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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Bon dia president, Joan Ferrer substitueix Francina
Armengol.

EL SR. MAS I TUGORES:

Bon dia president, Joan Mas substitueix Miquel Ensenyat.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Bon dia president, Josep Melià substitueix Maria Antònia
Sureda.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui,
relatiu a l’adopció d’acord respecte dels escrits RGE núm.
2743 i 4728/21.

I.1) Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
2743/21, presentat pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, de sol·licitud de compareixença del
president del Consell Assessor de Dret Civil de les Illes
Balears i del membre o membres d’aquest conseller per
informar sobre els canvis normatius en tramitació i sobre
els darrers criteris interpretatius en relació amb els pactes
successoris.

Començam pel debat de l’escrit RGE núm. 2743/21,
presentat pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, de sol·licitud de compareixença del president del
Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears i del
membre o membres d’aquest consell per informar sobre els
canvis normatius en tramitació i sobre els darrers criteris
interpretatius en relació als pactes successoris.

En primer lloc, volia demanar-li al proposant, perquè a
l’escrit posa “sol·licitud del president i del membre o dels
membres”. Per tant, hauríem de tancar la proposta, perquè això
és un mandat que es fa a la Mesa i hem de cercar algú, no
podem deixar-ho obert, perquè és que si no quedaria com a
inconcret i després no podríem atendre la petició. Per tant, li
demanaria que concretés si és el membre o membres i també
dir-li que normalment la compareixença sols ser d’una persona,
que pot anar acompanya de.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Quedaria acotada al president.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Per tant, seria només del president
del Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears i després
que vingués acompanyat dels membres que vulgui, d’acord?

Per tant, per a la seva defensa pel Grup Parlamentari Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula el Sr. Melià, per un
temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Com és conegut i sabut, el
tema de les herències en vida, la definició mallorquina
d’aquesta figura del Dret Civil de les Illes Balears, està en
moviment en aquests moments, hi ha una reforma legislativa a
les Corts Generals que la pot afectar des d’un punt de vista
fiscal, però que té una repercussió molt evident sobre la
pràctica i sobre el volum d’herències en vida que es podran fer
a les Illes Balears. 

A més a més, resulta que hi ha criteris interpretatius nous
que han anat dictant les agències tributàries, tant de les Illes
Balears com de l’Estat en relació amb tributacions d’aquestes
herències en vida. I, per tant, aquí hi ha tota una novetat i tota
una problemàtica i tota una situació que pensam que requereix
l’assessorament d’experts.

I evidentment les Illes Balears compta amb una Comissió
Assessora de Dret Civil i consideram absolutament pertinent
que el seu president comparegui en aquesta cambra i doni les
explicacions i faci una posició sobre els experts en dret foral de
les Illes Balears sobre tota aquesta casuística problemàtica,
canvis que s’estan produint en relació a les herències en vida.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passem al torn de fixació de posicions. Per
part del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. García,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, president, bon dia senyores i senyors
diputats. El Partit Popular donarà suport a aquesta petició de
compareixença del president del Consell Assessor de Dret Civil
de les Illes Balears perquè informi sobre aquests canvis
normatius en matèria de pactes successoris.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam al Grup Parlamentari Unides
Podem, té la paraula la Sra. Sans, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. El nostre grup parlamentari també
donarà suport a aquesta compareixença i esperam poder tenir
un debat i un intercanvi d’opinions amb el president del Consell
Assessor del Dret Civil de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam al Grup Parlamentari Ciudadanos,
té la paraula la Sra. Guasp, per un temps de deu minuts.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102743
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102743


ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 56 / 2 de juny de 2021 1049

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies president. Donam suport, des del Grup Parlamentari
Ciutadans, a aquesta proposta de compareixença. Ho hem dit
ja reiteradament en aquesta cambra, que ens oposam a l’atac
que rep el nostre dret civil propi per part del Govern de
Sánchez, del Partit Socialista i de Podem a nivell nacional.
Com saben, ja vàrem proposar una esmena al Congrés la
setmana passada, el dia 25, per tal de trobar un consens i
arribar a una solució important perquè la figura dels pactes
successoris continuï a la nostra comunitat autònoma i que es
respecti el dret propi civil.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passam al Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, té la paraula el Sr. Mas, per un temps de deu minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

Moltes gràcies, president. Nosaltres votarem a favor de la
compareixença i entenem que és encertat el fet de demanar
aquesta compareixença i també forma part de les diferents
actuacions dutes a terme en aquest Parlament per defensar el
dret civil propi de les Illes Balears.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pertoca la paraula al Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Nosotros, en la linea que
mantenemos siempre, apoyaremos la solicitud de
comparecencia, independientemente de cuál sea el objeto de la
misma.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara, finalment, té la paraula el Grup
Parlamentari Socialista, el Sr. Ferrer, per un temps de deu
minuts.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres donarem suport a aquesta
petició de compareixença. Ja és coneguda la postura del nostre
partit respecte dels pactes successoris i, per tant, consideram
que també és interessant conèixer l’opinió de l’expert.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tant, entenc que pel que han dit els
diferents portaveus, que la present sol·licitud queda aprovada
per unanimitat.

En conseqüència s’acorda de recaptar la presència del
president del Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears
per informar dels canvis normatius en tramitació i sobre els
darrers criteris interpretatius en relació als pactes successoris.

I.2) Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
4728/21, presentat pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes, de sol·licitud de compareixença de la consellera
de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Sra. Mercedes
Garrido i Rodríguez, per informar sobre el nou Pla especial
per combatre el risc d’inundacions, INUNBAL.

A continuació passam al debat RGE núm. 4728/21,
presentat pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, de
sol·licitud de compareixença de la consellera de Presidència,
Funció Pública i Igualtat per informar sobre el nou Pla especial
per combatre el risc d’inundacions, INUNBAL.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes té la paraula el Sr. Melià, per un temps de
deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Com és públic i notori, fa
molts pocs anys a les Illes Balears i concretament a la zona del
Llevant de Mallorca es varen produir uns fets molt greus, una
situació climatològica que va provocar unes torrentades i que
va provocar unes pluges enormement quantioses i que va
provocar, desgraciadament, la mort d’un seguit de persones i
molts danys materials.

Aquesta situació va empènyer que aquest Parlament instàs
el Govern de les Illes Balears a posar al dia, a renovar, a
repensar, a millorar el Pla INUNBAL que és el pla que combat
el risc d’inundacions a les Illes Balears.

Hem tengut coneixement, per part de la premsa, que aquesta
feina de replantejament i de modernització d’aquest pla, tan
important per les conseqüències que pot tenir, i més si això ho
lligam al canvi climàtic, evidentment encara pot tenir molta
més rellevància perquè són capítols i situacions que es poden
reproduir en el futur, evidentment necessitam tenir totes les
garanties i posar en marxa totes les mesures de seguretat
necessàries perquè els danys que es puguin produir per a
aquestes situacions siguin les menors possibles.

Com que el Govern en teoria ha acabat la feina d’elaboració
i redacció d’aquest Pla INUNBAL i, per la informació que
tenim, ho ha enviat al Govern de l’Estat, entenem que és
moment que comparegui la conselleria, doni les explicacions de
la feina feta per part del Govern balear i com quedaria aquest
Pla INUNBAL que, ja dic, és molt fonamental i és un tema
molt sensible, sobretot a la zona de Sant Llorenç i d’Artà.

Per tant, jo crec que és absolutament pertinent aquesta
compareixença.

Moltíssimes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passem el torn de fixació de posicions.
Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. García, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Gràcies, president. El Partit Popular donarà suport a aquesta
petició de compareixença de la consellera de Presidència,
Funció Pública i Igualtat, perquè ens informi sobre aquest nou
pla especial per combatre el risc d’inundacions.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula el Grup Parlamentari
Unidas Podemos, la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. El nostre grup parlamentari també
donarà suport a aquesta petició.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula la Sra. Guasp, per un temps de deu minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Moltes gràcies, president. Des del Grup Parlamentari
Ciutadans donam suport a aquesta sol·licitud de
compareixença, i afegir que aquest pla arriba tard, després dels
informes tècnics, com s’ha comentat pel portaveu del grup
proposant, dels informes tècnics que varen tenir lloc després
del desastre de la torrentada del Llevant. Per tant, la consellera
haurà de donar explicacions sobre aquest pla INUNBAL que
arriba tard.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Nosaltres també votarem a favor
d’aquesta proposta i entenem que efectivament és una
compareixença necessària.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

En la misma linea que me he expresado anteriormente,
apoyaremos la solicitud de comparecencia.

EL SR. PRESIDENT:

Finalment, pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula la
Sra. Carbonero, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, gràcies, president, també donarem suport a la
compareixença per explicar el pla INUNBAL nou que s’acaba
d’aprovar. Sí que és cert que tal vegada no ha acabat de passar
tots els tràmits, com bé deia el portaveu del Grup Parlamentari
El Pi, però sí que és molt interessant tocar de prop un pla com
és l’INUNBAL on hi ha molta feina darrera, perquè pugui ser
actualitzat davant d’aquesta amenaça que tenim del canvi
climàtic i les emergències.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En conseqüència, entenc que queda
aprovada la compareixença per unanimitat, de recaptar la
presència de la consellera de Presidència, Funció Pública i
Igualtat per informar del nou Pla especial per combatre el risc
d’inundacions, INUNBAL. 

Passem al segon punt de l’ordre del dia que consisteix en el
debat de les Proposicions no de llei RGE núm. 999 i 4205/21. 

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 999/21, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a la realització de totes les accions que
corresponguin al Govern de les Illes Balears per avançar en
la transferència en matèria de justícia.

Començam el debat per la Proposició no de llei RGE núm.
999/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a la realització de totes les accions
que corresponguin al Govern de les Illes Balears per avançar en
la transferència en matèria de justícia.

Per a la seva defensa té la paraula el Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, el Sr. Melià, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari El Pi
amb aquesta iniciativa el que pretén és donar una empenta i
intentar avançar en el procés de la transferència en matèria de
justícia des de l’Estat a les Illes Balears.

Ens sembla escandalós que, després de tants d’anys
d’Estatut d’Autonomia, des de 2007, gairebé 15 anys d’Estatut
d’Autonomia, encara no haguem..., no estiguem ni a punt ni
haguem avançat gairebé res en la transferència d’aquesta
competència, perquè vull recordar que el compliment de la
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legalitat estricte d’aquesta llei orgànica, anomenada Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, implica la transferència de la
competència de justícia a les Illes Balears. I, ja dic, encara ens
trobam a l’inici de la negociació d’aquesta transferència i
gairebé no hem avançat ni una passa, la qual cosa, ja dic, ens
sembla escandalós, políticament, i inacceptable, jurídicament,
perquè és el que correspon d’acord amb la legalitat establerta.

Hem de pensar que hi ha 12 comunitats autònomes que ja
han rebut aquesta transferència, per tant, les Illes Balears se
situen a la cua en aquesta qüestió. Unes Illes Balears que, a
més, som de les comunitats autònomes que segurament té més
sentit que rebi la transferència, perquè tenim un problema molt
greu de fidelització dels funcionaris, perquè els funcionaris de
l’Estat, com que no tenen retribuïda la insularitat i el cost de la
vida de les Illes Balears és molt més car que a la resta de
l’Estat, resulta que tenim una transitorietat molt gran de
l’exercici de la seva funció als tribunals i als jutjats de les Illes
Balears. Per tant, tots hem llegit notícies contínuament que els
funcionaris del que tenen ganes és de partir dels jutjats i, per
tant, no hi ha una continuïtat en la feina, i si no hi ha continuïtat
en la feina en aquest servei públic, que ja de per si és lent,
evidentment el que fem és encara empitjorar la prestació d’un
servei públic essencial com és el de la justícia per als ciutadans.

Vàrem realitzar preguntes escrites al Govern sobre quines
passes s’havien fet i com estava aquesta qüestió i la resposta és
molt decebedora: des del 31 de gener del 2019 no s’ha fet res
de res, ni s’ha tengut una conversa, han passat dos anys i no
hem fet res absolutament. Ens sembla que això ha de canviar. 

Per tant, nosaltres, més enllà de defensar lògicament que es
produeixi la transferència, el que volem és que el Govern de les
Illes Balears tengui una actitud activa i que no es justifiqui en
la inacció o no es justifiqui en la barrera que pugui posar el
Govern central per avançar en aquesta transferència.

Com que tots sabem que la qüestió fonamental de la
transferència és el cost efectiu, què val i que costa l’exercici
d’aquesta competència, i aquesta és la gran qüestió
problemàtica que a un moment determinat es va posar damunt
la taula i es va discutir, la nostra proposta és que “el Govern de
les Illes Balears, en un termini màxim de cinc mesos, elabori un
informe sobre la complexitat i les peculiaritats de l’exercici de
les competències de justícia a les Illes Balears, com a comunitat
arxipèlag, com a comunitat illenca, tot valorant les
repercussions d’aquesta realitat.”

I en segon terme, el que proposam és que el Govern de les
Illes Balears, en un termini també de cinc mesos, elabori una
actualització del cost efectiu que hauria de tenir el traspàs de la
competència de justícia a favor del Govern de les Illes Balears,
tot tenint en compte que el darrer estudi del cost efectiu,
evidentment han passat tota una sèrie d’anys, hi ha un
creixement demogràfic important de les Illes Balears i per tant
les necessitats i el cost han canviat en relació amb aquest estudi
que tenim darrer elaborat.

Per tant, nosaltres també evidentment consideram que això
requereix una actualització per part del Govern de les Illes
Balears a través d’aquestes eines. Si s’aprova aquesta
proposició no de llei podrem tenir un material per negociar

d’una manera ferma, aprofundida, sòlida el traspàs d’aquesta
competència que hauria de ser una realitat per a les Illes
Balears.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Els Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca han presentat les esmenes RGE
núm. 5286 i 5287/21. Per a la seva defensa, per part del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Ferrer, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres coincidim amb aquesta
exposició que acaba de fer el diputat d’El Pi amb la intenció
d’intentar avançar en la consecució del que tenim establert al
nostre Estatut d’Autonomia, una llei que evidentment s’ha
d’acomplir, però que nosaltres també el que volem és que
s’asseguri la suficiència financera per poder complir aquest
objectiu que estava marcat a l’Estatut del 2007 de poder
incloure el desenvolupament de les competències de Justícia,
com ja fan altres comunitats autònomes, fet que també ens ha
recordat el diputat.

Crec que també tots els que som en aquesta mateixa
comissió fa dues setmanes vàrem poder assistir a la intervenció
que feu el president del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears, on ens va relatar exactament quina és l’actual
problemàtica que es pateix pel que fa al personal laboral i
funcionari que atén diàriament la seva tasca en els jutjats de les
nostres illes, i quins eren els efectes que tenia la insularitat en
l’estabilitat de tota la plantilla. Per tant, concordam amb
aquesta necessitat.

Hem d’emmarcar, per altra banda, la situació de l’actual
legislatura marcada completament per la pandèmia i per tots els
recursos i esforços que s’han destinat a aturar l’emergència i és
per això que nosaltres hem presentat dues esmenes.

La primera esmena es tractaria de modificar el punt primer,
modificar simplement el termini de “cinc mesos”, nosaltres
posàvem “un any”, però, amb una conversa prèvia, jo crec que
podem arribar a un acord de transaccionar-la, es podria arribar
a assolir aquest objectiu en comptes de ni en cinc mesos ni en
un any, sinó “en un termini màxim de vuit mesos”.

I després, al segon punt, que nosaltres, per una qüestió
simplement tècnica, que consideram que depèn del primer, és
a dir, no es pot aprovar un informe de cost efectiu sense tenir
clar exactament quin és l’escenari que marca l’informe que
s’estableix en el punt primer de la proposició no de llei, que és
un informe de complexitat i peculiaritats de l’exercici de la
competència de justícia. Per tant, en aquest segon punt
nosaltres també hem presentat una esmena, que també
presentam una transacció ara mateix, perquè hem pogut parlar
amb el grup proposant, i nosaltres, en lloc d’expressar on
expresa “la màxima celeritat possible” es podria entendre
perfectament l’objectiu que ara exposam i que es pogués fer
“en un termini màxim de vuit mesos”, és a dir, comptadors a
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partir d’haver-se aprovat el primer informe que, com deia, és un
informe que marca tot el camí que ve després. Primer, saber
què es necessita, i segon, un cop tenir aprovat el que es
necessita, començar a fer feina amb quin és el seu cost efectiu
per poder establir una relació en condicions i una negociació en
condicions amb el Govern central per tal de poder assumir
aqueixes competències en justícia, sense que això suposi una
minva en la qualitat del servei. Per tant, que venguin
completament dotades pressupostàriament per poder fer front
a les necessitats especialment de personal, que és el gruix de la
competència de justícia quan es transfereix a una comunitat
autònoma.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula el Grup Parlamentari
Unidas Podemos, la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Nosaltres, com ja ha exposat el portaveu
que m’ha precedit, hem presentat unes esmenes, conjuntament,
les quals han estat transaccionades i que, per tant, trobam que
hem arribat a un punt d’acord comú per tal de poder aprovar
aquesta iniciativa i sobretot poder començar a fer unes passes
efectives quant al traspàs de competències de justícia que es
recull així a l’Estatut d’Autonomia. 

I nosaltres, com ja hem expressat en moltes altres ocasions,
pensam que és un traspàs de competències que s’hauria de
realitzar i que, a més, ajudaria a millorar totes aquestes
situacions enquistades que veiem... o sigui, cada vegada que
vénen a presentar una memòria vèiem com es repeteixen els
problemes any rere any i, per tant, trobam que seria una forma
efectiva de donar-hi una solució.

El president del Tribunal Superior i el Fiscal Superior els
quals han comparegut en aquest parlament ja varen comentar,
arran d’unes preguntes formulades sobre què trobaven d’aquest
traspàs de competències, i varen dir que sí, que trobaven que
s’havia de fer efectiu i, per tant, qui més que ells, que són els
professionals que es troben al capdavant de l’administració de
justícia, per tenir en compte el seu criteri. 

Per tant, no m’estendré més, si s’accepten aquestes esmenes
transaccionades, tendrà el vot favorable del nostre grup
parlamentari.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara per a la defensa del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Bé, ho diu clarament l’Estatut, que les
competències en matèria de justícia han de ser del Govern del
país; ara bé no ja és només que ho digui l’Estatut, no és ja
només que ho que sigui una qüestió, que evidentment amb això
també estam d’acord amb El Pi, de sobirania, és que és una

qüestió d’eficàcia i eficiència en la gestió, i crec que això és
molt important. I des del Govern de les Illes Balears entenem
que l’eficiència i l’eficàcia en la gestió seria molt més elevada.
Per tant, absolutament d’acord tant amb l’exposició de motius
com amb el que ha exposat el Sr. Melià. 

Quant als punts d’acord, estam també d’acord amb el que
diu, però, un cop consultat el Govern, hem fet aquestes
esmenes que, com deien els companys del PSOE i de Podemos,
hem transaccionat o hem parlat abans de començar la comissió
i hem arribat, en principi, a un acord. 

Per tant, si l’acord efectivament es fa efectiu votarem a
favor de la proposta.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam al torn de fixació de posicions, per
part 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 donarà suport a la
iniciativa presentada per El Pi en què insta el Govern a realitzar
l’elaboració de diferents informes operatius i comptables per
conèixer amb exactitud la magnitud de la transferència de
competències en matèria de justícia al Govern balear, una
transferència de competències que necessàriament haurà
d’observar les singularitats de la nostra comunitat autònoma,
com són un territori altament fragmentat, amb un component
estacional molt marcat, amb una població flotant molt
significativa, amb uns costs d’insularitat elevadíssims, amb un
dèficit importantíssim d’infraestructures i equipaments
judicials, amb una temporalitat desorbitada dels seus
funcionaris, amb una litigiositat per sobre de la mitjana
nacional i amb un component internacional de la seva població
que exigeix molts recursos per a la traducció i la interpretació.
Realitat socioeconòmica que dibuixa un escenari complex a
l’hora de negociar el muntant econòmic que és imprescindible
per a posteriorment administrar una justícia amb totes les
garanties processals i de qualitat per als ciutadans de Balears.

Tot i que hem manifestat que donarem suport a la iniciativa,
no deixa de ser curiós que durant el Govern del Sr. Antich es
creàs i es mantingués una direcció general, durant quatre anys,
de Justícia, fins i tot... no tenir les competències i que no es
fessin els treballs previs a la negociació, de preparació, estudi,
anàlisi de les necessitats en matèria de justícia que avui
reclamen diferents formacions polítiques. Efectivament, va
existir durant tota una legislatura una direcció general de
Justícia mancada per complet de competències que res no va
fer, sinó embullar, com molt bé recorden els vells del lloc.

Aquell invent, no valen la pena les crítiques ad personam,
va resultar un desengany. Naturalment tal desencert i despesa
pública no va importar a ningú i aquests doblers varen ser, en
definitiva, tirats a la mar, un exemple més de la innecessària
despesa pública a la qual són tan aficionats els grups que donen
suport al Govern.
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Com he manifestat a l’inici de la meva intervenció, donarem
suport a la iniciativa que ens ocupa, però sense perdre de vista
que Balears està essent líder en destrucció d’ocupació,
continuam estant a la cua de la vacunació i s’incrementen els
nivells de pobresa i d’atur d’una forma molt intensa, i resoldre
aquestes qüestions són prioritat per a la nostra comunitat
autònoma.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Des del Grup Parlamentari Ciutadans
donam suport a aquesta iniciativa, som conscients que la
transferència de la competència de justícia està recollida a
l’Estatut d’Autonomia.

El tribunal..., bé, ho ha comentat el portaveu del Partit
Socialista, el Sr. Gómez, que és el president del Tribunal
Superior de Justícia de Balears, en reiterades ocasions ha donat
suport i és favorable que aquesta competència es faci ja i es
transfereixi a les Illes Balears per tal de posar..., o pensa el
president del Tribunal Superior de Justícia de Balears pensa
que podria ser positiu, davant els problemes i les mancances
que tenim en matèria de justícia i la competència de justícia a
les nostres illes, mancança de recursos, mancança de plantilla,
una plantilla que és insuficient i que es troba supeditada a
massa interinatge, pel problema que tenim de la insularitat,
que... tenim un plus d’insularitat completament insuficient que
fa que no sigui compatible amb el desplaçament dels
funcionaris a les nostres illes.

Per tant, afecta la qualitat de la nostra... el servei de justícia
i, per tant, confiam que amb la transferència de la competència
aquestes mancances es puguin... solucionar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Nosotros estamos absolutamente de
acuerdo con lo expresado hace unos momentos por el Sr.
Diputado de MÉS, que ha dicho, literalmente que “las
competencias de justicia han de ser del Gobierno del país”,
estamos absolutamente de acuerdo, las competencias de justicia
han de ser del Gobierno del país y aquí no hay más país que
España. Y no solo debe ser...

(Remor de veus)

... y no solo debe ser competencia..., y no solo debe ser
competencia del Gobierno del país la justicia, nosotros somos

partidarios de la devolución de competencias en materia de
sanidad, de educación y aquellas como las de interior, porque
hemos visto a lo que lleva la transferencia en materia de
justicia, de régimen penitenciario, etc., porque tenemos el
ejemplo perfecto en Cataluña, donde el día que se... por fin, se
dé ese famoso indulto no notarán la diferencia porque se pasan
el día en la calle los golpistas catalanes. 

La justicia ha de ser única en todo el Estado, es un pilar
fundamental de la convivencia de los ciudadanos, y nosotros
jamás, ni por activa ni por pasiva ni por perifrástica,
apoyaremos ningún tipo de incremento de las competencias de
esta comunidad autónoma.

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tant, procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps de deu minuts per la qual cosa deman al
grup proposant si vol la suspensió o si podem continuar. Podem
continuar.

 Per tant, ara pertoca la intervenció del grup proposant per
fixar posicions i assenyalar si accepta l’esmena o la transacció
que li han proposat, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, primer de tot agrair a la
immensa majoria de grups parlamentaris que donen suport a la
nostra iniciativa. És curiós que hagi... que l’únic grup que
s’oposa a la nostra iniciativa se situï a la il·legalitat i la
inconstitucionalitat, es veu que no li agrada l’estat d’autonomia
de la Constitució, per tant no li agrada la Constitució, hi està en
contra perquè votarà en contra del que estableix el bloc de
constitucionalitat i està en contra d’una llei orgànica de l’Estat,
de l’Estat espanyol, Estat espanyol, vostès votaran en contra de
la legalitat de l’Estat espanyol.

Està bé! Però després de tantes lliçons, convé clarificar a
què juguen vostès, i vostès juguen a estar en contra de la
Constitució i de la legalitat espanyola. 

Aclarit això, vaig a les esmenes. Nosaltres transaccionaríem
els dos punts: al primer punt simplement seria un canvi, on diu
“5 mesos” posar “8 mesos”, ja està. Això seria la transacció del
primer punt. I al segon punt el que faríem és eliminar des
d’”amb la màxima celeritat possible i un cop conclòs l’informe
referit al punt primer”, i posaríem “en el termini de 8 mesos de
la finalització de l’informe referit al punt primer”. Seria aquest
el canvi. 

I a partir d’aquí acceptaríem la transacció. Nosaltres, el que
volem, evidentment, és el màxim de celeritat per part del
Govern de les Illes Balears per tenir les eines per afrontar la
negociació de la transferència d’aquesta competència, aquesta
és la nostra voluntat i evidentment volem que sigui en aquesta
legislatura, tal com ens plantejaven les esmenes no teníem
seguretat que fos en aquesta legislatura. Per tant, nosaltres, com
a mínim, volem garantir que el Govern de les Illes Balears hagi
fet els seus deures en aquesta legislatura. 
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Amb aquesta transacció ho garantim i, per tant,
l’acceptaríem. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per tant, acabat el debat passem a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 999/21. Entenc que ningú no
s’oposa, a la transacció. 

Per tant, votam de manera conjunta, perquè ningú tampoc
no ha demanat la votació separada, per tant votam la PNL amb
les transaccions que s’han acordat aquí. Per tant passem a la
votació. 

Vots a favor? 12 vots a favor.

Vots en contra? 1 vot en contra.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 999/21, relativa a la realització de totes les accions
que corresponguin al Govern de les Illes Balears per avançar en
la transferència en matèria de justícia.    

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 4205/21,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls a la llei de
memòria i reconeixement democràtics.

Finalment, passam al debat de la RGE núm. 4205/21,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a l’impuls de la llei de
memòria i reconeixement democràtics.

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

LA SRA. CANO I JUAN: 

Gràcies, Sr. President. Ara s’han complert tres anys des de
l’aprovació de la Llei de memòria democràtica, una llei que va
reconèixer tota una sèrie de drets a les víctimes de la Guerra
Civil i de la dictadura franquista i que reconeixen a través dels
diferents títols drets com és el dret a la veritat, a la reparació i
reconeixement i tota una part de garanties de no-repetició. 

A l’exposició de motius es fa referència a totes les coses
que al llarg d’aquests tres anys s’han fet i, de fet, nosaltres a la
PNL volem constatar tota aquesta feina desenvolupada per
donar compliment a aquesta llei de memòria i reconeixement
democràtics com també a la Llei de fosses. Entre les principals
fites que s’han pogut desenvolupar de la llei al llarg d’aquests
anys, nosaltres volem destacar la publicació d’informes; també
informes antropològics respectius a la identificació de les
víctimes, que és una documentació de gran interès per a les
persones que investiguen, famílies de víctimes o també per als
centres educatius o la universitat; també volem destacar el
llistat de víctimes balears als camps d’extermini nazi, essent la
primera comunitat autònoma que hem presentat el nom de les
víctimes esmentades i que ha estat confirmat al Govern central

per a incloure-ho al BOE; també la cessió patrimonial al
Govern del projecte Totes les Causes, que es va elaborar per
l’entitat Memòria de Mallorca, amb 300.000 documents,
300.000 causes, una gran majoria d’elles inèdites i amb un
llistat de més de 5.000 persones encausades. 

Quant al llistat de les víctimes desaparegudes i al llistat de
víctimes empresonades que els diferents investigadors han fet
i han aportat ja al Govern de les Illes Balears, constatam que el
Govern fa feina amb els serveis jurídics per tal que es pugui fer
la publicació el més aviat possible d’aquest cens de persones
desaparegudes i es puguin resoldre els problemes que hi ha
referents a la protecció de dades, i també que es puguin, els
camps, que es puguin publicar a la pàgina web, que es puguin
oferir d’una manera adequada a la ciutadania. 

Després, hi ha part del dret a la memòria, que també volem
ressenyar els estudis universitaris que s’han posat en marxa, de
postgrau, a la universitat, és un títol universitari pioner propi de
la Universitat, que és el d’especialista universitari en polítiques
i recerca de justícia transicional i memòria democràtica, que
s’imparteix actualment, i que, bé, idò, està conformat per
personal acadèmic tant de la Universitat i d’altres universitats,
persones de reconegut prestigi i que això el que també cobreix
és un buit acadèmic que existia a la nostra comunitat i també a
tot l’Estat espanyol, perquè per primera vegada es pot aprendre
sobre determinats conceptes, principis i experiències,
normativa i coneixements científics en aquesta matèria.

Per garantir el dret a la reparació destacam la col·locació
d’arbres de la memòria als llocs on hi va haver fosses amb
víctimes desaparegudes, el projecte d’Stolpersteine, amb
75.000 llambordes d’homenatge d’arreu del món, un centenar
d’elles col·locades a les Illes, de les víctimes del nazisme i
també del franquisme. I també els certificats que el Govern
atorga de reparació a les víctimes, amb la condició de víctimes
a les persones assassinades i/o represaliades pel franquisme que
es lliuren als familiars com a un reconeixement de la greu
injustícia que patiren i que, sense cap mena de dubtes, per a les
famílies és molt important rebre aquest certificat i és una
reparació simbòlica i administrativa molt important. 

Som conscients que el dret de la reparació no quedarà
satisfet fins que no hi hagi una anul·lació de totes les sentències
i resolucions que es varen instruir per qüestions polítiques pels
tribunals franquistes i, per això, també esperam que la llei
futura de memòria democràtica a nivell estatal pugui resoldre
aquesta qüestió. A dia d’avui aquestes causes són il·legítimes,
necessitam que siguin nul·les i desapareixin dels lligalls perquè
aquestes persones varen ser innocents i condemnades sense cap
tipus de garantia jurídica. 

En definitiva, aquesta PNL vol posar de manifest tota la
feina feta però també posar el focus en tota la que queda per
fer, sobretot en els àmbits dels arxius, biblioteques, museus i
catalogació d’elements de la memòria; elaborar el pla
autonòmic de memòria i reconeixements democràtics;
continuar, també, avançant en els projectes educatius com diu
l’informe de l’ONU; també a seguir publicant i actualitzant
estudis i satisfer els diferents drets que regula la Llei 10/2016;
també potenciar la investigació i la recerca en matèria de
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memòria democràtica; poder publicar amb el format adequat el
cens de persones... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Cano, hauria d’acabar. 

LA SRA. CANO I JUAN: 

... desaparegudes -sí, ja acab-, i també instar el Govern
d’Espanya, com he dit abans, a continuar amb la tramitació
legislativa per a l’anul·lació de les causes franquistes. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. SANS I REGIS: 

Gràcies, president. A la Secretaria Autonòmica de
Memòria, concretament la Direcció General de Memòria
Democràtica, fan una gran feina pel que fa a les polítiques de
memòria democràtica. És més, avui vull afirmar aquí que,
gràcies a aquesta tasca, som pioners en molts d’aspectes a tot
l’Estat espanyol, sent punta de llança per l’avanç de les
polítiques de memòria democràtica en aquest país. Una tasca
que desenvolupen de forma coordinada junt amb les entitats
memorialistes que, després d’anys i anys de reivindicacions des
de la passada legislatura a dia d’avui, han vist com s’han
aprovat dues lleis fonamentals: la Llei de memòria, per una
part, per tal de garantir la veritat, la justícia, la reparació i les
garanties de no-repetició; i, per una altra part, la Llei de fosses,
que ha permès impulsar el Pla d’exhumació, que hem pogut
veure com, gràcies a aquesta labor, s’han recuperat desenes de
cossos de persones que foren represaliades i assassinades
durant la Guerra Civil pel bàndol franquista.

A més, aquests cossos han pogut ser identificats i retornats
a les seves famílies, fet que contribueix a poder tancar ferides
després de dècades de sofriment que marcaren el devenir de
milers de famílies en aquest Estat i que, malauradament, el
trauma encara no s’ha pogut tancar. Tant de bo el franquisme
hagués tengut una mica d’humanitat i hagués aplicat aquestes
polítiques de reparació també a les víctimes dels vençuts, dels
rojos, dels liberals, d’aquells que no pensaven com els feixistes,
però res més enfora de la realitat. 

Per què hem fet aquesta iniciativa? No només perquè s’han
complert tres anys de l’aprovació de la Llei de memòria, sinó
perquè ara més que mai cal posar en valor aquestes polítiques
que, durant tants d’anys, han estat abandonades i ignorades per
les forces polítiques d’aquest país.

I a més també hem vist com a dia d’avui la dreta s’ha
proposat reimpulsar la ideologia feixista i franquista que va
caracteritzar la història recent del nostre país i de cap de les
maneres això no es pot consentir.

És més, comprovam com vivim dintre d’una anormalitat
democràtica, vivim en un país on hem de presenciar els
següents fets com si no passés res: manifestacions o
concentracions falangistes, profranquistes, etc.; atacs i insults
del neofeixisme; Francisco Beca Casanova, un general retirat
que parlava d’afusellar 26 milions d’espanyols, amb perles
escrites com “La forma de parar esto es un nuevo alzamiento,
yo confío en que salga otro mata rojos pero que esta vez no se
quede corto. Hay que aniquilar a 26 millones, niños incluídos”
o “Solo otro 36, pero con muchos más muertos por la parte
roja y separatista, puede arreglar esta triste España”.

I la Fiscalia de Madrid ha arxivat la denúncia dient que es
va fer en un àmbit privat. Segur que els militars africanistes que
varen pegar el cop d’Estat en el 36 i que va acabar en una
guerra civil i en una dictadura també ho varen fer en un àmbit
privat i que no ho feren públicament.

Seguint: l’himne de Cara al sol a tota pastilla a la plaça de
toros de Palma, en un acte taurí; la posterior intervenció del
diputat d’extrema dreta d’aquesta comissió, defensant l’himne
de Cara al sol, amb la seva recitació; la destrucció a cops de
martell del carrer de Largo Caballero a Madrid i d’Indalecio
Prieto, o del memorial de les 3.000 víctimes del franquisme al
cementeri de La Almudena; banderes penjades
anticonstitucionals que enalteixen el franquisme; el Tribunal
Superior de Justícia que obliga a la protecció de Sa Feixina; i,
el darrer, recentment, un estudi del Consell del Poder Judicial
que diu que, sense menysprear les víctimes, la Llei de memòria
no pot tipificar com a delicte l’apologia del franquisme ni
tancar les fundacions franquistes ja que suposen un atac a la
llibertat d’expressió.

Vostès s’imaginen a Alemanya una fundació en honor a
Hitler? Per suposat que no, tot el contrari. Els països s’han
dedicat a emetre el missatge que el que va passar en el passat
de cap de les maneres no es pot tornar repetir. Mentre que en
els altres països tenen cura de crear espais educatius on
exposen la dura realitat que es va viure amb l’auge del feixisme
a Europa, a Espanya els alumnes passen pel sistema educatiu
sense veure-ho al temari perquè és el darrer que es dona a
l’escola. 

Jo mateixa, que vaig fer el batxillerat humanístic, tot el
segle XX el vaig veure amb unes fotocòpies a tota velocitat, i
vaig anar a selectivitat d’aquesta forma. Això és fruit d’una llei
d’amnistia, de la pervivència de les personalitats franquistes
dintre de les administracions i del poc interès expressat per les
forces polítiques fins fa dos dies de la importància de la
memòria democràtica.

Per què s’escandalitzen a Espanya quan es parla de tipificar
com a delicte l’apologia del franquisme, quan Alemanya ja té
tipificat com a delicte l’apologia del feixisme o a Itàlia també?
El problema que té Espanya, com dic, és una dictadura durant
quaranta anys, un dictador que va morir en el seu llit i que es va
fer una transició fent voler creure que aquí no havia passat res. 

La Llei d’amnistia és una llei que Europa i Nacions Unides
ja ens han dit, per activa i per passiva, que s’ha d’eliminar o
almanco modificar per tal de poder tancar totes les ferides
obertes. Aquest país ha estat massa anys callat, silenciat, amb
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por després de la bestial repressió que es va viure. i el
franquisme, com ja he dit, ha perviscut dintre de les
administracions. 

I no em queda més temps, gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies per la seva defensa. Per part del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Mas. 

EL SR. MAS I TUGORES: 

Sí, gràcies, president. Bé, al cap i a la fi aquesta és una
proposta per seguir treballant per la veritat, la justícia i la
preparació, tal com marca l’ONU en els seus diferents esments
a aquest tipus de processos. És necessari posar en valor la feina
feta des de la transició per historiadors, ajuntaments, persones
compromeses amb la veritat, la justícia, la reparació i sobretot
per part de les famílies dels assassinats o represaliats durant la
guerra i durant tota la dictadura, que hem de recordar que la
repressió i els assassinats varen continuar. 

És clar, els nostres fills i nets tenen dret a saber què va
passar entre el 36 i el 75, tenen dret a saber que el feixisme va
dur a terme una guerra i una repressió sistemàtica i cruenta
contra la democràcia i els drets fonamentals de les persones i
col·lectius. Creiem que és important que es posi en valor la
feina feta per tota aquesta gent i que d’aquí en endavant tots
puguem veure d’una manera o una altra poder saber això, què
va passar entre el 36 i el 75, veritat amagada massa vegades.

Creiem que és important, també, així com estan les coses
avui i amb els plantejaments polítics que hi ha avui en dia a
l’Estat espanyol, que molts han decidit treure banderes i
proclames i plantejaments ideològics que havien estat un temps
un poc amagats o..., els han tornat posar damunt la taula,
creiem que és important fer un plantejament seriós, un
plantejament no només de lemes antifeixistes sinó de feina i de
treball diari a favor de la contraposició al feixisme, que són els
valors republicans; si hi ha una cosa que es contraposa al
feixisme són els valors republicans. Dit a l’engròs: llibertat,
igualtat, fraternitat. Però, aquests valors republicans que, dit a
l’engròs són aqueixes tres paraules que sonen tan bé, els hem
de practicar a diari; la pràctica diària de llibertat, igualtat,
fraternitat passa per dur aquests valors a l’administració, dur
aquests valors al nostre dia a dia, a la quotidianitat, i aquests
valors els hem de posar també, en valor. 

L’antifeixisme no és un lema, és una pràctica quotidiana i
llibertat, igualtat, fraternitat, veritat, justícia, reparació són
actuacions que hem de tenir en compte a diari a l’hora de fer
feina tant des de les administracions com amb la nostra
actuació quotidiana. 

I, ja per acabar, agafant com a pràctica o com a lema
aquella cançó de Vers endins, Obrirem per tancar, més que
mai és necessari, tots aquells que no volen que tanquem, tots
aquells que estan en contra que es posi damunt la taula la
veritat, la justícia i la reparació, són aquells que volen que les
ferides segueixin obertes. L’única manera que tenim d’obrir per
tancar definitivament és aquesta precisament, és obrir, obrir,

netejar, netejar les ferides, netejar-les bé, i després poder
tancar. Per això l’obrir per tancar a dia d’avui és, ja es fa
imprescindible. 

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular
s’han presentat les esmenes RGE núm. 5275, 5276 i 5277/21i,
per a la seva defensa, té la paraula la Sra. García, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE: 

Gràcies, president. Com tots vostès coneixen, el
posicionament del Partit Popular en matèria de memòria
històrica i reconeixement democràtic sempre, sempre ha estat
vinculat a la idea de reconciliació, convivència i record per a
totes les víctimes, sense discriminar-ne cap per raons
ideològiques, com apunta la resolució del Parlament Europeu
del 19 de setembre del 2019 sobre la importància de la
memòria històrica a Europa. 

I sempre ens hem mostrat contraris a la utilització partidista,
amb simples visions maniquees del drama de la Guerra Civil
per aconseguir rèdits polítics. Una Guerra Civil que ha estat un
capítol molt amarg de la recent història d’Espanya, com molt
bé recollia el diputat Lafuente en una recent tribuna Memorias
y olvidos on, entre d’altres coses, reclamava precisament
habilitar camins per a la concòrdia, perquè totes les illes
tenguin dret a la seva pròpia història i perquè totes les víctimes
del conflicte armat mereixen la consideració d’un govern
democràtic.

I, bé, els proponents de la Proposició no de llei objecte
d’aquest debat ens duen una iniciativa de lloança, de
complaença i ànim en l’aplicació i desenvolupament de la Llei
2/18, del 13 d’abril, de memòria i reconeixement democràtic,
quan aquestes actuacions, iniciatives, projectes són les funcions
d’ofici, adscrites a la Secretaria Autonòmica de Memòria
Democràtica i a la seva respectiva direcció general. Una labor,
d’aquesta secretaria autonòmica molt, molt qüestionable per la
seva falta de rigor, coherència i equanimitat. Desgraciadament,
amb massa freqüència, sota la Llei de memòria i reconeixement
democràtic es tracta de reescriure la història i la història és la
que és i la seva modificació i la seva reinterpretació està lluny
de l’exigible concòrdia.

El gran valor de la transició, que avui sembla oblidat, va ser
la reconciliació en el si de la societat, la superació de terribles
episodis que ningú no vol que es repeteixin. 

Adoctrinar la societat sobre la base de la idea que existeix
una única veritat no és sinó una mera distorsió de la història i
una obscena reinterpretació d’aquesta. Fets recents esdevinguts
a la ciutat de Palma han mostrat l’enorme fragilitat del discurs,
un discurs erroni i equivocat, on es confonen noms de vaixells
i almiralls en aquest aquelarre vigilant per no deixar cabeza con
títere. Aquest episodi ha mostrat la ignorància del batlle de
Palma, actuació que ha transcendit a la resta d’Espanya, així
com ha posat en evidència el nivell dels autors de la
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documentació en la qual es basa el canvi dels noms dels carrers
de Palma. No saben, pel que es veu, de què parlen i es guien
per un sentiment de revisió molt llunyà a la concòrdia.

Amb la intenció de millorar l’aplicació i desenvolupament
des de l’òptica de l’equanimitat de la Llei 2/18, de 13 d’abril,
de memòria i reconeixement democràtic, el Partit Popular
proposa incorporar tres esmenes: la primera fa referència que
no es realitzi cap mena de discriminació en relació amb les
víctimes; la segona pretén l’adhesió a la resolució del
Parlament Europeu d’aquest parlament; i la tercera insta el
Govern que rectifiqui els evidents errors històrics existents al
cens dels símbols, llegendes i esments franquistes el·laborats
pel Govern i que es doni suport a informes tècnics
independents i no polititzats.

Quant a la proposta que ens ha fet de transacció la Sra.
Cano, li agraïm la seva voluntat, però no acceptarem aquesta
proposta, doncs, inclou conceptes que no estan prevists a la llei
que es va aprovar en aquest parlament. Les víctimes són les
víctimes i discriminar per un fet subjectiu de si foren o no
reconegudes fa quaranta anys no ens sembla un criteri que sigui
correcte i que cerqui la concòrdia.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passam al Grup Parlamentari
Ciudadanos que ha presentat l’esmena RGE núm. 5284/21, per
a la seva defensa té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, moltes gràcies, president. Nuestro partido, Ciudadanos,
considera que lo más adecuado y coherente, lo más coherente
para asegurar la aplicación de nuestra ley de memoria
democrática de 2018 hay que hacerlo fomentando su total
despliegue. Esta ley debe propugnar, desde el conocimiento y
la recuperación del pasado, la defensa de los valores
democráticos y cívicos y debe hacerse siempre desde la
neutralidad política y de manera no selectiva. El objetivo final
de una ley de memoria histórica o democrática siempre debe
ser, gracias a la reflexión y conocimiento del pasado, crear
entre todos un futuro mejor, más justo, más solidario, más
cívico y aun más lleno de libertades.

Asimismo, una ley de memoria democrática jamás debe ser
un elemento de discordia entre los demócratas sino un
instrumento de conocimiento del pasado y de dignificación de
aquellos que sufrieron vejaciones, privación de libertad,
violencia o muerte, con un claro objetivo: cohesionar a la
sociedad entera para que no se repitan esas situaciones y para
que nuestro futuro se enmarque en un horizonte de concordia,
convivencia y justicia, donde jamás sean violados los derechos
humanos y donde la razón de la fuerza esté permanentemente
desterrada.

Nuestra formación cree en una memoria histórica y
democrática no basada en el enfrentamiento, sino en la
construcción de un nuevo pensamiento que dignifique a las
víctimas que sufrieron las consecuencias tanto de la dictadura

como de la Guerra Civil sin importar los colores. Hemos
defendido siempre que se respetara un espíritu de
reconciliación y que no se cargue de ideología. 

Nuestra Ley 2/2018, de memoria y reconocimientos
democráticos, es cierto que el texto inicial de esta ley partió sin
un consenso, pero en la tramitación parlamentaria se llegó al
máximo consenso de todos, y no deberíamos buscar hoy ni
nunca en esta cámara romper con ese consenso que se buscó
con esta ley en la pasada legislatura.

Y quiero dejar claro que nosotros estamos de acuerdo en la
memoria histórica de todos y para todos, para todas las
víctimas, tanto de la Guerra Civil como de la dictadura
franquista. Ningún grupo parlamentario de esta cámara debería
utilizar de forma partidista el reconocimiento de las víctimas y
avivar el enfrentamiento social porque son muchas las víctimas
y muchas las injusticias a reparar, como ya se establece en la
ley, y lo que hace falta es desarrollarla adecuadamente, estamos
completamente de acuerdo, 

Nosotros, tras los errores cometidos en los cambios de
nombre de calles en el Ayuntamiento de Palma, y como se puso
sobre la mesa esta disfunción y la falta de informes técnicos
independientes, hemos introducido una ley... una enmienda -
perdón- de adición, para sumar a esta iniciativa, en el sentido
también de la moción que presentamos hace unas semanas en
este parlamento. Esperamos conseguir el apoyo de todos los
grupos. 

En relación con las enmiendas del Partido Popular, decir
que con la enmienda al punto 5 estamos completamente de
acuerdo desde Ciudadanos que se manifieste la adhesión a la
resolución del Parlamento Europeo, de 19 de septiembre de
2019, si bien yo lo haría como punto de adición, no para
substituir el punto 5, y también de acuerdo con su enmienda en
la que constata los errores históricos existentes en el censo de
símbolos, leyendas y menciones franquistas elaborados por el
Govern e instar a su inmediata rectificación fundamentándose
en informes técnicos independientes y no politizados.

Estaríamos de acuerdo en estas dos enmiendas, pero, como
digo..., como enmiendas de puntos de adición.

Desde mi grupo parlamentario vamos a dar apoyo a todos
los puntos de esta proposición no de ley.

Y quería acabar, yo no soy mucho de citas, pero hoy quiero
traer una a esta comisión de un gran liberal que fue diputado en
la Segunda República, filósofo, escritor, político, Ortega y
Gasset, quien fue perseguido, que fue exiliado en la Guerra
Civil: “Solo cabe progresar cuando se piensa en grande, solo es
posible progresar cuando se mira lejos”. Y yo les pido a todos
ustedes que pensemos todos en grande y miremos lejos para
progresar juntos.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam al torn de fixació de posicions, té la
paraula el Sr. Rodríguez pel Grup VOX-Actua Baleares.
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EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Me harían falta como tres cuartos de hora. A ver, yo no
entiendo en esta proposición que traen ustedes, que tan
orgullosos se sienten de su secretaria autonómica de odio,
venganza y memoria democrática, por qué votaron en contra de
la comparecencia del Sr. Jurado en esta comisión, porque le
podrían ustedes haber echado flores de su magnífica gestión,
esa gestión que incluye esos profesionales de reconocido
prestigio, que debe ser reconocido en su casa a la hora de
comer, visto lo visto y el ridículo que le han hecho hacer al
Ayuntamiento de Palma. Con lo cual deberían ustedes iniciar
esta PNL con “el Parlamento de las Islas Baleares constata el
ridículo manifiesto de la Secretaria Autonómica de Memoria
Democrática y su comité de expertos, se insta a su disolución”
que es lo único que debería hacerse.

Porque, claro, oírles a ustedes hablar de memoria
democrática cuando lo único que están expresando
reiteradamente, y ha bastado oír sus intervenciones, es no abrir
para cerrar, no, abrir para echar sal, para echar sal, para echar
vinagre y para mantener vivas las heridas. Pero lo más curioso
de todo es que los grupos que nos traen esta iniciativa son los
que nos dicen que hay que mirar hacia el futuro, por ejemplo en
el tema de la ETA, el último asesinato de ETA fue hace 12
años, y precisamente en nuestra comunidad, pero hemos de
tener generosidad, mirar hacia adelante, buscar soluciones
políticas, esas mismas soluciones políticas que ustedes hablan
que hemos de tener para el golpe de estado en Cataluña de hace
cuatro años. 

Entonces, para eso hemos de tener una cierta amnesia y
capacidad de perdón, ahora, para lo que sucedió hace 80 años
evidentemente hemos de tenerlo presente todos y cada día de
nuestras vidas, porque yo no había oído hablar tanto de Franco,
que murió en el año 1975, cuando yo tenía 10 años, como ahora
mismo, en la vida, lo tengo presente todos los días, me extraña
que no pongan ustedes su cara en el euro, porque es constante,
constante, constante la presencia del anterior jefe del Estado en
toda nuestra vida política, ¿por qué? Porque no tienen ustedes
otra cosa.

Nos hablan de que pretenden una reparación con carácter
retroactivo de asesinos y violadores con la eliminación, la
anulación de todas las sentencias, porque es que yo creo que
algunas no se las han mirado ustedes. 

Y por último, en esta proposición no de ley, en el punto
octavo, nos hablan de apoyar ese engendro que está haciendo
el Gobierno de España de una nueva vuelta de tuerca en el Ley
de memoria histórica, cuando el Consejo General del Poder
Judicial va a dictaminar en contra, diciendo que violan la
libertad de expresión y de reunión, que es contrario a la
disolución de la Fundación Nacional Francisco Franco y que
cuestiona la creación de una fiscalía; y cuando en el propio
Consejo Fiscal ese proyecto de ley, que esperemos que no vea
la luz, sólo consiguió salir adelante con el voto de calidad de la
Sra. Dolores Delgado, supuesta fiscal general del Estado. 

Es que ustedes siguen a lo mismo, al enfrentamiento. Este
país, ya se lo dijimos en su momento, el año 78 con la
Constitución, esa fue la ley de memoria histórica, la ley de la

reconciliación y de mirar hacia adelante. Y ustedes lo que
pretenden es mirar hacia atrás, no con un afán de reivindicar a
las víctimas, de repararlas, en absoluto, su único afán es
mantener abiertas las heridas de la Guerra Civil, volver al
guerra-civilismo, a las trincheras, a enfrentarnos los nacionales
con los rojos, porque esto es lo que a ustedes les va, esa es su
épica, la que venden a sus bases y en la que nos tienen
constantemente inmersos en unos momentos en que este país
tiene problemas muchísimo más importantes que afrontar. 

Evidentemente, nosotros no lo apoyaremos y en lo único
que tenemos absoluta confianza es que más pronto que tarde
todas estas leyes serán derogadas.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula el Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes, el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Malauradament, a la història
d’Europa hi té un component molt alt en el segle XX el
totalitarisme, el totalitarisme bolxevic d’Stalin i companyia i
d’altres totalitarismes: Hitler, Mussolini i, en el cas espanyol,
molt clarament el règim de Francisco Franco i el seu feixisme.
Per tant, aquesta és una realitat constatable i forma part d’un
corrent més general que supera les fronteres de l’Estat espanyol
i, com es recull en el debat que tenim, hi ha resolucions del
Parlament Europea, resolucions de l’Organització de les
Nacions Unides. 

Per tant, la tasca de la memòria democràtica és una tasca
general que afecta com a mínim tota Europa, i benvinguda
sigui, i el nostre grup parlamentari ha donat suport que es faci
una estratègia i es faci un esforç per part dels poders públics
per posar en valor i donar importància a la democràcia i a tots
els principis que envolten la democràcia, començant per les
llibertats fonamentals i els drets bàsics de les persones. Per tant,
des d’un punt de vista filosòfic la nostra postura a favor de la
memòria democràtica és evident i crec que forma part d’una
línia de feina com a mínim de tota la Unió Europea.

En el cas d’Espanya, negar que hi ha hagut una Guerra Civil
i un règim feixista ens sembla absurd i ens sembla absurd negar
que hi va haver moltes més víctimes d’una banda que de l’altra,
però que també hi va haver víctimes de l’altra banda, això és
evident -no hi va haver víctimes de l’altra banda? Bé, jo crec
que hi va haver víctimes de les dues bandes, però ja em
corregiran altres diputats més doctes en la qüestió.

Per tant, hi ha un esforç de reparació que no pot ser
absolutament igualitari perquè el mal patit no és igualitari i des
d’aquest punt de vista és evident que l’esforç de memòria
democràtica ha de tenir en compte la realitat històrica concreta
de la Guerra Civil i del règim feixista que va durar quaranta
anys. Des d’aquest punt de vista nosaltres també podríem
combregar amb aquesta filosofia.
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Ara bé, dit tot això, aquí tenim sobretot una iniciativa que
el que vol és el compliment d’unes determinades lleis, que són
la Llei de fosses i la Llei de memòria democràtica, i nosaltres,
com que bàsicament vàrem donar suport a aquestes normatives,
bàsicament donarem suport a la iniciativa, la qual cosa no vol
dir que ens agradin totes les actuacions concretes que es fan des
del Govern en relació amb aquesta qüestió, ni que les
compartim, ni la qual cosa vol dir que ens creguem aquest
discurs de la veritat. No hi ha, com deia Salvador Espriu, “la
veritat direm que és un mirall trencat en mil bocins” Per tant,
això que qualcú tengui la possessió de la veritat ens preocupa
molt, perquè hi ha moltes veritats i aquesta pluralitat de veritats
també s’hauria de tenir en compte quan es fa memòria
democràtica.

I evidentment, actuacions concretes com les de
l’Ajuntament de Palma i el ridícul espantós que ha comès en
relació amb el canvi de noms de determinats carrers de la
ciutat, ens sembla que és un exemple clar i paradigmàtic d’abús
i de passar-se de frenada en relació amb tots aquests temes de
memòria democràtica, que, en general he dit que ens semblen
bé, però evidentment, diguem, el que no hem de fer és
partidisme. Partidisme, no política, perquè aquí hi ha
determinats grups parlamentaris que diuen que no s’ha de fer
política, i jo cada vegada que sent això de què no s’ha de fer
política, la política és una activitat molt noble i nosaltres
mateixos hem de deixar de criminalitzar-la. 

I acab, i permeti’m que faci un comentari, d’acord amb la
memòria democràtica i d’acord amb els principis democràtics
i això, també ens hagués agradat que el Govern de les Illes
Balears no fos tan generós amb el toc de queda, perquè el toc
de queda també pertany a èpoques més fosques i no s’hauria
d’utilitzar d’aquesta manera tan generalitzada com s’utilitza. Ja
que reivindicam els valors democràtics, jo també vull
reivindicar el valor democràtic de la llibertat de moviment, de
la llibertat de manifestació i de moltes llibertats que han estat
coartades amb una certa alegria per part dels poders públics.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Procedeix ara la suspensió de la sessió per
un temps de deu minuts, per la qual cosa es demana als grups
proposants si volen la suspensió de la sessió o podem
continuar. Podem continuar.

Per tant, pertoca la intervenció dels grups per fixar
posicions i assenyalar si accepten les esmenes per un temps de
cinc minuts. Pel Grup Parlamentari Socialista la Sra. Cano.

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies. La finalitat d’aquesta PNL és posar en valor per
una part tot el que s’ha fet en aquest temps, és veritat que és
obligació de la direcció general fer-ho, però és que, gràcies a
una llei que va ser una fita democràtica del Parlament de les
Illes Balears, s’ha donat l’instrument i ha estat tot el paràmetre
perquè totes aquestes actuacions s’hagin pogut fer i, per una
banda, volem constatar tota aquesta feina que s’ha fet, però, per
una altra, volem anar més enllà i el que diem és que hi ha
moltes coses que són a la llei, sobretot el que fa referència als
arxius, als museus de la memòria, al desenvolupament de la

part de les biblioteques, la catalogació d’elements de la
memòria, la publicació del cens de símbols, tot això és a la llei
i a dia d’avui això encara no hi és. I pensam que aquí hi ha
camp d’acció i que va en la línia de la feina que té pensada fer
també la Direcció General de Memòria Democràtica.

Respecte de les esmenes que s’han presentat, a mi
sincerament em dol que es titlli de revisionisme el fet que la llei
vulgui reparar les víctimes de la dictadura franquista i que això
es vegi com un element negatiu, quan precisament aquesta llei
el que vol és restituir totes aquelles persones que durant anys la
dictadura, ni molt manco, i després, durant la democràcia, de
manera molt insuficient, no havien estat reparades i s’atorgaven
una sèrie de drets, dintre de les nostres competències i
possibilitats per poder analitzar què havia succeït, donar
certificats de reparació moral a aquestes persones, investigar,
perquè la veritat oficial al llarg de tots aquests anys i amb la
dictadura la veritat oficial havia estat la d’historiadors
franquistes, que eren els qui havien escrit la història. 

I jo al que em remet és a l’informe del relator de les
Nacions Unides, que diu la importància que té l’educació -ho
comentava abans Esperança-, quan veuen els al·lots i les
al·lotes una part que és fonamental de la nostra història
contemporània, i fer-ho des de la màxima objectivitat, rigor
científic, els nous coneixements, perquè això és important que
s’integri, que se sàpiga, amb la visió posada en les garanties de
no repetició, que és un compromís ètic i polític que han de tenir
les societats democràtiques envers el present i envers el futur.
I que tot això s’interpreti com que “obrim ferides”, que això és
un “ànim de revenja”, que això és “revisionisme”, doncs és que
no és així. 

A més, crec, i abans la Sra. García ho comentava, l’article
4 de la Llei de memòria democràtica va tenir un plantejament
molt inclusiu respecte de les víctimes. Ens vàrem guiar fins i
tot..., vàrem demanar un informe a Amnistia Internacional
perquè les víctimes fossin aquelles persones que havien patit
sofriment i repressió d’un bàndol o de l’altre, no vàrem fer cap
tipus de discriminació, Sra. García. I l’esmena que nosaltres li
hem presentat és: no hi ha discriminació a la llei respecte de les
víctimes, ara bé, el Sr. Melià ho ha comentat també a la
perfecció, unes varen ser reparades durant molts d’anys, tot els
18 de juliol, reparades econòmicament, amb títols, amb
indemnitzacions, amb immobles, amb tot això es va reparar les
víctimes de la repressió republicana; però altres víctimes, les
víctimes de la repressió feixista i durant la dictadura franquista,
aquestes no varen ser reparades.

I aquestes avui encara moltes són a fosses comunes i són a
les cunetes, i el que diem és: nosaltres no volem fer
discriminació, és que el que volem fer és una reparació de la
discriminació històrica que han patit aquestes víctimes. Per
això nosaltres hem presentat la proposta de transacció, perquè
crec que els dos punts de vista són compatibles, efectivament,
no hi ha discriminació, es vol reparar una discriminació. Ara
bé, és important que les que no han estat reparades puguin ser
reparades i amb en això està el Govern.

Després, pensam que no es pot prendre la part pel tot i
d’una qüestió puntual fer una extrapolació al conjunt del cens
de símbols. Jo crec que s’ha fet una feina per part
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d’historiadors que tenen un gran coneixement del que ha
suposat la Guerra Civil i la dictadura a la nostra comunitat, a la
nostra illa, i el màxim respecte per part del Grup Parlamentari
Socialista, baldament qüestions puntuals. Jo no em vull referir
a altres institucions, però crec que la llei és suficientment
garantista, està regulada a l’article 25, els procediments, a
l’audiència, al que es pot fer. En aquella comissió hi estan
representades les institucions, el Partit Popular també hi està
representat...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cano, hauria d’acabar.

LA SRA. CANO I JUAN:

... hi són entitats... I bé, com que se m’acaba el temps,
únicament també dir que les esmenes es presenten en temps i
forma, és important presentar-les així, que no es pot fer
demagògia de dir que si s’anul·len les sentències franquistes
s’indultarà assassins, perquè ens referim únicament i
exclusivament a les dictades per causes polítiques del Tribunal
de Repressió de la Maçoneria, del Tribunal d’Ordre Públic,
dels expedients de depuració del magisteri, o sigui que no
facem, per favor, demagògia, no seria un totum revolutum, seria
una ques... seria molt més afinada...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cano, ha...

LA SRA. CANO I JUAN:

... perquè el que és indigne és que tinguem polítics com, per
exemple, Alexandre Jaume, que encara té en el seu lligall, està
configurat com a criminal, i això no pot ser a una societat
democràtica.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Bé, jo no crec amb la sinceritat del Partit
Popular quan parla d’aquestes qüestions, és a dir, no es pot dir
“per a totes les víctimes”, després que nosaltres li hem
presentat una transacció, crec que perfectament acceptable
perquè ve a dir el que ells diuen, però afegint: eh, recordau que
encara hi ha multitud de persones tirades a cunetes i familiars
que no han pogut recuperar els seus familiars? Nosaltres és
l’únic matís que hem fet.

No s’accepta? Bé, doncs aquí queda demostrada la poca
sinceritat que té el Partit Popular envers aquest tema. I també
queda demostrada, evidentment, com cada vegada que
governen, doncs retallen tots els pressuposts dedicats a
memòria democràtica, i també ho veiem en aquest Parlament,
a totes les esmenes que presenten el primer que buiden és la
Direcció General de Memòria Democràtica.

No sorprèn, igualment, hereus directes del franquisme
d’aquest país, primer amb Alianza Popular i després totes les
personalitats que varen ostentar algun càrrec durant la
dictadura, doncs no sorprèn.

I tampoc no sorprèn el posicionament de VOX envers
aquest tema, perquè també..., bé, són hereus directes, ja vàrem
veure com Santiago Abascal considerava, quan parlava de
democràcia, va incloure el període de la dictadura de Franco,
com a període democràtic. Idò bé, què podem esperar?

Jo seré molt sincera, si l’única crítica de tota la tasca que
s’ha fet des de la secretaria autonòmica és això dels carrers, que
a més ja es va dir que s’estava revisant per la comissió, idò
estam d’enhorabona de la bona feina que es fa des d’aquesta
secretaria autonòmica i des de la direcció general.

A més nosaltres, crec que no ho ha dit la Sra. Cano, però no
acceptarem cap de les esmenes presentades. Jo..., perdonin, a
mi que em venguin a parlar d’Europa, quan són incapaços de
reconèixer la dictadura que hi va haver en aquest país,
incapaços de reconèixer que hi ha hagut una discriminació
respecte de les víctimes, doncs no tenen cap sentit els
raonaments que vostès vénen a exposar aquí.

I per aclarir, perquè sembla que de vegades no s’entén,
nosaltres sempre hem dit que hi va haver víctimes durant la
Guerra Civil dels dos bàndols, perquè una guerra civil crec que
el concepte queda ben clar quin és, l’única diferència és que el
bàndol guanyador ja va tenir cura d’anar a cercar tots els seus
compatriotes i reparar-los, i la resta no, a la resta el que es
varen dedicar a fer és el que hem pogut observar a les fosses
que estan obertes aquí, a les Illes Balears, on els varen matar,
fins i tot a molts els varen rematar ja quan eren dins les fosses.
I això és una realitat, i a mi em sap molt de greu que això no es
vulgui veure i ser conscients que hi ha famílies que han tingut
un silenci imposat per la por d’anys i anys de repressió en
aquest país i que ara volen recuperar els seus familiars.

Deia el Sr. Rodríguez “no había oído hablar tanto de
Franco en mi vida”. Idò a mi em preocupa, perquè em dóna la
raó quan jo dic que els joves de les Illes Balears i d’Espanya
passen pel sistema educatiu sense tenir ni idea de la història
recent del nostre país, em dóna la raó. I és més, la resta de
països d’Europa tenen espais dedicats als períodes foscos de la
història d’Europa, a museus; jo mateixa vaig poder anar al
Museu de la Guerra de Londres i hi havia una exposició
permanent de tot el tema de l’holocaust, i aquí, a Espanya, si tu
vols saber què va passar en aquest país, no tens un lloc de
referència on anar a informar-te, perquè ja ha tengut cura el
franquisme que va quedar latent dintre de l’administració que
tot això no es doni a conèixer.

I jo crec que vostè, com a historiador, perdoni’m, però crec
que hauria de donar suport a les iniciatives per tal de conèixer
la història d’aquest país, de la forma més objectiva possible,
perquè estic convençuda que es pot fer.

I el que no es pot negar és que encara hi ha morts d’aquell
període, de persones familiars vives que volen recuperar
aquestes persones. I jo no crec que això faci cap mal, voler
tornar els seus familiars a les famílies que tenen víctimes.
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Jo sincerament no veig quin problema hi veuen, i ho lament,
ho vull tornar dir una altra vegada, lament profundament que el
Partit Popular no estigui per això i que continuï amb la seva...,
no ho sé, a mi em preocupa molt i esper que enguany en els
pressuposts no tornin fer el que varen fer a la passada
legislatura...

(Remor de veus)

... -no sé què ha dit el Sr. Melià, però m’és igual-, esper que en
els pròxims pressuposts no passin la tisora com varen fer
anteriorment.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el
Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, gràcies president. Jo volia aprofitar aquest darrer torn
per primer de tot donar les gràcies i posar en valor la feina feta
pels diferents col·lectius i persones que des de la transició han
fet feina per recuperar la memòria per posar en valor la feina
feta per part d’aquells republicans que varen ser assassinats i
que varen ser represaliats. Parlam de Memòria de Mallorca,
parlam del col·lectiu Recerca, diferents ajuntaments que en el
seu moment varen fer molta de feina abans que totes aquestes
qüestions estiguessin tan damunt la taula, com l’Ajuntament de
Calvià o l’Ajuntament de Porreres, el Comitè de Son Coletes,
o, per exemple, la batlessa del primer poble allà on -a
Mallorca- es va obrir una fossa, Catalina Gayà, la batlessa de
Sant Joan, que varen obrir la fossa allà on hi havia tres
persones de Maria de la Salut assassinades i enterrades de
qualsevol manera en aquell cementeri.

Tot això són persones que d’una forma absolutament
voluntària ha fet feina durant molts d’anys per servar la
memòria de tota aquesta gent. 

També expressar de qualque manera la nostra satisfacció
perquè, gràcies a la Llei de fosses, s’obren fosses i surten a
llum persones que estan de qualsevol manera enterrades, entre
d’altres, per exemple, fa unes setmanes es va conèixer que a
Son Coletes s’havia trobat el cadàver, s’havia identificat qui va
ser batle legítim d’Algaida durant la República i que, el temps
que era batle, va ser assassinat pel franquisme, Pere Llull de
Can Tiró, que va ser assassinat, juntament amb son pare i el seu
germà, al mateix moment, a Manacor, i que a la fi, després de
molts d’anys, se li podrà retre l’homenatge merescut com a
legítim batle d’Algaida, assassinat pel franquisme durant les
pròximes setmanes.

I constatar el que ja sabíem, que entre les diferents dretes
existeix una certa complicitat per no voler obrir per tancar, es
veu que ja els va bé que moltes famílies segueixin patint la
humiliació i que moltes famílies no trobin aquest conhort de
reconèixer la memòria dels seus familiars, assassinats pel
franquisme. Sap greu veure aquesta complicitat entre les
diferents dretes d’aquest arc parlamentari.

La necessitat que tenim com a país precisament d’això, de
tancar, i l’única manera que tenim de tancar és abans obrir. 

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Per tant acabat el debat passam a votar la
proposició no de llei...

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Sr. President, deman la votació separada del punt 8.

EL SR. PRESIDENT: 

Del punt 8? S’accepta la votació separada? Perfecte. Per
tant passam a votar la Proposició no de llei RGE núm. 4205/21
i votaríem els punts 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 per un costat, i després el
punt 8, d’acord? 

Per tant, votam dels punts 1 al 7.

Vots a favor? 8.

Vots en contra? 1. 

Abstencions? 2.

En falta un, no, no, però..., ella... A favor?

Per tant, sí: són 9 a favor, 1 en contra i 2 abstencions. 

Votam el punt 8. 

Vots a favor? 7.

Vots en contra? 1. 

Abstencions? 4.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 4205/21, relativa a l’impuls a la Llei de memòria i
reconeixement democràtics.

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