sèrie de dubtes i amb aquesta comissió ètica es

podran aclarir. Jo em deman: com és que els grups

parlamentaris que no formam part del Govern no podem

demanar, no podem saber aquests dubtes que hi ha i no els

podem demanar nosaltres?

Per t ant ,  jo crec que quan els convé parlen de transparència

i de consens i de reforç a la ciutadania, i quan no, callen i voten

en contra. Per tant, nosaltres sí que donarem suport a aquesta

proposta. Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Ara, per part del Grup  Parlamentari

Socialista t é la paraula el Sr. Dalmau, per un temps de cinc

minuts. 

EL SR. DALMAU I DE MATA: 

Molt bé. Gràcies, Sr. President. És cert que el debat que

proposa avui el Grup Parlamentari Pop ular és molt semblant al

que ja vam tenir ahir durant el plenari, relatiu a la petició d’una

creació d’una comissió d’investigació, que en el cas d’ahir

demanava Ciutadans en relació al compliment del protocol de

vacunació. Evidentment, ambdues iniciat ives són igual de

legítimes per al seu debat, com és evident, no pot ser d’una

altra manera. El que també és evident és que des d’ahir el Grup

Parlamentari Socialista no ha variat la seva postura. 

I quina és aquesta postura? En primer lloc, que donam per

bones les explicacions  que el Govern va traslladar entorn a la

polèmica generada a l’inici d’aquest procés de vacunació, de

l’actual procés de vacunació. I que també defensam que, ara

mateix, tots els esforços els hem centrar a garantir l’èxit

d’aquest procés de vacunació, sobretot, quan està previst que

en les properes set manes i mesos arribin una quantitat

important de vacunes i que s’aprovin d’altres vaccins  p er

ampliar l’oferta de vaccins per poder inocular la població.

Igualment, també, pensam ,en el cas concret  d’aquesta

iniciat iva, que quan es presenta una iniciativa com aquesta a

l’Oficina Ant icorrupció és perquè existeixen uns dubtes que es

volen aclarir i, si un llegeix únicament el títol d’aquesta

iniciativa, ja es dona per fet que les  p ersones que es van

vacunar eren càrrecs  p olít ics, ja no deixa dubte perquè l’Oficina

Anticorrupció pugui determinar si això és així o no perquè ja en

el propi títol de la iniciativa ja es dona per fet. Per tant... 

Ahir també vaig comentar que pràcticament el mateix dia

que se sol·licitava la comissió d’investigació, pràcticament es

venia amb les conclusions fetes  i els culpables assenyalats. I

aquest a iniciativa presenta el mateix biaix que la iniciativa que

vam debatre ahir en el plenari. 

En qualsevol cas, també des del Grup Parlamentari Socialista

valoram favorablement que, una vegada assolida una gran part

de la vacunació, al voltant del 70%, que és considerada un poc

la xifra o el percentatge que atorgui la immunitat de grup, es

pugui fiscalitzar tot aquest procés i auditar tot aquest procés,

i que també hem dit que, de la mateixa manera, es generi, es creï

un espai a la comissió d’ètica per valorar també l’oportunitat de

determinades vacunacions, així com hem acordat els diferent s

grups que donam suport al Govern. 

Per tant ,  dit  t ot això, el Grup Parlamentari Socialista votarà

en contra d’aquesta iniciativa. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT: 

 Moltes gràcies. Ara, té la paraula per contradiccions el grup

proposant per un temps de cinc minuts, Sra. García. 

LA SRA. GARCÍA I SASTRE: 

Moltes gràcies, president. En primer lloc, vull manifestar

l’agraïment  del Partit Popular als partits que donaran suport a

la nostra iniciativa: a Ciutadans, a VOX i a El Pi.

I també vull posar de manifest la incoherència, la feblesa i la

inconsistència dels arguments esgrimits per Unidas Podemos
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i MÉS per Mallorca per justificar el seu canvi de posició. Un

partit com Unidas Podemos, que venia a regenerar les

institucions, que venia a incorporar la transp arència com a un

dogma de fe, aquell partit que venia a la política a posar en el

cent re als ciutadans, ara veiem que practica la política opaca, la

política poc transparent  i aquella política que posa en el centre

de les seves actuacions  la p rot ecció d’alts càrrecs i

responsables polítics. 

Més incoherències. MÉS i Podemos de l’Ajuntament de

Pollença, registra a l’Oficina anticorrupció un informe perquè

l’Oficina investigui el batle de Pollença i la seva tinent de batle

per la vacunació. I, segons ells: “han faltado a la verdad”,

“saltarse el protocolo”, “es muy grave”, “es reprobable”, “es

vergonzoso” i “abuso de autoridad ”. I, ara, en aquests

moments, que tenim l’oportunitat d’esbrinar el que ha passat,

que ara tenim l’oportunitat de conèixer com s’han ap licat

aquests protocols, dictats per les autoritats sanitàries, canvien

de posició. 

Per tant, els arguments que ens expliquen no són suficients

i entenem, som capaços de llegir entre línies, que hi ha altre

tipus d’argumentació. 

I, una vegada més, comprovam la hipocresia del Partit

Socialista, no vol comissió, no vol investigació de l’Oficina

anticorrupció, i, per tant , això ens fa pensar que té qualque cosa

a amagar, que té por. Per què no podem investigar? Si ens

expliquen que tot és perfect e, no haurien de tenir por! Altres

comunitats autònomes, València, el seu mat eix govern, la

Generalitat, ha obert un expedient per esbrinar aquestes

circumstàncies. Múrcia ha creat una comissió d’investigació

dins el seu Parlament. Catalunya, a través de l’Oficina Antifrau

de Catalunya, també investiga aquestes qüestions.

Per tant, els partits que donen el suport al Govern, una

vegada més mostren aquestes  incoherències en no donar

sup ort que l’Oficina anticorrupció dugui a terme aquesta

investigació. 

Miri, tots, i especialment el Partit Popular, desitjam,

necess it am que la campanya de vacunació sigui un èxit. No ens

podem permetre que aquest Pla de vacunació fracassi, no ens

podem p ermetre que vagi malament, és vital que funcioni

aquesta campanya. I, de moment, patim un fracàs, no funciona

correctament aquesta campanya, no hi ha transparència i, per

tant, no assolim els objectius desitjables perquè aquesta

comunitat pugui recuperar unes certes circumstàncies de

normalitat. 

Per tant, agraïm el suport dels partits que donaran el seu vot

a favor, i ressaltam les incoherències i la inconsistència de

l’argumentació de l’esquerra. 

Moltes gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Per tant, passam a la votació de l’escrit RGE

núm. 1466/21. 

Vots a favor? 6 vots a favor. 

Vots en contra? 7 vots en contra. 

En conseqüència, es  rebutja instar el director de l’Oficina de

Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears per t al

d’iniciar les actuacions d’inves t igació en relació al compliment

del protocol de vacunació contra la COVID-19 seguit a les  Illes

Balears pel que fa a la vacunació de diversos càrrecs de les Illes

Balears.

Ara passam al segon punt de l’ordre del dia que consisteix

en el debat de les prop osicions no de llei RGE núm. 13966/20 i

14816/20. 

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 13966/20, presentada

pe l  Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,

relativa a facilitació de càme re s  de videovigilància als espais

públics.

Començam p el debat de la Proposició no de llei RGE núm.

13966/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Propost a p er

les Illes Balears, relativa a la facilitació de la instal·lació de

càmeres de vigilància als espais públics.

Per a la seva defensa, per p art  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 diputats. Duim

aquesta iniciativa a la Comissió d’Assumptes Instit ucionals i

Generals perquè en els darrers any s  hem trobat diferents

peticions de càmeres, per part dels ajuntaments, dels municipis

de les nostres illes , p er poder col·locar a espais públics per

tema de p rotecció d’accions vandàliques, de protecció per

inseguretat a diferents espais dels seus municipis. 

La seguretat ciutadana és una exigència social com a

element imprescindible per a la convivència harmònica i com a

garantia dels drets fonamentals, tan bàsics com la integritat

fís ica, la lliure circulació, la intimitat personal i familiar, la

inviolabilitat del domicili i el dret a la propietat.

La tecnologia posa a l’abast mecanismes  i instruments amb

un cos t s  econòmics  molt  baixos els quals, utilitzats

adequadament, permeten avançar en el control, prevenció i

persecució d’actuacions  contràries a l’ordenament jurídic i que

generen inseguretat.

Un d’aquests mecanismes són les  càmeres  de

videovigilància instal·lades a espais públics. La regulació de la

instal·lació i ús de càmeres de videovigilància la trobam a un

doble àmbit: per un costat, la normativa pròp iament de les

forces i cossos de seguretat per la que es regula la ut ilització de

videocàmeres per les forces i cossos de seguretat a llocs

públics. Aquesta normativa preveu que perquè els  ajuntaments

puguin fer la instal·lació necessitin una autorització del delegat

del Govern, que, com dic, aques t s  darrers anys se n’han
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demanades i no s’han donades, i que la petició d’autorització

passi per una comissió, que existeixi una motivació i una

delimitació del lloc públic concret i preveu que la manca de

resolució tengui un silenci negatiu.

Per un altre costat, la normativa de protecció de dades per

al t ractament de dades de caràcter personal que suposa la

gravació, tot exigint a les zones vigilades la col·locació de

distintius indicatius. Tenim constància, i sabem, que la

Instrucció 1/2006, de l’Agència Espanyola de Protecció de

Dades, es t ableix que només serà admissible la instal·lació

d’aquestes càmeres o videocàmeres quan la finalitat de

vigilància no es pugui obtenir p er altres mitjans que, sense

exigir esforços desproporcionats, resultin manco intrusius per

a la intimitat de les persones. D’aquesta doble regulació es

dedueix clarament un caràcter restrictiu de la utilització de la

videovigilància.

Atès que des del nostre grup parlamentari no comp art im

aquest caràcter restrictiu i que la videovigilància feta pels

cossos policials, i especialment per la p olicia local respon

únicament i exclusivament a la seguretat  de les  persones i els

seus béns, consideram que és imprescindible una reforma

jurídica que permeti als ajuntaments i als cossos de seguretat

de l’Estat la més fàcil instal·lació d’aquestes càmeres de

videovigilància sempre garantint el correcte ús d’aquestes

imatges obtingudes.

Per això, des del Grup Parlamentari El Pi, presentam aquesta

proposició no de llei on demanam que “el Parlament de les Illes

Balears insti el Govern de l’Es t at a modificar la normativa

reguladora de la instal·lació i ús de videocàmeres de vigilància

als espais públics, p erquè sigui més simple i més fàcil aquesta

instal·lació i ús per part dels cossos i forces de seguret at ,

inclosa la policia local de cada ajuntament, t ot  eliminant

requisits i preveient que, en el cas de necessitar qualque t ip us

d’aut orit z ació, el silenci sigui positiu. Tot això a fi i efecte de fer

més extensiva la instal·lació i ús de videocàmeres de vigilància

als espais públics i sempre garantint que el correcte tractament

de les imatges obtingudes estarà d’acord amb la normativa de

protecció de dades.”

Esperam que els diferents grup s parlamentaris ens puguin

donar suport a aquesta iniciativa.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam 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:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia, senyors i senyores

diputats. Al Partit Popular aquest a iniciativa que ha presentat

El Pi ens preocupa un poc p erquè no acabam de veure la

seguretat jurídica que ens hauria de donar aquesta garantia p er

poder prosperar. 

Així com ho recull aquest a p roposició, el Reial Decret

596/1999, on es  dóna la potestat a les forces i cossos de

seguretat de l’Estat, així com la Llei Orgànica 4/1997, són dues

normatives garantistes per poder evitar fer un ús indiscriminat

d’aquest tipus de mitjans per poder col·laborar amb la

seguretat. 

Els dret s  fonamentals que tenim els ciutadans quant a la

integritat física, la lliure circulació, la intimitat personal o

familiar,  la inviolabilitat del domicili o el dret a la propietat

aquests tipus  de mecanismes posen en risc aquests drets

fonamentals, com he dit fa un moment. Per tant, ens preocupa

que açò es pugui transformar en una espècie de Gran Hermano

i que pugui haver-hi càmeres sense cap tipus de control. Per

tant, entenem des  d’aquesta regulació garantista que es fa a

través del reial decret i la llei orgànica, que ja seran els

mecanismes que hauran de millorar i reforçar en el cas que es

considerin adient.

El preocupant de les situacions d’aquest tipus de p rop ostes

de vegades vénen perquè els responsables polítics d’allà on els

toca governar no fan l’ús que toca per poder salvaguardar

aques t a convivència i aquests drets fonamentals de les

persones. Desgraciadament, veiem aquests ep isodis de les

darreres setmanes on les policies han d’esperar els límits per

poder intervenir, quan el normal seria que els responsables

p olítics, amb la proporcionalitat i amb l’equilibri de les

circumstàncies, doncs puguin int ervenir i no veure els

lamentables espectacles que veiem per les televisions.

Per tant, el Part it  Popular farà un vot d’abstenció a aquesta

proposició que ha presentat El Pi. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passem al Grup Parlamentari Unidas

Podemos , té la paraula la Sra. Sans, per un temps de cinc

minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Seré prou breu, el nostre grup no donarà

suport a aquesta iniciativa. Des d’Unidas Podemos no veiem la

necessitat de p ot enciar un règim de control social amb

videovigilància. Pensam que la normat iva act ual és

suficientment garantista i que protegeix els drets a la p ròp ia

imatge i a la privacitat de les persones.

A més, m’agradaria posar de manifest o recordar que el

president del Tribunal Superior de les Illes Balears va

comparèixer a aquesta cambra parlamentària per exposar la seva

memòria anual i ell mateix va afirmar que hi havia hagut un

descens quant als percentatges de delinqüència; crec que és

una dada que s’ha de tenir en compte a l’hora d’analit z ar

aquesta iniciativa.

Nosaltres, per tant, ara mateix no veiem ni motius ni raons

object ives que justifiquin una major implantació de càmeres de

videovigilància. I vull tornar a reiterar que opinam que la

normat iva actual, el procediment actual és suficientment
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garantista per protegir tant les persones com per facilitar la

tasca dels cossos i forces de seguretat de l’Estat quan, per

algun motiu, no poden accedir a una àrea concret a o tenir el

control total d’una àrea control, si ho volen dir així. Per tant,

pensam, com dic, que és garantista.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam al Grup Parlamentari Ciudadanos, té

la paraula el Sr. Gómez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Sra. Sureda, nosaltres comp art im la

filosofia o el plantejament que vostès fan aquí, és a dir, entre

altres coses perquè sabem o s i no ho diu vostè de forma

explícita a l’exposició o al raonament , és obvi que implícitament

qui demanen aquests recursos  són majorit àriament els

professionals que han de vetllar per la nostra seguretat i que no

tenen els instruments suficients per garantir i per desenvolupar

la seva tasca, que és la que encomana evidentment la normat iva

i la ciutadania.

Nosaltres no creiem que això sigui..., tengui vostè la seva

iniciativa aquí una intenció de ser ni un Gran Hermano ni

tampoc un control social, ni la veiem ni pensam ni ho intuïm, ni

molt manco, sinó que vostès han plant ejat aquí una resposta a

una situació de manca de recursos per evidentment garantir

aquesta seguretat, que és la seguret at  de tots, i la prevenció de

delictes.

Aquesta seguretat i prevenció de delictes en el que suposa

aquest instrument, que és  un més, com és la videovigilància,

càmeres que estan perfectament identificades  amb una llei de

protecció de dades i que pot ser denunciat per cada un dels

ciutadans  fins i tot quan aquest cartell no sigui prou identificat

de quina és l’autoritat que vetlla per aquesta possible

reclamació, evidentment és un instrument més . Però nosaltres

consideram que és un instrument delicat  i és un instrument que

ha de tenir una cura en la seva gestió i sobretot en la seva

instal·lació.

Per això, des del nostre grup parlamentari consideram que

la Delegació del Govern, que té aquest àmbit competencial, i

que aquesta comissió, a més  a més de la Delegació del Govern,

aquesta comissió que valora la sol·licitud d’ampliació o

d’instal·lació d’aquest instrument, d’aquesta eina, d’aquest

recurs públic, insistesc, públic, que demanen especialment  els

ajuntament s , és  una garantia, és prou garantista, a més a més,

de la nostra Llei de protecció de dades, que és tremendament .. . ,

blindada, i amb una cotilla de garantia entre la seguretat i la

llibertat, aquest equilibri, aquesta frontera que s’ha de limitar és

prou garantista. 

El que nosaltres sí trobam i es t am ben convençuts que fa

falt a és  donar resp osta al que demanen les nostres

corporacions locals, i el que demanda aquesta comunitat

autònoma en forces i cossos de seguretat de la Guàrdia Civil i

de la Policia Nacional, a més de les policies locals, que són

plantilles suficients, que són els que t enen proximitat i que

tenen objectivitat a l’hora d’atendre aquesta vigilància i

aquesta seguretat i garantir la convivència de la ciutadania,

independentment del municip i,  gros o petit en població. I que

s’agreuja molt més, s’accentua molt més en els  mesos de major

població en aquesta comunitat autònoma, que són els mesos

d’estiu. 

Per tant, nosaltres  no donarem suport, des de l’abstenció,

evidentment, des de l’abstenció, no des del vot en contra, en

absolut. Insistesc, això no és  un Gran Hermano el que vostès

pretenen, ni tampoc un control social, que rebutjam, que si és

prou garantista evidentment aquest instrument que ha de

passar per una comissió, en absolut no es pot esmentar aquí

que hi ha una intenció de control social en ampliar-la.

Però entenem que la millor eina, el millor ins t rument, és

precisament les plantilles de professionals de les forces i

cossos de seguretat. I, per tant, li reiter, Sra. Sureda, que trobam

raonable el seu plantejament però no creiem que sigui

l’instrument més adequat ara p er ara. Nosaltres, el nostre grup

p arlamentari, som molt garantistes entre els drets i les llibert at s

fonamentals i extremadament..., posam molta cautela a l’hora de

delimitar aques ta frontera delicada -a un estat democràtic i de

dret, com és el nostre, i de llibert at - entre la seguretat i la

llibertat. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Ara passam al Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, té la paraula el Sr. Ferrà, per un temps de cinc minuts. 

EL SR. FERRÀ I TERRASSA: 

Gràcies, Sr. President. Des de MÉS per Mallorca anunciam

que votarem en contra per distintes qüestions.

La primera -i l’explicam- és perquè p ensam que, bé,

qualsevol plantejament en aquest sentit, a més facilitat per a la

instal·lació de videocàmeres, per exemple, que la qüestió és

aquesta, sempre hauria d’anar acompanyada de més garanties

concretes per a la ciutadania, de més responsabilitats de qui en

faci un ús, i de més sancions per a qui vulneri la protecció de

dades i el dret d’imatge.

Per tant, una cosa, en qualsevol cas, ha d’anar lligada a

l’altra en el seu plantejament. 

El segon punt que voldríem destacar és que des de MÉS per

Mallorca no hi ha confiança en les institucions de l’Estat, en les

forces policials, perquè se’n faci un bon ús; és a dir, no tenim

absolutament cap  garantia, tot el contrari, som coneixedors de

la vulneració de nombrosos drets per part del que s’anomenen

“clavegueres de l’Estat”, per part de personatges foscs que han

sortit a la llum en els darrers anys, i evidentment no trobam que

hi hagi hagut una reacció contundent perquè aques t es

situacions no es tornin produir.
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Tercer, és un esment  que fa la proposició no de llei, que és

“la garantia del correcte tract ament de les imatges”, això ho

inclou la PNL i jo crec que és bo que l’aut ora de la PNL ho hagi

p osat ,  però és que no es pot garantir; és a dir, no hi ha cap

mecanisme substantiu que pugui garantir això o que almanco

s’insti garantir això. 

I, després, per acabar, exemples de mals  usos que hem

tengut amb altres normatives, com per exemple amb la Llei

mordassa o amb la Llei antiterroris t a les quals s’han emprat i

s’empren per coartar la llibertat d’opinió i la llibertat

d’expressió.

Per tant, i per tots aquests motius, votarem que no. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Ara passem al Grup Parlamentari VOX-

Actua Baleares, té la paraula el Sr. Rodríguez, p er un temps de

cinc minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

Gracias, Sr. Pres idente. Me alegra ver lo garantistas que se

han vuelto ustedes y lo mucho que les preocup an los derechos

fundamentales. 

A ver, desde que se declaró el es t ado de alarma, artículo 16

de la Constitución:  “ libertad, religiosa y de culto”, lo hemos

vulnerado. Artículo 18: “inviolabilidad del domicilio”, lo hemos

reventado porque la policía se presenta, p or ejemplo, en fiestas

no aut orizadas, pero esas fiestas no son un delito, solo serían

objeto de sanción adminis t rativa. El artículo 19: “elegir

libremente el lugar de residencia y circular librement e por el

t errit orio nacional”, conculcado también. El artículo 21:

“ derecho de reunión pacífica sin autorización previa”,

conculcado. Así mismo, el derecho de manifestación. Art ículo

38: ”libertad de empresa“, conculcado, con los cierres

obligatorios. Y todo esto nos dice la propia Constitución que

solo se puede variar en el capítulo quinto, mediante un estado

de excepción o de sitio, no de alarma. Y, sin embargo, ustedes,

hasta ahora por lo visto no han mostrado la más mínima

preocupación por la conculcación de todos estos derechos

fundamentales, recogidos en la Constitución, y sí, por lo visto,

les preocupa mucho el que haya unas cámaras que nos vigilen. 

Nos ha dicho Ciudadanos que ellos son garantistas. Pues

no sé por qué votaron a favor del estado de alarma. O nos dice

el señor de MÉS o el señor de Podemos que de esto no sabe

qué uso harán. Yo lo entiendo perfectamente: como son sus

chavales los que están por ahí quemando cosas, pues entiendo

que no quieren que se les grabe con las cámaras.

Pero es que a los municipios les cuesta millones -millones-

de euros, todos  los años, el vandalismo del mobiliario urbano,

los grafitis, los pirómanos que, por desgracia, p arece ser que es

una especie de epidemia que hay en nuestra comunidad. Y,

además, cont amos con una falta de policía que, en estos

momentos, todavía está p eor porque tienen que hacer una

cantidad de servicios para vigilar su famoso estado de alarma,

que no dan a basto. Y lo único que se está pidiendo es que se

coloquen unas cámaras que garanticen, entre otras cosas, la

seguridad de los ciudadanos pero también que prevengan este

tipo de actos incívicos. Porque, al final, son los ayuntamientos

los que tienen que pagar. ¡Y no tienen dinero!

Y vemos cómo está..., basta ver nuestra ciudad de Palma,

llena de grafitis en monumentos históricos; los parques,

desechos; en la estación Intermodal, ya no hablemos en lo que

se ha convertido eso.

Y ustedes, aquí: no, nos hemos vuelto muy  garantistas.

Cuando, además, en esta proposición no de ley se está

diciendo perfect amente que el uso de estas imágenes se haga

de acuerdo con la Ley de Protección de datos, pero, claro, si el

señor de MÉS, por ejemp lo, y a no se fía de la policía..., no,

claro, no nos  fiamos de la policía, no nos fiamos de la Guardia

Civil, p ero nos tenemos que fiar de ustedes cuando nos dicen

que las vacunas se han administrado correctamente. A esto

hemos llegado.

Pues nosotros, sí, por supuesto, vamos a apoyar la

propuesta de El Pi.

Porque, además, nos decía la representante de Podemos: es

que ha bajado el índice de criminalidad. Eso es mentira, y se lo

voy a explicar muy rápidamente: hay menos...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... hay menos delitos, y ¿por qué hay  menos delitos? Porque,

evidentemente, ahora no hay guiris  a los  que robarles la cartera,

pero los delitos con violencia se han incrementado, es decir, se

han incrementado los delitos graves aunque haya bajado el

número completo de delitos. Si usted quiere autocomplacerse

con que hay menos delitos, evidentemente,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... no hay claveleras robando carteras  de turistas que,

desgraciadamente, no hay, pero hay cada vez  más  gente

haciendo act os  violentos, incluídos los de violencia sexual o

contra la libertad sexual. Y es t o es lo que sucede en esta

comunidad, y esto es lo que int enta prevenir esta propuesta de

El Pi. Nada más.

Pero, ya digo, sigan ustedes preocupándose tanto de quién

usa o deja de usar estas imágenes  y  dejen de preocuparse, que,

por lo visto, no les preocupa, cómo a día de hoy se siguen

vulnerando nuestros derechos fundamentales recogidos en la

Constitución. 

Gracias.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes  gràcies. Ara passam al Grup Parlamentari Socialista,

té la paraula la Sra. Cano, per un temps de cinc minuts.
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LA SRA. CANO I JUAN: 

(Inici d’intervenció no enregistrat)

(...) de este desbarre del Sr. Rodríguez, intentaré volver a

centrar el debate. Además de la contradicción que supone,

por una parte, ir de liberal y estar en contra de las cámaras

que garantizan la seguridad vial y previenen los accidentes

de tráfico, pero luego hace un alegato de las  cámaras de

vigilancia para los vecinos, ¿no?

Bé, int ent ant centrar el debat, el debat sobre la

videovigilància és un debat sobre l’espai públic, sobre els drets

i les llibertats, i el que es vol fer amb aquesta iniciativa és

eliminar requisits i fer més extensiu l’ús de la videovigilància.

Això, des del punt de vista del Grup Parlamentari Socialista,

desequilibraria drets  que es  troben a dia d’avui ben ponderats

a la Llei Orgànica 4/97, p er la qual es regula la utilització de

videocàmeres per les forces i cossos de seguret at, i també a la

normativa desplegada; aquesta llei orgànica introdueix les

garanties necessàries perquè l’exercici dels drets i llibertats,

reconeguts tant a la Const it ució com a l’Estatut, siguin màximes

i no es puguin veure pertorbats amb un excés de zel en la

defensa de la seguretat pública.

No donarem suport a la iniciativa perquè ent enem que la

legislació actual és molt més garantista ent re aquests drets que

estan equilibrats, entre el dret a la intimitat i a la seguretat.

Perquè, a més, defensam que ha de seguir essent  la Delegació

del Govern qui ho faci a través de la comissió específica que

estudia totes les peticions i que està regulada a l’article 3 de

l’esment ada llei orgànica, aquí hi està representada la FELIB i

es t à presidida pel president del Tribunal Superior de Justícia de

les Illes Balears. 

La llei orgànica diu que la resolució per la qual s’acorda

l’autorització ha d’estar ben motivada i referida en cada cas al

lloc públic concret que ha de ser objecte d’observació p er les

càmeres de videovigilància. La resolució, a més, ha de contenir

també totes les limitacions o condicions d’ús necessàries, en

particular la prohibició de prendre sons excepte quan concorri

un risc concret i precís, així com les  referents a la qualificació de

les persones encarregades de l’explotació del sistema de

tractaments d’imatges i sons i les mesures a adoptar per

garantir el respecte de les disposicions legals vigent s. Així

mateix, ha de precisar genèricament l’àmbit físic susceptible de

ser gravat, tipus de càmeres, etc.

Totes les peticions que es  fan a dia d’avui des dels

ajuntaments p er instal·lar les videocàmeres de seguretat,

pensam que és més garantis t a que passin per aquesta comissió.

Això no lleva cap dret a l’ajuntament, si es  mot iva bé la

necessitat de la instal·lació de la videocàmera la comissió ho

p ot  arribar a acceptar. Al final parlam de drets fonamentals  i

llibertats públiques i hem de ser curosos i no rebaixar garanties

constitucionals.

Per últim, s’ha de dir que més videocàmeres no s ignifica

més seguretat. A Londres, un ampli sector de la societat i del

govern han denunciat el fracàs d’aquestes mesures en matèria

de seguretat, doncs el 80% dels casos gravats segueixen sense

resoldre’s, amb una despesa de cents de milions. La relació

entre el nombre de càmeres i l’índex de criminalitat de les ciutats

indica que una cosa té poc a veure amb l’altra. Les  t res ciutats

que encapçalen la major proporció de nombre de càmeres per

1.000 habitants del món presenten també una desconnexió

d’aquesta relació i índex de criminalitat: Taiyuan, capital de

Shans i, a Xina, amb 119 càmeres per 1.000 habitants té un 51,4

d’índex de criminalitat; Wuxi, t ambé a Xina, amb 92,1 càmeres

per 1.000 habitants, ofereix un 7,8% d’índex de criminalitat, i

Londres, en tercer lloc mundial, amb 68,4 càmeres per 1.000

habitants el 2019 comporta un 52,5 d’índex de criminalitat.

Per t ant ,  nosaltres defensam que la via existent és més

garantista per als nostres drets i llibertats i, per tant, votarem en

contra de la PNL.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam al t orn de contradiccions. Té la

paraula el grup proposant, la Sra. Sureda, per un t emps de cinc

minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, p resident. Senyores i senyors diputats. Sr.

Rodríguez, donar-li les gràcies  p el seu suport perquè crec que

és gairebé l’únic que ha entès el que volíem fer amb aquesta

proposta.

Evidentment, des del nostre grup parlament ari no volem que

es vulneri cap dret ,  s implement és que sigui més fàcil poder fer

ús d’aquestes videocàmeres. No demanam i en cap moment no

hem demanat que s’anul·li la comissió, Sra. Cano, sinó que

legalment sigui més fàcil posar-les  p erquè, i vostè ho ha dit, els

ajunt ament s  són els que tenen més dificultats a l’hora que

aquestes peticions les siguin aprovades.

Desgraciadament , o no, o per sort, la res t a

d’administracions tenen més fàcil posar accés a videocàmeres

als espais  p úblics , t ant  el Govern com el consell

proporcionalment en tenen moltes més, m’agradaria saber per

què? I un ajuntament , que nosaltres no volem, Sr. Camps, que

sigui un Gran Hermano, evidentment que no volem que sigui

un Gran Hermano, és amb informes  de policies locals mirar les

necessitats dels espais concrets on es poden necessitar o per

actes vandàlics. I vostè que ha estat batlle i que ho parlam cada

dia aquí, amb la mancança que tenim de forces  i cossos  de

seguretat, policia local, que ens falt en uns 900 efectius, és

intentar facilit ar, sobretot i en aquest cas, per part nostra, als

municipis, perquè puguin tenir uns espais més  vigilats. En cap

cas, com dic, no volem que sigui un Gran Hermano, i el

portaveu de Ciutadans ho ha vist. I p arlam d’aquesta mancança

que veiem que té la policia local. 

El Sr. Ferrà parlava de més garanties, de més responsabilitat,

més sancions. Jo no li dic que no sigui així, desgraciadament no

ens p ert oca a nosaltres com a comunitat posar les normes
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d’aquesta modificació, nosaltres el que demanam és que l’Estat

ho posi i ho intenti modificar perquè puguin arribar, en aquest

cas, els ajuntaments, com dic, puguin tenir aquestes peticions

i els siguin favorables.

Vostè parla de personatges foscs que..., no, jo parl de la

policia local que fan els informes de necess itats. És que..., em

sap greu que en segons quins temes..., com es diu?, hecha la

ley, hecha la trampa, i si vols anar a cercar què hi ha darrere ho

podràs trobar, però quantes lleis no s ’han aprovades a aquest

p arlament sabent que n’hi haurà que aniran a fer la malícia?

Però tu mires el bé general, i el que nosaltres intentam mirar i

demanar amb aquesta proposta és el bé general. És clar que

s’ha de tenir cura i que no es  pot posar de manera arbitrària!,

però no és la nostra intenció amb aquesta petició.

Com dic, torn a agrair el vot favorable de VOX i em sap greu

que no hagin entès el fons de la p et ició de la nostra proposta.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Molt  bé. Acabat el debat passam a votar la Proposició no

de llei RGE núm. 13966/20.

Vots a favor? 2 vots a favor.

Vots en contra? 7 en contra.

Abstencions? 4 abstencions.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei

RGE núm. 13966/20, relativa a la facilitació de la instal·lació de

càmeres de videovigilància per als espais públics. 

I.2) Proposició no de llei RGE núm. 14816/20, presentada

pel Grup Parlamentari Ci udadanos, relativa a la defensa del

Rei Felip VI.

A continuació passam al debat de la Prop os ició no de llei

RGE núm. 14816/20, presentada p el Grup Parlamentari

Ciudadanos, relativa a la defensa del Rei Felip VI.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlament ari

Ciudadanos, té la paraula el Sr. Gómez, per un temps de cinc

minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies , president. Mirin, entenc que algunes de les

preguntes que s ’han fet alguns diputats i diputades avui és per

què no s’ha retirat aquesta iniciativa present ada aquí, que el

meu grup parlament ari va enregistrar el mes de setembre, i és

una consideració que nosaltres evidentment vàrem fer fins i tot

al p rincipi del mes de gener. Es va produir en unes

circumstàncies que vostès veuran a l’exposició de motius, en

aquest sentit es varen produir en el mes de setembre, el dia 25,

uns successos que varen transcendir molt i varen crear estupor

a l’opinió pública, a part de moltes institucions de l’Estat del

nos t res país, de l’Estat espanyol, per mor de les manifestacions

d’alguns membres del Govern d’Espanya, del nostre govern, a

l’hora de valorar la cridada que va fer el cap de l’Estat, el nostre

rei d’Espanya, envers una felicitació a dos òrgans de..., dues

institucions  precisament del nostre estat, que és el lliurament

de despatxos, on va assistir el president del Tribunal Suprem i

el president i membres del Consell General del Poder Judicial.

Dic que l’hem mantinguda perquè aquestes declaracions

que es varen fer per part d’un vicepresident segon del Govern

d’Espanya i un ministre de Consum del Govern d’Espanya s’ha

reiterat aquesta actitud de qüestionar la nostra qualitat de la

democràcia a les nostres institucions, precisament posant com

a object iu el monarca, al rei d’Espanya, que és el cap de l’Estat

espanyol, el nostre cap d’Estat, amb una intenció purament

partidista amb el seu concepte de democràcia i del model del

nostre Estat espanyol, que és una monarquia parlamentària i

que, legítimament, podem opinar el que vulguem, però el que no

podem fer és menysprear les institucions, com es va fer. 

I aleshores, com que això s’ha mantingut també, tot i que el

context d’argumentació siguin aquests fets succeïts  d’una

cridada de felicitació i on els membres d’aquestes institucions,

del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem

varen manifestar l’estranyesa que, després de 20 any s

consecutius, el cap de l’Estat,  el Rei no hi fos present, s’han

reiterat el mes de gener. Aleshores entenem que aques t a

cambra i la resta d’institucions del legislatiu del nostre Estat

s’han de manifestar, precisament  per respondre a unes actituds

que són imp ròp ies  de membres d’un govern que ha de ser el

govern de tots i que ha de respect ar totes les institucions,

insistesc, per les manifestacions fetes.

Quan es parla de monarquia hereditària, “que maniobra

contra el gobierno democráticamente elegido, incumpliendo

de este modo la Constitución que impone su neutralidad,

mientras  es  aplaudida por la extrema derecha, es

insostenible. El respeto ins titucional significa neutralidad

política de la jefatura del Estado”, i no parla del Gobierno de

España, dos membres ho varen dir. Això no només és

qüestionar el Tribunal Constitucional que vetlla p els drets i les

garanties de tots els ciutadans i el compliment de la legislació,

evidentment dels valors i p receptes constitucionals, sinó que

és una greu irresponsabilitat i posa en qüestió una de les

democràcies més consolidades i més sanes  de les 187, de les

167, la número 18, qüestionen fins i tot no tan sols la tasca del

Tribunal Constitucional sinó tot el conjunt de la societat

espanyola.

Aleshores el nostre grup  parlamentari va considerar adient

p resentar aquesta proposició no de llei, que no fa una alt ra

cosa que recordar tots i cada un dels principis rect ors i valors

de la nostra democràcia, que inclou les institucions públiques,

que són les institucions de tots. I maldament qualcú vulgui,

legítimament, reivindicar que el model polític de la nostra

representació de la prefectura de l’Estat ha de ser la república,

ni són manifes tacions que s’han de vincular ni molt manco amb

la qualitat de la democràcia o el que ha valorat el conjunt de la

ciutadania del poble espanyol, que la considera no tan sols
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legítima, s inó ara mateix necessària, com ho ve considerant des

de la Constitució de l’any 78.

Per tant, des del nostre grup parlamentari demanam el

suport a aquesta reiteració dels valors i dels principis rectors de

la nostra democràcia, entre els  quals sobretot les institucions

com pot ser el Tribunal Constitucional, el Tribunal Suprem, la

prefectura de l’Estat i com no, també implica el Govern. 

Hi ha uns indicadors, -ja acab, president, no sé quin temps

me queda-, hi ha uns indicadors molt clars de la s it uació on va

arribar en el mes de setembre i fa unes setmanes i és el debat

intern del mateix Govern, del nostre Govern d’Espanya, quan hi

va haver una vicepresidenta, una ministra de Defensa i una

ministra d’Exteriors que varen haver de sort ir a les crítiques a

l’àmbit internacional i a l’àmbit intern del nostre Estat, que

varen fer dos membres del mateix Govern envers el nostre cap

d’Estat i la qualitat de la democràcia. No crec que hagi de

reiterar ni molt manco al Partit Socialista, quines varen ser les

respostes de les ministres envers aquest tema, p erquè les

coneixen vostès i evidentment el nostre grup parlamentari.

És per això que reiter que no hi ha temporalitat,

lamentablement ja ens hauria agradat poder-la retirar per

reconduir aquesta situació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam al torn de fixació de posicions. Per

p art del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. García,

per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Gràcies, president. El Partit Popular secunda sense cap

reserva la proposició no de llei present ada pel Grup Ciutadans.

En una qüestió tan crucial no són tolerables ni tebieses, ni mirar

cap un altre costat. Són ferms defensors de la democràcia

instrumentada a Espanya, a través de la Constit ució del 1978,

vot ada en referèndum el 6 de desembre d’aquell any, de manera

aclaparadora, i que estableix la monarquia parlamentària com el

sistema política a través del qual la societat espanyola vehicula

les seves legítimes aspiracions.

El sistema de partits polítics i la democràcia han donat a

aquest país 40 anys de progrés i estabilitat social i política, més

enllà de les crisi econòmiques i socials, i la Constitució s’ha

desplegat normativament a través d’aquest llarg període únic

en la història d’Espanya. 

La figura del cap d’Estat, avui encarnada en Felip VI,

acompleix un paper d’àrbitre i moderador de la nostra realit at

p olítica, i els partits polítics haurien de respectar la figura del

monarca quan exerceix aquest paper de manera adequada, en

realitzar una funció cohesionadora de l’enorme diversitat, dels

punts de vista i interessos que coexisteixen a Espanya.

L’exemple en què es basa la proposició no de llei per fer

costat a la figura de Felip VI com a cap  de l’Estat, està ben

portada perquè va ser precisament la seva exclusió per part del

Govern d’Espanya de la presència del Rei a un acte, al qual

acudia sempre des dels inicis, els despatxos  de la promoció

anual dels jutges que se celebra a Barcelona. Circumstància a

la que podríem sumar més incidents i actituds d’aquesta

categoria. El Rei, com a cap de l’Estat, ho és també del poder

judicial, va constituir tal omissió una greu anomalia exercitada

pel Govern d’Espanya. 

Efectivament, sorp rèn que un partit d’Estat, que presideix el

Govern d’Espanya, el Partit Socialis t a Obrer Espanyol, mentre

diu, d’una banda, que dóna suport a la democràcia fundada a

la Constitució de 1978, s ’avé, per un altre, a les pressions dels

seus socis  de govern els quals no es cansen de desacreditar el

sistema polític, un sistema polític que els permet ocup ar càrrecs

rellevants en el Govern de la nació.

No resulta de rebut el permanent atac per part dels membres

del propi Govern nacional, també instal·lats en aquest govern

aut onòmic, a les  ins t it ucions establertes a la nostra

Constitució. Arribant a dir que “la nostra democràcia no és una

democràcia plena, perquè no hi ha llibertat d’expressió, a la qual

existeixen exiliats i presos  p olít ics”. Lamentable, fals i

insostenible seriosament.

Per això, i perquè quedi plenament ressaltada la unitat de

totes les forces constitucionalistes, secundam, com he dit al

principi, la PNL que se sotmet a debat.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam al Grup Parlamentari Unidas

Podemos , té la paraula la Sra. Sans, per un temps de cinc

minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president . Una pena que no pugui intervenir la

darrera, la veritat. Bé, “Gobierno ilegítimo apoyado por

etarras”, “Gobierno ilegítimo apoyado por  golpis tas”,

“dictadura social-comunista”, “dictadura comunista”, fins i

tot “dictadura constitucional”. “Casado disposat a morir per

al llibertat ”. És a dir, l’oposició és la que posa en dubte de

forma constant la legitimitat del Govern, la legit imitat i

l’existència d’una democràcia plena, amb t ot s  els  seus

discursos que es dediquen a fer, ho fan de forma constant dins

la cambra del Congrés. És més, dins la cambra del Congrés s’ha

incitat a treure l’exèrcit al carrer, s’ha incitat a la monarquia

també a participar d’un cop  d’Es t at. Què m’estan contant ara

aquí d’uns comentaris que es varen fer!

És a dir, jo crec que s’haurien d’analitzar els seus propis

discursos, perquè un dia no poden sortir aquí amb el p in de

"som els més constitucionals, els més democràtics" i després

un altre dia se’n van al Congrés dels Diputats a dir al Govern

que és un govern totalment il·legítim, i que és una dictadura. És
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a dir, t enen uns arguments totalment tan contraris que de veres,

és que perden, perden tota la credibilitat i tota la raó. I són

vostès qui posen de forma constant i qüestionen la democràcia

d’aquest país.

Jo els diré una cosa, el Sr. Vicepresident d’aquest país,

Pablo Iglesias, va amb la Constitució dins  la butxaca tot el dia,

de fet cada vegada que té ocasió per treure-la i llegir tots

aquells preceptes que s’incomp leixen de forma sistemàtica en

aquest país, des de fa moltís s im temps, ho fa; és a dir que més

complidor amb la Constitució que el vicepresident , que la treu

sempre que pot , doncs, de veres, crec que aquí s’equivoquen.

Després parlam del títol de la iniciativa, “ proposición no de

ley sobre la defensa del Rey Felipe VI”. És a dir, ara mateix amb

la que cau, l’únic ciutadà que preocupa a Ciutadans ara mateix

és  el Rey Felipe VI, qui té una inviolabilitat completa, qui té un

munt de privilegis i és qui més li preocupa, amb la que cau.

També vull dir una cosa, ahir Ciutadans que caminava pels

erms  del, de..., -ai, ara m’he quedat-, del sobiranisme, avui s ’ha

posat el pin de..., sí, de la nació, no?, d’Espanya. És a dir, jo

crec que aquí el discurs de Ciutadans també és un poc

contradictori.

Quant al poder judicial i a la monarquia, jo el que els diria als

grups de l’oposició és que deixin d’utilitzar-ho contra aques t

govern de l’Estat que ha estat escollit democràticament, encara

que vostès es dediquin després a dir que és totalment il·legítim,

però deixin d’utilit z ar-ho per colpejar un govern legítim, perquè

l’únic que fan és injuriar encara més aquestes figures.

Desp rés, també, m’agradaria comentar un tema. A mi

m’agradaria que quan es parla en el Congrés d’afusellar la

meitat de la població d’aquest país, Ciutadans, també s ’aixequi

de forma contundent en cont ra d’aquestes manifestacions,

perquè encara no ho hem vis t .  D’acord? Que això també

m’agradaria, que aquestes distincions que fan idò que les

apliquin a extrems d’ultradreta, molt p reocupants per a una

democràcia sana com és  la que tenim, no? Idò, no ho sé, facin-

s’ho mirar això. 

I després, sí que m’agradaria parlar de la família reial. A

veure, la família reial ha fet punts per trobar-se en el punt de

mira, ha fet punts perquè una gran part de la població d’aquest

país prefereixi una rep ública. La família reial, jo..., no sé si saben

que el rei emèrit és a un altre país, amb els doblers dels

ciutadans d’Espanya, això que quedi clar; les seves filles l’han

anat a veure i resulta que, oh!, presuntamente sembla que ja

estan tots vacunats i protegits.

Després, també, supòs que saben que el rei ha fet una

rectificació a Hisenda d’una milionada, d’uns suposats doblers

que no se saben si és que ent raven per la porta de darrere de la

Casa Reial, és a dir, per favor! És a dir, hi ha fets! Hi ha fets amb

els  quals una gran part de la població no combrega amb la

monarquia parlamentària d’aquest p aís per tota una sèrie de

raons públiques i evidents que fan que es qües tionin. I,

sincerament, si tant vostès ara consideren que sí que vivim

dins una democràcia plena, malgrat tots els desqualificatius que

fan vostès mateixos...

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Sans..., hauria d’acabar. 

LA SRA. SANS I REGIS: 

... de la democràcia, idò facin-s’ho mirar!

Evidentment votarem en contra d’aquesta iniciativa,

totalment tendenciosa. 

EL SR. PRESIDENT: 

Molt es  gràcies. Passam al Grup Parlamentari MÉS per

M allorca, té la paraula el Sr. Ferrà, per un temps de cinc minut s .

EL SR. FERRÀ I TERRASSA: 

Gràcies, Sr. President. Des de MÉS per Mallorca votarem en

contra d’aquesta proposició, una proposició que presenta

aquest nous Ciutadans , “ Ciutadans 2.0", perquè l’antic

Ciutadans no era defensor de la monarquia. Així ho defensaven

i així ho deia el seu líder: “Yo no soy monárquico, soy de

principios republicanos”, Albert Rivera a El Periódico. El

mat eix dia: “Si un día la monarquía no sirve a los intereses de

España nosotros decidiremos nuestro modelo”, Albert Rivera,

també a El Periódico. I, així, moltes i alt res declaracions que es

feren en aquest sentit.

I, avui, és, evidentment .. ., no podem passar el tema de les

vacunes, és a dir... Jo crec que, seguim amb el tema de la

vacunació com a la pel·lícula de Berlanga. I és que Espanya..., 

aquesta monarquia ho du a l’ADN!, és que quan ahir va sortir

la notícia, molts de nosaltres ni ens vàrem sobtar, ningú no es

va sobtar d’aquesta qüestió, ningú, absolutament ningú..., no

ve de nou. Ho duen a l’ADN, tots els borbons, un darrere

l’altre. I és que, és clar, no ens quedarà més remei que demanar

empara a les ins t it ucions europees perquè estam tutelats per

uns irresponsables, una família reial totalment irresponsable. 

Els Emirats Àrabs Units s’han convertit en aquest centre

d’activitat monàrquica espanyola, eh?, amb la vacuna...,

convertint la vacuna en un bé de mercat, tot el contrari -tot el

contrari- del que totes les institucions intenten enviar com a

missatge: solidaritat amb les  vacunes , intentar que es

reparteixin, demanam fins i tot que es pugui alliberar la patent,

etc. No, ho convertim en un bé de mercat.

(Pèrdua del so)

(...) un nou concepte -perdó- un nou concepte del turisme.

Teníem el turisme, fins  ara, el turisme d’arc negre, aquest

turisme que s’havia posat de moda, i ara tenim aquest  t urisme

de la vergonya de la Casa Reial. Un turisme que se’n va a

paradisos fiscals per evadir imposts, un turisme que se’n va als

Emirat s  Àrabs a vacunar-se, el turisme de Botswana per caçar
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elefant s , o el turisme passional-sexual a altres indrets, amb les

amants del rei emèrit. 

Per tant, som davant una institució, com és la família reial,

que creiem que ja és ben hora que faci una passa enrere i,

evidentment, res ja no té a veure ni tan sols  amb l’es tat

espanyol: Londres, Suïssa, Emirats Àrabs, etc., són estats on

més còmodes s’hi senten. En queda qualcun, de patriota,

d’aquests grans patriotes? Pocs. I els que queden, haurien de

marxar.

Respecte de la PNL, punt  p er p unt. El primer, nosaltres el

que reclamam són nous processos constituents, no reforçar la

Constitució Espanyola, una constitució que no dona resposta

a problemes d’avui, es t à desactualitzada, temes com

l’habitatge; o no protegeix la ciutadania davant  la crisi actual o

la del 2008, un gran exemple on la Constitució no va servir per

a res.

La gran majoria de la ciutadania no l’ha votada. Som una

societat adulta en un règim de minoria d’edat tutelada per la

por. Por, pel que hi havia abans de l’any 78, por per les

clavegueres de l’Estat i de Madrid, por perquè aques t es

clavegueres  van de Madrid a Intxaurrondo, com hem sabut

aquests dies, també, amb les  tortures que es practicaven i que

han quedat  demostrades, primer de tot, amb la mort de Mikel

Zabalza, una persona que p er a res no tenia a veure amb ETA

i que s’ha demostrat evidentment que fou torturat i assassinat.

I és que amb la por, amb aquesta por, no anirem a cap  banda,

l’Estat no anirà a cap banda.

Drets i llibertats, aquesta Constitució no està, a dia d’avui,

actualitzada per fer front als nous reptes. Dret a decidir i

referèndums, mirin a Anglaterra, mirin a Anglaterra.

Per què apost am, des de MÉS per Mallorca? Per les

repúbliques , p er un procés constituent, per les repúbliques! Per

tant, des de MÉS per Mallorca demanam que es posin les

urnes. El CIS amaga, ha amagat el sentiment de la ciut adania de

l’Estat espanyol, respecte de la monarquia o la república. 

I, és clar, la Constitució Esp anyola té coses bones, ho

comentava la meva companya: qualcuna sí, qualcuna sí. Però

s’incompleixen sistemàticament, sis t emàticament. I és que els

màxims dirigents d’aquest estat són com els capellans

pederastes amb la Bíblia, exactament igual. Exactament igual.

El punt 2. Amb el respecte que pertoca, vos tès demanen el

respecte que p ertoca en el punt 2. Què és això del “respecte

que pertoca”? Suprimir el delicte d’injúries i calúmnies a la

monarquia!, això és el que s’ha de fer, que és el que diu el

Tribunal de Drets Humans d’Estrasburg, des de fa anys,

repetides sentències que cauen, en aquest sentit, repetides

sentències. El “respecte que pertoca” és a la ciut adania i a la

llibertat d’expressió, això és el que ens diu Europa.

“Intent desestabilitzador”, per part de qui? Del Sr. Pablo

Iglesias? La persona que crec que més francament ha p arlat,

més clarament ha parlat. I tant!

(Se sent una veu de fons que diu: “No, i tant clarament”)

 I tant, clarament, i tant, clarament!

El punt 4...

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Ferrà. Sr. Ferrà, ha d’acabar. 

EL SR. FERRÀ I TERRASSA: 

..., -acab- ordenament internacional. Dret d’autodeterminació de

l’ONU, això remarca, ordenament europeu. Aquests  són els

ordenaments que sí que p oden tombar o podrien tombar la

Constitució Espanyola, perquè existeixen. L’ONU, el dret a

l’autodeterminació el contempla, és vera que no és un dret

substantiu. L’ordenament europeu pot modificar, el pot instar,

i tant que sí! I tant que sí! I la mobilització social i pacífica de

tothom pot girar l’ordenament actual. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Ferrà. Sr. Ferrà ha d’acabar. 

EL SR. FERRÀ I TERRASSA: 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Ara passam al 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. Acabamos de tener la constatación

de lo que les expliqué ayer. Con estos señores se han hecho

ustedes una foto, con es t os  señores han llevado ustedes

adelante una iniciat iva parlamentaria en el día de ayer, de la que

tanto se alegraron. Yo ya se lo dije: con estos señores, ni a

cobrar una herencia. 

A ver, Sra. Sanz. Yo es que quiero de lo que usted toma,

porque todo lo que nos  ha dicho, a ver... el vicepresidente del

Gobierno, este que lleva una constitución en el bolsillo, que yo

supongo que ahora entendemos por qué lleva los trajes dos

tallas grandes, para que le quepa la Constitución en el

bolsillo..., nos habla usted de cuatro yayos  -cuatro yayos-

desvariando en un chat privado sobre que a quién había o no

había que fusilar, y lo pone usted como si eso fuera algo que

alguien respalda en el parlamento. ¡Nadie! Creo que nadie,

nadie, absolutamente nadie ap oy ó esa charla que, ya le digo,

era una charla particular de cuatro yayos jubilados.

Pero us t edes, ustedes, cuando no les fueron bien las cosas

en Andalucía, decretaron la alerta antifascista y sacaron a la

gente a la calle, porque no les gustó el resultado de Andalucía.

Eso es intentar dar un golpe y tomar las calles . Ustedes

llamaron a rodear el Congreso, y luego critican lo de Trump.
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Hicieron..., fueron ustedes los que dieron ese paso, ese

pistoletazo de salida para este tipo de actuaciones.

Y que ahora nos vengan a hablar... Usted, Sra. Sans, todos

los de Podemos tienen perfect o derecho a ser republicanos,

ningún problema, a defenderlo, a defender por qué es mejor

para este país una república que una monarquía y lo pueden

hacer sin ningún problema; aquí de lo que se trata es de que

ustedes, desde las instituciones del Estado, están atacando a

la máxima representación del Estado, que en estos momentos es

su majestad el Rey, según la Constitución, símbolo de la unidad

y permanencia del Estado. Y esto lo puedo entender de MÉS,

¡no quieren ser ni españoles, qué les va a importar la monarquía

española! Pero ustedes  se supone que son un partido de

ámbito nacional, su líder en el Congreso dice más veces la

palabra “patria” que Abascal. 

Entonces, desde las instituciones -desde las instituciones-

no se p uede atacar a las instituciones del Estado. Esa es la

diferencia que ustedes tienen en algún momento que meter en

su cerebro. Yo entiendo que a ustedes lo que les  gusta es la

oposición: es t ar en las calles, asaltar los cielos, el 15M y todas

estas zarandajas. Lo entiendo, ustedes estaban muy cómodos

en esta postura, pero ya no están en esa p os t ura, ahora ya

están ustedes todos colocados, tienen despacho y hasta

directores generales haciéndoles de niñera.

Entonces, como están instalados en el Es t ado, son parte del

Gobierno, lo que tienen que hacer es respetar ese cargo que el

pueblo... ese encargo que el pueblo español les ha dado

cuando a través del Congreso se formó un gobierno, que usted

denomina como legítimo. Pues hagan honor a esa legitimidad

y actúen en consecuencia; lo que no pueden hacer es estar

constantemente atacando a todas las instituciones del Est ado,

porque no solo at acan al Rey, atacan al poder judicial porque

no les gusta y el día menos... y al Tribunal Constitucional,

cuando no les gustan tampoco sus resoluciones ; lo atacan

todo. Ya no están haciendo la revolución, es t án en el

despacho, son us t edes  minis t ros, ministros consortes,

ministros  con suerte..., esto es lo que son ustedes ahora.

Entonces, háganse un favor a s í mismos y actúen en

consecuencia. 

De t odas maneras, lo que ustedes vayan a hacer y lo que

vaya a hacer MÉS p er Mallorca evidentemente no me preocupa,

a mí lo que me preocupa hoy es lo que vaya a hacer el Partido

Socialista, un partido de gobierno, un partido socialdemócrata,

un partido que antes... antes por lo menos era un partido serio,

el partido de Felipe González. Yo nunca llegué a pensar..., es

que ustedes me han hecho ver a Felipe González una mezcla de

Churchill y Adenauer a estas alturas, comparado con lo que

tenemos ahora. 

Hagan ustedes una reflexión, vuelvan ustedes a ser ese

partido que formaba parte de la vert ebración necesaria de

España, desde un punto de vista de izquierdas, y déjense de

acompañar a esta banda de... alborotadores en sus jaranas,

vuelvan ustedes a ser lo que son, un partido de gobierno serio,

europeo y socialdemócrata. 

Le puedo asegurar que la mayoría de los españoles, incluso

los que no piensan como ustedes se lo agradecerán.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la p araula el Grup Parlamentari El Pi

Proposta per les Illes, la Sra. Sureda té un t emp s  de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Sra. Sans,

es veu que el Sr. Igles ias encara no ha arribat a l’article 138,

quan hi arribi ja ens ho contarà.

Bromes  a p art, el Rei és el cap de l’Estat i això no es pot

negar, però també és cert que el comportament del rei emèrit no

és especialment mereixedor de defensa en l’actualitat.

Pensam que no hi som per haver de recordar normes i

sobretot normes perquè... ens agradin o no alguns comentaris

o posicionaments polítics, per tots els costat s , i avui amb els

comentaris que s’han sentit es pot comprovar, no podem

confondre això amb incompliments legals.

No volem entrar a formar part de polaritzar l’estat de dret i

evidentment que s’ha de respectar la Constitució i t ot es

aquelles lleis que s’aproven, però també és veritat que quan hi 

ha canvis que són necessaris, i a la Constitució n’hi ha, s’han

de poder revisar i adequar a l’actualitat.

Per tot això, nosaltres  ens abstindrem en aquesta proposta.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara p el Grup Parlamentari Socialista té la

paraula el Sr. Ferrer, per un temps de cinc minuts.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sr. President . Abans de res vull fer notar al grup

proposant i també a aquells alt res  que li donen suport

entusiàstic, que dia sí i dia també, quan la resta de partits

proposam aquí en aquesta cambra alguna iniciativa, hem

d’escoltar sempre el mateix enfilall de desprop òs its, que les

nost res iniciatives no encaixen en la realitat, que perdem el

t emp s  en recordar la legalitat vigent o que posam damunt la

taula qüestions que ja estan desenvolupades a les lleis o que

no s’entén que subratllem determinats aspectes com puguin ser

drets, situacions de fragilitat o proteccions esp ecials que

puguin ser necessàries per a col·lectius que pateixen algun

tipus de sit uació complexa. Sembla ser que quan nosaltres

defensam determinats col·lectius això no interessa i avui sí que

interessa defensar la persona que és més defensada de l’Estat

que és el Rei.
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Dit això, vull manifestar encara més la nostra sorpresa en

llegir l’exposició de motius, no acabava d’entendre com, des

d’una situació gairebé anecdòtica, com l’ep isodi del lliurement

de despatxos del jutge, un grup polític articula una propos ició

per instar des  del Parlament de les Illes Balears a obligar el

Govern de les Illes Balears que insti al seu t orn el Govern

d’Espanya a respectar els preceptes legals cons t itucionals que,

en cap cas, no s’han infringit.

Això sí que és un tema de rabiosa actualit at ,  com es diria a

nivell mediàtic o, més ben dit, i per no ser tan benèvols , un

exercici estèril d’estratègia parlamentària tot i les paraules

introduct òries amb les quals ens ha presentat la iniciativa avui

el diputat de Ciudadanos, que en cap cas no han revertit aquest

caràcter fútil que comentava abans d’aquesta proposició.

Per sostenir tot això se’m va precís remetre tots els presents

d’aquesta comissió a la sessió del Ple del Congrés de Diputats

de 30 de setembre de 2020, on el ministre de Jus t ícia ja donava

resposta a una pregunt a d’un diputat de VOX -vagi en compte,

Sr. Gómez, per quins camins transit a vostè també- amb

referència al mateix assumpte; el minis t re va dir al diputat de

VOX -i ara li ho repetesc a vostè- que “la presència del Rei a

qualsevol acte és una decisió col·legiada presa entre el Govern

i la Casa Reial.” En el seu moment es va valorar la proximitat de

la data d’una sentència que ja sabem quina era; segon, la

situació d’una convivència complexa, i tercer la proximitat de l’1

d’octubre. Finalment, es va decidir que no hi assistís el

monarca, per al bé de la convivència dels ciutadans a Barcelona

i entendrem, o vull entendre, que és el nostre objectiu: la

convivència, no p as competicions de veure qui la té més

grossa, la bandera, o qui crida més fort allò de ¡viva el rey!

Fixi’s que els ha p arlat  tota l’estona del Govern d’Espanya

i veig que ho ha oblidat vostè també a la seva exposició de

motius, l’article 64 de la Cons titució estableix que “els actes del

Rei seran referendats pel president  del Govern i en el seu cas

pels ministres”. A qui representa el Govern? Al poble espanyol,

atès que el president  és elegit per les Corts, que és on es delega

la sobirania dels espanyols . Per tant, els actes del Rei, en actuar

com a cap de l’Estat, ens representen a tots i s’ha de trobar la

manera que aquests encaixin en cada moment en la situació i

necessitat requerides.

I sí, garantir la convivència a Cataluny a és una obligació per

sobre de qualsevol altra consideració d’exaltació nacional.

Sobta també moltíssim que ens diguin en la seva PNL que

el president del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal

Suprem, Carlos Lesmes, mostràs el seu enorme pesar perquè no

hi assistís el Rei. No degué tenir un enorme pesar perquè al

famós acte hi mancassin també tots els membres de la Sala de

Govern del Tribunal Suprem, que hi falt ass in 16 dels 17

presidents dels Tribunals Superiors de Justícia de l’Estat, que

hi faltés un bon grapat d’alumnes, que hi faltés la mateixa

consellera de Justícia de Catalunya, i tampoc no sembla que el

Sr. Lesmes tengui un enorme pesar d’ocupar el càrrec en

funcions des del 4 de desembre del 2018, es veu que això no li

pesa.

I tampoc no pesa en absolut al Partit Pop ular seguir amb el

seu bloqueig constant a l’obligatòria renovació del Consell

General del Poder Judicial en obviar el mandat constitucional,

el llibret aquest de la Constitució que sembla que alguns es

deixen a la tauleta de nit.

Però, és clar, per bloquejar i per enfangar el Poder Judicial

no passa res , es pot ser antisistema i el més salvatge i

antidemocràt ic que un vulgui; ara bé, quan toca retre honors al

Rei amb la idea que sostenen en aquesta proposició i no

obtenen l’entusiasme que desitjarien, llavors resultarà que els

anticonstitucionals serem nosaltres.

Per tot això, ja es poden imaginar que el que no farà el

nostre grup parlamentari serà participar d’aquest sainet, revestit

de respecte a la ley y el orden, que no fa més que ser una nova

manera de reclamar la il·legitimitat del Govern de coalició de

Pedro Sánchez, una estratègia per a la qual qualsevol argument

és bo, encara que sigui per posar en dubte el sotmetiment del

Govern d’Esp any a a la norma bàsica del nostre estat en simular

una crisi constitucional. 

Com a most ra un botó: el punt 4 de la proposició ve a dir

que no es poden t rastocar les formes d’organització o de model

de l’Estat sense passar per la Constitució, no passin pena que

modifiquem l’agenda del cap de l’Estat, ningú té cap mena

d’intenció de modificar el model de l’Estat.

No els volem acompanyar, per tant, en aques t  joc de

p araules en forma de trencaclosques sense nord, per instar el

Govern que insti un altre govern a complir la defensa de la

Constitució, una cosa que ja hem jurat o promès tots els

integrants de cada un d’aquests governs.

I ja vaig acabant, Sr. President, només un apunt, mirin la

premsa d’ahir i veuran que portava la notícia que en breu el Rei

Felip VI visitarà la fàbrica de SEAT, que actualment té uns 550

empleats en ERTO. Aquest és l’Estat que a nosaltres ens

interessa, l’Estat que protegeix els treballadors, que es

preocupa dels més vulnerables i és el model d’Estat amb el qual

nosaltres ens sentim identificats. La resta de consideracions i

anàlisis totalment supèrflues que fan a la seva p roposició de llei

no ens interessen.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Té la paraula per contradiccions el grup proposant,

per un temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies , p resident. M’avisi per favor quan em quedin trenta

segons, perquè s ’ha p arlat molt i com que parlam del Rei Felip

VI, que és  el cap  de l’Estat, ho torn dir, crec que hi ha molts de

temes a p arlar. Però sobretot m’adreçaré a la intervenció del

Partit Socialista de les Illes Balears , Partido Socialista

Español, Obrero.
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Sr. Ferrer, vost è diu que ha estat un sainet, i jo el que he

vist evidentment que és un sainet i un vodevil és la seva

intervenció i argument, i especialment  una falta, no sé si encara

són membres del seu partit, una vicepresidenta primera i una

ministra, que reiteradament, i p er això hem mantingut la

proposició no de llei, ha de sortir a donar respostes. La que

qüestiona la legitimitat del Govern d’Espanya són vostès

internament, no el meu partit, de cap de les maneres. 

Sra. Sans, en el meu partit tots i cada un dels membres  de

l’executiva de tots els  p art its, fins i tot dels afiliats, no tenc ni

idea, no hem fet cap enquesta, de si són republicans i li dic al

Sr. Ferrà, o si són monàrquics, el que són és constitucionalistes

del 78, del que diu la Constitució, respecte a les institucions. I

el que ha fet el Sr. Ferrà aquí és  una exposició de carregar-se la

Constitució i l’Estat actual vigent , que és una monarquia

parlamentària, democràtica i que té institucions, com el Tribunal

Constitucional i Suprem, i li contest també al Sr. Rodríguez, que

vetllen precisament  per aquestes garanties que evidentment

qüestiona drets i principis que qüestiona el Sr. Ferrà, però hi ha

aquests instruments.

Aquí el que ha passat  és que... i per això hem hagut de dur

manifestacions que són òbvies i retòriques , p erquè som els

únics que donam suport a ministres que contesten aquestes

act it uds  imp ròp ies  dels nostres governant s , que no

representen el Govern, el Govern no representa la sobirania, la

representa el Parlament i les Corts Generals. I aquest Parlament

la sobirania d’aques t a comunit at  aut ònoma t ambé,

complementada amb el Congrés i el Senat.

I és trist que ho hagi de dur un grup parlament ari,  però de

suport a dos ministres del Gobierno de España, Sr. Ferrer, és

el que hem hagut de fer, per això hem mantingut la proposició

no de llei. Perquè això si hagués quedat en l’anècdota aquesta

del que va passar a l’entrega de despatxos, l’hauríem retirada i

va ser sort ir react iva 3 dies després precisament per això. Però

que el nostre grup parlamentari ha de venir aquí a donar suport

al Govern d’Espanya per un vodevil que tenen vostès

internament és molt  t rist, no esperava la seva intervenció, jo

crec que no l’esperàvem ni nosaltres ni molta de la ciutadania,

de la seva intervenció, tal i com l’ha dita, que entenc que és la

intervenció i el posicionament del Partit Socialista de les Illes

Balears.

És retòric el que hi ha aquí? Sí. És  una evidència? Sí.

Lamentablement l’hem de dur... Vostè sap, Sr. Ferrer, que hem

donat suport  a moltes iniciatives, no em donaré ni per al·ludit

del que vostè ha dit, dient que qüestionam algunes iniciatives

de segons quins col·lectius, la proposició no de llei, no fa falta

que li tregui el Diari de Sessions del suport que hem donat a

col·lectius. Que vostè digui que aquí duim coses que nosaltres

hem criticat abans que no són necessaris? Infinitivo, gerundio

del Gobierno, de aquí seguir haciendo. Jo li he reconegut que

això era una evidència i reiteràvem coses que no s’haurien

d’haver dut, tant de bo no haguéssim hagut de dur el que hem

dut, però hem donat  un suport al Govern d’Espanya nosaltres,

a tot el Govern d’Espanya. El que hem qüestionat és el debat

intern que ha fet el Govern d’Espanya que està desautoritzat i

l’estupor de l’opinió pública.

Miri, el rei emèrit, jo sé que els ha anat molt bé el rei emèrit ,

però nosaltres  demanam suport al Rei d’Espanya. Nosaltres

hem condemnat, i vostès cerquin a les xarxes socials , no només

en el Diari de Sessions del Congrés, la crítica que han fet  els

nostres diputats en el Congrés quant l’actitud impròpia i

indecent de membres de la Casa Reial, concretament del rei

emèrit pel que ha passat. I avui mateix hem condemnat  això del

privilegi de les  vacunes, és curiós que nosaltres som els que

respectam precisament les comissions d’investigació. Per cert,

el seu partit i Podemos, els partits que formen part del Govern,

han rebutjat, i ho entenem, perquè entenem que la inves t igació

sobre el suposat delicte fiscal que ha fet el rei emèrit és qüestió

de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i de la

Fiscalia, no del Congrés. I per tant, nosaltres vàrem donar

suport quan Podemos i el Partit Socialista Obrer Espanyol

varen dir que no era aquesta la línia d’investigació, una

comissió d’investigació dins el Congrés.

Però miri, alerta, alerta PSIB-PSOE en segons quins debats

facin vostès, ben alerta, sobretot amb l’argumentació que han

p lant ejat  dos socis de govern d’aquí, d’aquí, on han

qüestionat..., han donat suport a l’incompliment sistemàtic de

la Constitució Espanyola a Catalunya, són al Govern d’aquesta

comunitat autònoma, i són al Govern d’aquesta comunitat

autònoma.

I no tenim molt més temps per parlar-ne, insistesc, em

sorprèn la fotografia, la fotografia no..., el discurs que ha dut

avui el Partit Socialista de les Illes Balears front  aques t tema,

recordin vostès Felip VI, cap de l’Estat espanyol, això és el que

vull que tenguin en consideració. Evidentment esperava com a

mínim, com a mínim, independentment de l’argument ació que hi

ha aquí, que no acomp any às  vos t è votar en contra

l’argumentari que ha dut.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Acabat el debat, passam a votar la proposició no

de llei RGE núm. 14816/20.

Vots a favor? 4 vots a favor.

Vots en contra? 7 vots en contra.

Abstencions? 1 abstenció.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei

RGE núm. 14816/20, relativa a la defensa del Rei Felip VI.

I sense cap altre assump t e a tractar, s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.
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