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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FERRER I RIPOLL: 

Bon dia, president, Joan Ferrer substitueix Francina
Armengol.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Sí, Sr. President, Josep Ferrà substitueix Miquel Ensenyat.

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que consisteix
en el debat de les proposicions no de llei RGE núm. 2944/21,
2945/21 i 3966/21.

1) Proposició no de llei RGE núm. 2944/21, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a estada de
nacionals del Regne Unit amb segones residències a
Balears.

Començam pel debat de la Proposició no de llei REG núm.
2944/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
l’estada de nacionals del Regne Unit amb segones residències
a Balears.

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

EL SR. LAFUENTE I MIR: 

Gracias, Sr. Presidente. Bon dia a tothom. Bien, la
propuesta que traemos hoy a comisión a debatir se trata de una
consecuencia de la salida del Reino Unido de la Unión
Europea, una consecuencia que a Baleares nos afecta
directamente y, tal como explicamos en el texto, desde el
momento en que los ciudadanos británicos dejan de acogerse
a toda la normativa europea, pues les es de aplicación la
normativa como personas no pertenecientes a la Unión Europea
y se les restringe el tiempo de estada en España.

En Baleares tenemos muchísimos ciudadanos británicos que
tradicionalmente tienen su segunda residencia en Baleares, por
ejemplo, en Menorca el número de ciudadanos que han vivido
o han pasado temporadas importantes en Menorca es bastante
elevado, y tradicionalmente pues jubilados y gente mayor tiene
su segunda residencia y pasa, pues igual seis meses o pasa
temporadas bastante largas, y con el cambio de normativa pasa
que solamente pueden estar 90 días en un máximo de 180 días
y tienen que salir del territorio español.

Otros países ya han empezado a tomar medidas sobre esta
cuestión, como es el caso de Portugal, llegando a acuerdos
bilaterales con el Reino Unido para, mediante acuerdos
bilaterales, poder llegar a alargar este tiempo. 

Entendemos que es un tema que afecta especialmente a las
comunidades autónomas con alto índice de residentes
extranjeros pero a Baleares evidentemente nos afecta de lleno
y, por tanto, la propuesta es pedirle, desde el Parlament,
solicitar al Gobierno de España que llegue a acuerdos con el
Reino Unido para ampliar y flexibilizar los tiempos de estancia
de sus ciudadanos en España, más si tienen segundas
residencias, con lo cual facilitamos que ellos puedan estar más
tiempo. Y con la consecuencia, también importante,
económica, esta gente, con sus segundas residencias, pues
aportan a nuestra economía, realizan consumo en Baleares,
realizan inversiones en Baleares y entendemos que es bueno
tanto para ellos como para nuestra economía que tengan una
flexibilidad y unas condiciones de estancia en Baleares más
positivas.

Y ese es el motivo de nuestra propuesta y esa es la petición
que hacemos, que se inste, tiene que ser el Gobierno de España,
a plantear un acuerdo bilateral para flexibilizar la estancia de
los ciudadanos británicos que tengan su segunda residencia en
Baleares. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Ara passam al torn de fixació de posicions.
Per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula
la Sra. Sans, per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. SANS I REGIS: 

Gràcies, president. Bé, nosaltres entenem que formar part
de la Unió Europea té uns beneficis i també té unes
conseqüències i que el Regne Unit és un país que,
legítimament, va voler fer un referèndum per decidir si
continuava o si sortia. Varen decidir sortir de la Unió Europea,
i jo pens que quan es pren una decisió d’aquest calibre idò tot
això té unes conseqüències.

Durant quatre anys, des que es fa fer el primer referèndum,
es va advertir a tots els ciutadans britànics que tenien segones
residències a altres països de la Unió Europea que
regularitzassin aquestes situacions, idò podent demanar una
segona nacionalitat, demanar permisos de residència, etc.

Llavors, nosaltres pensam que hi va haver tot un període per
tal de poder regular aquesta situació i és que, a més, si una
persona vol estar més de 90 dies seguits en el nostre país idò té
diferents eines que es poden consultar al Ministeri d’Exteriors
on, bàsicament, és poder sol·licitar un visat, poder sol·licitar un
permís de treball, entre d’altres. Per tant, nosaltres entenem que
això que passa és fruit d’una decisió que va prendre un país
legítimament i que, per tant, nosaltres en aquest sentit avui no
donarem suport a la seva iniciativa.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Passem al Grup Parlamentari Ciudadanos,
té la paraula la Sra. Guasp.
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LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Gràcies, president. Mire, yo entiendo el objetivo o el buen
objetivo de esta propuesta en base a la problemática que han
tenido algunos de los residentes británicos en nuestras islas,
pero, Sr. Lafuente, debo decir que me sorprende, viniendo de
usted y del Partido Popular, esta propuesta es un despropósito
legal, una propuesta populista popular, a lo que ya nos tienen
acostumbrados. No sé qué pensará su partido, los
conservadores europeos, el Partido Popular Europeo en el
Parlamento, pero, mire, Sr. Lafuente, las estancias de los
extracomunitarios, como son los británicos desde el Brexit, se
regula por normativa europea, y le recuerdo que estamos en
espacio Schengen, y, por tanto, si un británico tuviera, gracias
a ese acuerdo bilateral que ustedes dicen, movilidad más allá de
tres meses, no solo afectaría a España sino que afectaría a todo
el espacio Schengen y se podría mover por todo el espacio
Schengen, como digo. 

Mire, los liberales no estamos a favor de acuerdos
bilaterales con Reino Unido, estamos esperando una solución
y una respuesta europea siempre, y también, además, afectaría
a Gibraltar en lo que creo que ustedes tampoco estarían de
acuerdo.

Como ha dicho la Sra. Sans, ha habido muchísimos años
para que esta regularización de residentes se llevara a cabo, que
se pudiera además implementar en los ordenamientos internos
y, con conocimiento de causa, le digo que estos acuerdos
bilaterales no se pueden llevar a cabo, y nosotros desde los
liberales apostamos por una respuesta y una solución europea,
como no puede ser europea.

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Guasp. Ara té la paraula el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA: 

Moltes gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari de
MÉS per Mallorca votarem en contra d’aquesta iniciativa.

Primer de tot volem recalcar que el poble britànic,
sobiranament, va triar fer un Brexit, des de MÉS per Mallorca
aplaudim -aplaudim- la capacitat que té el Regne Unit per
convocar referèndums malgrat no estiguem o no compartim o,
evidentment, no celebrem el resultat que hi va haver, però s’ha
de respectar i s’ha de respectar amb totes les conseqüències. 

Aquesta proposta d’aquest acord bilateral, primer de tot,
hauria d’implicar, en un supòsit que això avancés o prosperés,
una reciprocitat, una reciprocitat que, per part del Govern
britànic, amb totes les declaracions i manifestacions que ha fet
durant els darrers anys, sembla que no és així, és a dir, sembla
que el Govern britànic no estaria disposat que els ciutadans de
l’Estat espanyol tenguessin aquest règim que nosaltres
proposam per als ciutadans britànics aquí, això, el primer de
tot. Hauria de suposar una reciprocitat com són tots els acords

bilaterals a nivell internacional, un dels principis que es posa
damunt la taula és la reciprocitat.

La segona qüestió és que crec que l’Estat espanyol hauria
de tenir altres prioritats per establir acords bilaterals, al marge
del que ha dit la Sra. Guasp, que evidentment la política
d’estrangeria a dia d’avui s’ha de fer partint de consensos amb
la Unió Europea, per l’espai Schengen, però, al marge d’això,
l’Estat espanyol tendria una prioritat, crec que més interessant,
que seria amb aquells països o estats que han tengut una relació
històrica, com puguin ser tots els estats d’Amèrica del Sud o
quasi tots els estats d’Amèrica del Sud, on evidentment molts
de ciutadans treballen al nostre territori i el règim és el que és,
les estades per vacances són de 90 dies, etc. Per tant, crec que
hi ha altres prioritats que no la relació amb els ciutadans
britànics que, evidentment, és una relació de propietaris, que,
evidentment, aquesta PNL va lligada amb la següent que
tractarem, una va amb l’altra; és a dir, aquí prioritzaríem un
conveni bilateral per un tema de propietaris, quan creiem que
l’Estat espanyol hauria de tenir altres prioritats envers els
treballadors de l’Estat.

Per tot això, nosaltres no donarem suport en aquesta
iniciativa. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Ara té la paraula el Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, el Sr. Rodríguez, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Yo reconozco, Sr. Lafuente, que
tenía mis dudas sobre el sentido de voto en esta moción, pero
las intervenciones tanto de la izquierda como del Partido
Liberal, me las han aclarado y nuestro voto será afirmativo. Por
una parte, no podemos aceptar esta limitación de la soberanía
nacional, que tanto le gusta al partido naranja y que, por
supuesto, España sigue siendo un estado soberano con
capacidad para hacer acuerdos bilaterales con otros estados
soberanos, atendiendo, esto sí, creo que lo ha dicho muy bien
el diputado de MÉS, a la reciprocidad, es decir, en negociación
bilateral se tiene que llegar a acuerdos que beneficien a ambas
partes.

Pero es que además me sorprende que cuando en esta
cámara oímos constantemente que pueden venir inmigrantes
ilegales, desembarcar en este país y a las 72 horas pueden andar
campando por sus anchas por todo el territorio nacional y,
pobrecitos, no los expulsemos en caliente, porque son personas
que huyen del hambre y de la guerra, pero a los británicos no,
a los británicos que tienen aquí sus propiedades, que gastan su
dinero, muchos de ellos jubilados, con lo cual no van a pedir un
permiso de trabajo, evidentemente, ni nada por el estilo, a estos
no los queremos. 

Pues, lo dicho, Sr. Presidente, sin ninguna duda nosotros
votaremos a favor de la propuesta.
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. És cert, com
s’ha comentat, que hi va haver un procés on el Regne Unit va
decidir desfer-se de la Unió Europea, però això també no lleva
que hi hagi molts de ciutadans anglesos que varen comprar en
el seu moment, o que, pels motius que sigui, estan molt
relacionats i molt vinculats amb les nostres. De la mateixa
manera que hi ha molts de ciutadans de les illes i de l’Estat
espanyol, que també, per relacions de feina, sentimentals, etc.,
estan vinculats amb Anglaterra o amb el Regne Unit.

Per tant, nosaltres pensam que no hi ha o no hi hauria
d’haver cap problema amb el fet que l’Estat espanyol pogués
plantejar acords amb aquest país, sense que això suposàs cap
infracció respecte de les relacions que es tenen amb Europa.

Aquí m’agradaria, Sr. Lafuente, si ens ho pot aclarir, parla
de què Portugal sí que ha permès aquesta estada més
continuada dels britànics, durant 180 dies de manera
continuada, i per què l’Estat espanyol no podria treballar en
aquest sentit.

Per tant, nosaltres tot el que siguin acords i puguin ser, com
molt bé ha dit també el Sr. Ferrà, recíprocs perquè ambdós
països puguin veure que els seus ciutadans se’n puguin
beneficiar, nosaltres en aquest cas no hi tendríem cap problema.

Per tant, donarem suport a aquesta iniciativa.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, moltes gràcies president. Bé, Sr. Lafuente, nosaltres
també hem d’expressar la nostra sorpresa davant aquesta
proposta, perquè el dret comunitari europeu, vostè entén que
botar-lo amb un acord bilateral, sense garantir una reciprocitat,
com deia el company de MÉS per Mallorca, és un proposta un
poc descabellada, quan vostès, el Partit Popular, tenen un grup
suficientment representatiu a Europa. Vull dir, jo no sé si
vostès han presentat alguna proposta en el si de la Unió
Europea, crec que ho haurien de fer, ja que ho duen aquí.

Però jo vull entendre, he volgut entendre aquesta proposta
des del cor, i entenc el lligam de la comunitat balear, fins i tot
des de Menorca tenim un lligam amb la comunitat anglesa que
és resident a les illes, molts fa molts d’anys que viuen a les
illes, i des del cor puc entendre aquesta proposta. Però una cosa
és el cor i l’altra són les normes, i els anglesos van decidir el
2016, mitjançant una votació, sortir de la Unió Europea.

I el 2016 hi ha hagut períodes de transició, miri quin
període hi ha hagut, 2017, després, vist que no es va trobar
l’article per organitzar la sortida, ja va ser el 2017; després el
2019 el període de transició; el 2020 per a transició també; vull
dir, ha estat un procés llarg, on tots els habitants, tant
d’Espanya com del Regne Unit, espanyols, s’han pogut adaptar
a aquesta nova situació.

I bé, li record que Espanya també té una comunitat
important, m’estranya aquesta proposta únicament mirada des
de la comunitat anglesa que té propietats i resideix a Balears,
sense tenir en compte la comunitat espanyola, alguns balears,
que viuen a Anglaterra. Vostè, si ha passejat per Portobello del
Regne Unit, de Londres, escolta parlar espanyol per tot, i
alguns són valencians i alguns balears; vull dir que les mateixes
dificultats que ha pogut tenir el ciutadà anglès amb Balears,
també les té el balear o espanyol en el Regne Unit.

Nosaltres no podem donar suport a aquesta proposta,
creiem que s’han de fer d’una altra manera, vull dir, vostè
proposa un acord bilateral directament; creiem que hi podria
haver un acord des de la Unió Europea per millorar les
relacions, és cert, hi ha una realitat que l’hem de tenir en
compte, però un dels grans avantatges que dóna la Comunitat
Europea és precisament la lliure circulació de persones, i els
anglesos han decidit sortir, amb totes les conseqüències, però
no només les conseqüències de la lliure circulació, sinó moltes
altres que en aquest moment creen una incertesa, ho veiem pels
diaris, amb manca de subministraments al mateix Regne Unit,
i altres qüestions que s’han parlat a les diferents jornades a
Balears, que jo, miri, li llegiré, de l’acta de la jornada 4 del
Brexit i la ciutadania, que va tenir lloc aquí a les Illes Balears,
el dimarts 1 de desembre de 2020, a la ponència de Jason
Moore, que diu concretament, un paràgraf, perquè vegi com
s’ha sentit la comunitat anglesa a les illes: “Vull donar les
gràcies a les autoritats espanyoles i balears per ajudar tant als
britànics a fer tots els canvis de documentació amb tanta
diligència. Molts residents han pogut posar els seus papers al
dia. Dia 1 de gener molta gent serà immigrant il·legal si no té
els permisos arreglats i el Govern d’aquí ajuda molt per
facilitar aquests canvis”. Vull dir que hi ha hagut un
desplegament i un període de temps d’adaptació impressionant.

En aquests moments consideram que si vostès tenen aquesta
inquietud, ho han de fer des d’on pertoca, que és des del dret
comunitari. Per tant, els anim que facin una proposta en el si
del seu grup en el Parlament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, presidente. Bien, vamos a ver, es cierto que la
normativa comunitaria en materia de circulación de personas,
todos los países están obligados a cumplir la normativa
comunitaria, los países miembros, que marca la Unión Europea,
pero también es cierto que, dentro de esa normativa
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comunitaria, sí que cabe, siempre que no haya vulneraciones de
esa normativa de los preceptos que sean obligatorios, la
posibilidad de acuerdos bilaterales, y así lo ha hecho Portugal.

Esta petición que traemos aquí no tiene ningún carácter
populista, ni de este estilo que se ha querido decir, es una
reivindicación precisamente de los residentes británicos en
Baleares, de 15.000 personas que reivindican esa flexibilidad
dentro del marco de la normativa comunitaria, que España
ejerza su soberanía de convenios bilaterales. Evidentemente,
los convenios bilaterales quiere decir convenios bilaterales, que
una parte concede una cosa a cambio de que la otra parte
conceda. Nosotros no le vamos a decir a España exactamente
en qué tiene que concretar ese acuerdo, pero evidentemente
tiene que derivar en ventajas a los nacionales españoles que
viven y residen o trabajan en el Reino Unido, esa es la
finalidad, no les vas a dar solamente ventajas en un convenio
bilateral.

Por tanto, entendemos, tal como ha hecho Portugal, que es
posible la flexibilización de las condiciones, dentro y
respetando la normativa europea, evidentemente, que nosotros
la compartimos, que el motivo, el que quiera buscar otros
motivos que los busque, pero es simplemente recoger una
reivindicación de un núcleo importante de ciudadanos
europeos, de ciudadanos británicos que viven en Baleares, en
este caso de 15.000. Por parte Menorca entendemos (...) que
no, es que hay otras prioridades, otras comunidades..., bueno,
pues, por ejemplo, para los menorquines yo entiendo que los
británicos son personas con las que tenemos una relación
histórica importante y, por tanto, en la que tenemos que
mantener una buena relación y en la cual hay bastantes
persones que son jubiladas que van a tener difícil su
regularización vía permiso de trabajo o vía..., otras cuestiones. 

Por tanto, entiendo que todas las excusas legales que se han
buscado para intentar desvirtuar esta iniciativa pues carecen de
todo sentido, y la prueba más evidente es que Portugal lo ha
hecho, que, respetando el marco comunitario, que lo
respetamos, se pueden alcanzar acuerdos bilaterales; que los
acuerdos bilaterales suponen también ventajas para los
nacionales españoles; y que entiendo que es una propuesta
positiva, legal, posible y dentro de un espíritu también europeo
y de facilitar a ciudadanos que contribuyen económicamente al
desarrollo de nuestra comunidad autónoma, que tienen un peso
importante en nuestra sociedad, y que es posible tirarla
adelante, evidentemente respetando todas las opiniones del
resto de los grupos políticos.

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tant, acabat el debat passem a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 2944/21.

Vots a favor? 4 vots a favor.

Vots en contra?

Abstencions?

4 vots a favor, 6 en contra, 2 abstencions. 

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 2944/21, relativa a estada de nacionals del Regne
Unit amb segones residències a Balears.

2) Proposició no de llei RGE núm. 2945/21, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a l’agilitació de
tràmits de la denominada Autorització Militar per a
l’adquisició de determinats béns immobles i drets reals.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 2945/21, presentada també pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a l’agilitació de tràmits de la denominada
Autorització Militar per a l'adquisició de determinats béns
immobles i drets reals. Per a la seva defensa, per part del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Lafuente. Gràcies.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, president. Esta propuesta viene también a intentar
agilizar la normativa, a intentar adecuar una normativa que ya
está totalmente desfasada y que data del año 78, en la que se
estableció por normativa de defensa nacional que para la
adquisición de propiedades por parte de extranjeros se debía
solicitar determinadas propiedades afectas a la defensa nacional
se tenía que solicitar autorización expresa del Ministerio de
Defensa. Es una normativa que ha quedado, en general,
bastante desfasada, data del año 78, y afecta básicamente a
propiedades rústicas, no solamente de británicos, sino en
general, pero ahora nos encontramos con la salida del Reino
Unido de la Unión Europea el problema de los británicos.

La propuesta es pedir que se cambie la normativa en el
sentido de que, en lugar de pedir autorización previa, y se hace
a instancias de la propuesta que hace la Dirección General del
Registro y del Notariado como propuesta, que sea una
notificación al Ministerio de Defensa por si hubiese afección a
los intereses del Estado en esta materia. 

Por tanto, se insta al Gobierno a actualizar la normativa y
a sustituir la preceptiva autorización por una comunicación
electrónica y que esta comunicación electrónica, pues, en caso
de que se detecte cualquier tipo de problema pues se pueda por
las autoridades competentes tenerlo en consideración, pero no
poner esta traba previa, que lo único que hace es hoy en día
entorpecer ya la complicada tramitación en estos casos que ya
requiere una serie de requisitos importantes y que este ha
quedado totalmente desfasado.

Ese es el motivo de la propuesta que traemos a la
consideración de la comisión y que esperamos que cuente con
el soporte de los grupos políticos.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam al torn de fixació de posicions. Per
part del Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la
Sra. Sans, per un temps de cinc minuts.
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LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Em remet un poc als arguments de la
passada iniciativa i, a més, també m’agradaria afegir un parell
de dades i és que, segons les estadístiques del Registrador de la
Propietat, actualment un 30% de les compres immobiliàries que
es produeixen a les nostres illes són d’estrangers, no sé
exactament el percentatge d’anglesos, crec que havia llegit un
9 i pico, però així i tot pensam que ja s’adquireix, i de
manera..., bé, es veu per les dades, que no... sembla que no hi
ha tants de problemes per accedir a habitatges per part de la
comunitat estrangera i que, per tant, consideram que així com
estan els tràmits actualment ja van bé,

Perquè darrerament el que veiem, aquesta pressió als preus,
part de les causes que hi ha a aquesta pressió de preus i dels
elevats preus que es produeixen és precisament pel tipus
d’obres que es construeixen, que sembla que compensa fer
cases que no es troben a l’abast de la classe treballadora de la
nostra comunitat autònoma, però que sí es troben a l’abast de
moltes persones que tenen un capital prou més elevat d’altres
països.

Nosaltres, com dic, pensam que així com està actualment ja
va bé. I sí que m’agradaria dir al Partit Popular que tant de bo
pensassin mesures que realment poguessin facilitar l’accés a
l’habitatge als nacionals d’aquí, de la nostra comunitat
autònoma i del nostre país, als espanyols i a les espanyoles, que
poguessin accedir a un habitatge a preus dignes i assequibles,
i que no posessin tantes traves a totes les mesures que es fan
per part dels diferents governs progressistes per tal de poder
facilitar l’accés a un habitatge i que hi posessin tantes ganes
com posen, per exemple, que puguin facilitar els tràmits per
adquirir béns a residents de països estrangers. 

Per tant, simplement comentar que el nostre vot també serà
negatiu.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam al Grup Parlamentari Ciudadanos,
té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, gràcies, president. Sr. Lafuente, este debate ya se
produjo en el Congreso de los Diputados, el 21 de abril, una
propuesta exactamente igual que puso su grupo parlamentario
en el Congreso de los Diputados, le digo, el 21 de abril se votó,
creo que es una propuesta que ya se ha votado en el Congreso
y, por tanto, pues carece a lo mejor de explicación que se
presente hoy, aunque es verdad que se registró en el mes de
marzo. El Grupo Parlamentario Ciudadanos le dio apoyo a esta
propuesta, por supuesto que votaremos a favor hoy de esta
propuesta, sin embargo considero que estas PNL que se
presentan en el Congreso de los Diputados para instar al
Gobierno de España pues quizá carecen de sentido en esta
comisión. 

Es cierto y me parece razonable que un procedimiento del
año 78 se deba actualizar a 2021 y sobre todo apostar, y es
razonable que sea un mecanismo eficaz, como es el mecanismo
electrónico y, por tanto, daremos apoyo a esta propuesta.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam al Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, Sr. Ferrà. 

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President. Des de MÉS per Mallorca anunciam
que votarem en contra, evidentment. Aquesta proposta és
diametralment oposada al que defensam des del nostre grup
parlamentari.

Nosaltres recentment hem dut a terme iniciatives en el sentit
contrari, és a dir, a la de gravar, fins i tot restringir aquesta
adquisició per part de ciutadans estrangers. Per què? Perquè
tenim un problema seriós d’habitatge, és a dir, crec que tots en
som conscients i tots ho hem manifestat constantment al
Parlament, i no estam evidentment per facilitar la compra
d’habitatges o d’adquisició d’habitatges per part d’estrangers
i, especialment, d’estrangers no comunitaris.

I creiem, sincerament, que en aquests moments les
polítiques públiques s’han d’encaminar per facilitar tot el
contrari, és a dir, per facilitar l’adquisició als ciutadans i als
residents de l’Estat, als residents en aquest cas nostre de les
Illes Balears, i no el contrari, especialment la comunitat
autònoma de les Illes Balears, el territori insular nostre és un
territori amb molta pressió de compra per part de ciutadans
estrangers i, evidentment, no són persones que resideixin en
aquest territori, hi ha una gran majoria de gent que és
simplement per especulació, és a dir, per invertir un capital.

Un dels problemes que tenim del preu de l’habitatge, no
l’únic, un, són els grups inversors que compren habitatge com
a inversió, i segon, ciutadans que, a títol personal, fan la
mateixa operació. La conclusió d’aquests dos factors, amb
molts d’altres, és aquest encariment que tenim d’habitatge.

Què creiem nosaltres? Idò que les polítiques públiques
s’han d’encaminar a facilitar l’adquisició d’habitatge dels
residents, i quan dic els residents també hi incloc aquells
ciutadans que tenen permís de residència o permís de residència
i treball i que fan feina, treballen i viuen a les Illes Balears
sense ser-ho, aquesta gent també ha d’estar amb la mateixa
condició de dret per poder adquirir un habitatge, i aquesta és la
prioritat dels poders públics de les Illes Balears i de l’Estat
espanyol, no una altra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam al Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, Sr. Rodríguez.
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EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ

Gracias, Sr. Presidente. En esta ocasión nuestro grupo no
podrá dar apoyo a esta iniciativa del Partido Popular. Por una
parte, pensamos que estas exigencias por necesidades de la
defensa nacional no son baladíes, el hecho de que la ley ya
tenga unos años no quiere decir que estas necesidades hayan
desaparecido o no se tengan que seguir teniendo en
consideración.

Nos parece que es insuficiente el mero hecho de justificarlo
en base a agilizar el mercado inmobiliario, no creemos que esa
sea una razón de peso suficiente para realizar este tipo de
variaciones. Tampoco vemos exactamente muy clara la
sugerencia que ustedes hacen de cuál sería ese procedimiento
más ágil para soslayar ese permiso militar en las nuevas
adquisiciones.

Y por todo ello nosotros no podemos dar apoyo a esta
iniciativa del Partido Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passam al Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes, Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores diputades, senyors diputats.
Nosaltres sí que donarem suport a aquesta iniciativa. Pensam
que des del Govern s’ha d’actualitzar aquesta llei i adaptar-la
a la realitat del 2021; que se substitueixi aquesta autorització
militar, es fa amb una comunicació per part del notari, per tant
crec que s’han autoritzat les escriptures i tots els documents i
el Ministeri de Defensa serà el que resoldrà, en tot cas, si no és
possible; però tampoc no crec que haguem de mesclar sempre
que tots són grups inversors, hi ha persones físiques privades
que puguin tenir interès a comprar un habitatge aquí; que el fet
que es vengui a estrangers..., que el fet que no es doni suport a
aquesta iniciativa no aturarà que es pugui vendre a estrangers,
des d’Alemanya es compren molts d’habitatges a la nostra
comunitat i no hi ha problemes, això no ho aturarà; i això
tampoc no donarà solució als habitatges socials.

Aquí s’han posat mesures per al tema de l’habitatge social,
des del nostre grup parlamentari hem intentat proposar
iniciatives que no s’han escoltat per part del Govern, que
millorarien aquest habitatge social, i crec, com s’ha demostrat,
que també es va dir al seu moment, que el tema de l’habitatge
turístic també era una problemàtica per donar solució a
l’habitatge social i s’ha vist, des que s’ha prohibit, que tampoc
no s’ha donat aquesta solució i s’ha incrementat de cada vegada
més el preu de l’habitatge, del lloguer d’habitatge.

Per tant, són moltes les situacions que poden fer aquest preu
i no les hem de focalitzar sempre allà mateix, que el preu de
l’habitatge sigui elevat a la nostra comunitat.

Per tant, nosaltres pensam que és important que es pugui
modificar aquesta llei i que això no evitarà, en cap cas, que es
doni solució al tema de l’habitatge a la nostra comunitat.
Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Gràcies, president. Bé, nosaltres pensàvem que el Sr.
Lafuente retiraria aquesta proposta perquè, efectivament, com
ha dit la companya de Ciudadanos, es va tenir el debat en
comissió al Congrés de Diputats dia 21 d’abril del 2021, i bé,
hi va haver esmenes, hi va haver una transacció. Per què?
Perquè el Ministeri de Defensa en aquell moment preparava
una ordre de servei per donar una altra visió a la normativa que
vostè explica a la seva proposició no de llei, una del 1975 i
l’altra del 1978.

Aquesta ordre fa referència..., ja està publicada, és l’Ordre
de Servei 1/2021, de 22 de juliol, i fa una interpretació
adequada de les circumstàncies actuals i considera informar
favorablement aquells plans urbanístics que ja tenen informe
favorable del Ministeri de Defensa. Per tant, totes les zones
urbanes que tenen aquest informe, i que són la gran majoria no
quedarien afectades per aquesta normativa.

Per tant, s’ha de dir que la seva proposta queda totalment
desfasada quant a la proposta en si, perquè a la segona part, que
parla d’una comunicació electrònica prèvia i d’altres, tot açò va
quedar substituït.

Jo entenc que vostè, des del punt de vista d’agilitar, pretenia
com a una comunicació electrònica prèvia que després s’hauria
de justificar, però bé, ha estat la mateixa ordre la que ha fet
agilitar a una gran part del territori aquestes activitats de
compravenda.

Però també, per una altra banda, aquesta proposta seva
destil·la una altra vegada, com sempre, les seves propostes a
favor de les promocions immobiliàries, registradors, notaris,
perquè realment nosaltres no veiem quin impacte damunt la
societat pot tenir aquesta proposta seva, just el contrari, perquè
vostès i ja ho han dit mil vegades que el que sí tendria un
impacte social a favor de la societat en temes immobiliaris,
parlant en temes immobiliaris, seria precisament la promoció
d’habitatges de protecció oficial, cosa que vostès no van fer,
just el contrari, van vendre sòl públic que podria haver estat
dedicat a construcció d’habitatges de protecció oficial. Però ara
amb aquesta proposta sembla que no només volen vendre el sòl
públic, sinó que volen facilitar la venda de tot el territori a les
Illes Balears. 

Nosaltres no creiem que tengui un impacte social aquesta
proposta, tampoc un impacte econòmic, avui mateix l’AEDIF
reconeix el lideratge del creixement econòmic de la comunitat
de les Illes Balears. Per tant, vull dir, si hi ha hagut aquest
impediment, que li he de dir que els anglesos a l’hora de
comprar ho tenen claríssim, perquè si vostè se’n va a
l’ambaixada d’Anglaterra, jo ahir ho vaig fer, posa tots els
tràmits que ha de fer un anglès per comprar, i hi ha un moment
en què li diu: “alerta, autorització militar”; vull dir, ho tenen
claríssim, simplement és un tema d’agilitació, vull dir... 
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Crec que..., no compartim el fons i quant a la mateixa
agilitació, ja li ho diem, està coberta amb aquest ordre del juliol
que afecta una gran part del territori.

Per tant, nosaltres farem un vot desfavorable.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, president. Esta propuesta se presentó en el mes de
marzo, el 25 de marzo y se presentó aquí, precisamente porque
entendemos que sí que hay una afectación importante en
Baleares en esta normativa. Y la finalidad básicamente son dos:
la de adecuar un procedimiento, que entendemos que es
desfasado, antiguo, que es una autorización previa a
determinadas compraventas de inmuebles, y agilizarlo y
ponerlo al día con una notificación posterior vía electrónica. Y
eso no se aceptó en el Congreso de Diputados en comisión, y
por eso entendemos que sí que vale la pena mantener la
propuesta.

A lo que la Sra. Carbonero hace referencia, no es ninguna
orden, ni se ha publicado, es una instrucción del Ministerio de
Defensa, la tengo aquí y se la puedo enseñar, no está publicada;
es una simple instrucción que ni siquiera es orden ministerial,
ni se publica, sino una instrucción, y lo que dice la instrucción
es una cosa que también era bastante obvia, que es una de las
cosas que se piden aquí, que es la que se transaccionó, pero no
con nuestro... nosotros queríamos que se aprobasen las dos
cuestiones: que se adecuase la petición de autorizaciones a la
situación urbanística, porque está tan desfasado que hasta se
pedían autorizaciones, permisos, autorizaciones al Ministerio
de Defensa a zonas que ya se habían desarrollado como
urbanas y que habían dejado de ser rústicas. 

Y simplemente han hecho una instrucción diciendo, bueno,
pues lo que hay que actualizar son los planos, y todo lo que es
urbano queda fuera y sigue en lo rústico, esto es lo que se ha
aceptado. Pero no se ha aceptado la parte importante que era
que no hiciese falta la petición previa, sino que bastase una
notificación posterior, esto no se ha aceptado. 

Y no se trata de..., yo creo que no debemos confundir las
cosas, me parece muy bien que desde el punto de vista político
se quiera hacer cierta presión diciendo: no, ustedes se
preocupan de estas cosas que no afectan a la gente. Yo entiendo
que los problemas burocráticos sí que afectan a la gente y
afectan a la modernidad de nuestro país, y afectan a que la
gente tenga trabajo, y afectan a que la gente, teniendo trabajo,
pueda adquirir vivienda. 

Y entiendo que las medidas para... viviendas de protección
oficial pues se deben hacer, cada uno tendrá las suyas, ustedes
las miden por número de millones públicos gastados, nosotros
las medimos por número de personas que no necesitan ayudas
públicas para acceder a la vivienda. Nosotros lo medimos por

el número de personas que no tienen problemas, que se les ha
resuelto el problema de la vivienda. Ustedes cuando gobiernan,
se multiplican el número de personas que necesitan ayudas para
acceder a la vivienda; cuando nosotros gobernamos se reduce
sustancialmente el número de personas que necesitan ayudas
para acceder a la vivienda; cuando ustedes gobiernan, gastan
millones y millones de euros en políticas de vivienda, cuando
nosotros gobernamos, las personas tienen facilidades para
acceder a las viviendas, porque tienen trabajo, tienen
financiación y se resuelve el problema de vivienda.

Nosotros lo miramos por resultados, ustedes lo miran por el
número de millones públicos gastados. Son diferentes formas
de ver la cosa, lo entiendo, y que no les guste, pues también lo
entiendo, pero esa es la diferencia entre posiciones, pues que
entendemos que la gente tiene que tener herramientas suyas
para poder tener acceso a la vivienda, y una de ellas es la
modernización de la Administración Pública, una de ellas es
que haya menos problemas para poder hacer transacciones y
poder comprar o vender, y una de ellas es que la gente tenga
trabajo y tenga posibilidades de tener acceso a la vivienda. 

Por tanto entendemos que nuestra propuesta es plenamente
viable, plenamente vigente y que además afecta a las personas
directamente. 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Acabat el debat, passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 2945/21.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 6.

Abstencions? 2 abstencions.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 2945/21, relativa a l’agilitació de tràmits de la
denominada Autorització Militar per a l'adquisició de
determinats béns immobles i drets reals. 

3) Proposició no de llei RGE núm. 3966/21, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
commemoració dels 90 anys de la República, en defensa
dels valors democràtics i a favor del dret a decidir el model
d’Estat.

Finalment, passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 3966/21, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a commemoració dels 90 anys de la
República, en defensa dels valors democràtics i a favor del dret
de decidir el model d'Estat.

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

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202103966
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EL SR. FERRÀ I TERRASSA: 

Moltes gràcies, Sr. President. Evidentment, com diu el títol,
aquesta iniciativa pretén, primer de tot, posar en valor tots els
valors republicans i la commemoració de la mateixa República,
ara fa 90 anys de la seva proclamació, de l’any 1931, i també
és en defensa del dret a decidir. Però nosaltres ho volem fer des
d’una òptica que creiem que és necessària perquè és necessari
plantejar aquest debat en el present, que és que en nombroses
ocasions la mirada, quan parlam de república, quan parlam de
valors republicans, la mirada sempre és cap al passat, i
nosaltres evidentment hem participat i creiem que és important
aquesta mirada al passat perquè no es repeteixin qüestions o
fets que sí que varen ocórrer, i és important conèixer la nostra
història.

La República, evidentment, va patir l’alçament del cop
d’estat i una posterior Guerra Civil, una dictadura i una
repressió que varen durar més de 40 anys, i una vegada
acabada, es va dur a terme la Constitució monàrquica l’any
1978 a la qual no hi ha cap reconeixement, ni un, cap
reconeixement exprés de la República i dels valors republicans.

Per tant, més enllà de tota la tasca que es fa en memòria
democràtica, en veritat, justícia i reparació, més enllà d’això,
creiem que és important que es constati aquest suport a la
República de l’any 1931, un suport que creiem que hauria de
ser exprés en una carta tan important com hauria de ser la
Constitució Espanyola, i no hi és. 

Per tant, la primera qüestió és reforçar aquesta mirada cap
al passat de la República, per això el punt número 2 d’aquesta
PNL en el qual instam el Govern espanyol a reconèixer els
valors democràtics i avanços socials aconseguits durant la
Segona República.

Però això no abasta, no abasta, perquè nosaltres creiem que
és important que la República no sigui vista com una cosa que
es troba a un museu, com una cosa que va passar fa 90 anys,
com un episodi de la nostra història que no és viu en el present
o que probablement no es torni repetir, sinó el contrari, ha de
ser una qüestió viva i de present. Per això nosaltres presentam,
en el punt número 1: instar el Govern espanyol a rebutjar i a
condemnar qualsevol manifestació, expressió o exaltació dels
valors de l’exclusió, l’odi o la intolerància que posi en
compromís el règim de llibertats democràtiques o la pròpia
convivència. I, sobretot especialment, perquè a dia d’avui els
episodis d’odi s’han manifestat o s’han incrementat d’una
manera progressiva durant els darrers dos anys en distints
camps; primer de tot, amb les persones..., amb el col·lectiu
LGTBIQ, s’han manifestat amb persones nouvingudes, s’han
manifestat també amb agressions lingüístiques, etc.

Per tant creiem que tots aquests valors republicans,
evidentment, ens duen a l’obligació de rebutjar aquests episodis
que es produeixen avui en dia, en el present. 

I evidentment, la república ha de ser una cosa també de
futur, i per a MÉS per Mallorca, de futur vol dir replantejar el
model que tenim actualment, el model constitucional que té de
tot menys republicà, de tot menys republicà. Per tant, instar que
el referèndum entre monarquia o república es pugui dur a terme

i es pugui dur a terme des d’una òptica que nosaltres proposam,
que és des dels països i les nacions de l’Estat espanyol. 

Per tant, creiem que és important, aquesta PNL el que
pretén és una mirada al passat, reforçar aquesta mirada al passat
que tenim, reforçar la mirada de present i evidentment una
esperança en valors republicans de cara al futur.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Passam al torn de fixació de posicions. Ah,
perdó, perdó... El Grup Parlamentari Popular ha presentat una
esmena, la RGE núm. 11972/21, per a la seva defensa té la
paraula el Sr. Lafuente, per un temps de cinc minuts. 

EL SR. LAFUENTE I MIR: 

Gracias, presidente. Dijo Julián Besteiro, el 27 de julio del
1931, cuando fue nombrado presidente de las Cortes
republicanas, que la historia, en efecto, es la maestra de la vida,
pero cuántos errores se cometen invocando el nombre de la
historia. Y Besteiro fue un ilustre político de la época
republicana que, desgraciadamente, se le hizo poco caso, y
desgraciadamente pues algunos no han leído ni sus memorias.

Cuando se habla de..., vemos la propuesta que hace MÉS en
este caso, y la propuesta es decir: la Constitución o el régimen
republicano era muy bueno y el régimen del 78 es muy malo,
y esa es la argumentación de la exposición de motivos. Yo,
cuando usted habla del espíritu republicano, ¿a qué espíritu
republicano habla, al de Azaña, al de Besteiro, al de Queipo de
Llano, que fue republicano y se alzó contra la monarquía, al del
General Cabanellas, al de Pérez de Ayala, al de Ortega, al de
Marañón, que dijeron “no es esto, no es esto” cuando vieron en
qué habían convertido la república, al de Clara Campoamor,
que tiene un libro muy bueno sobre la revolución en España y
que se tuvo que marchar corriendo para no ser presa de la
represión del año 1936, o se refiere al espíritu republicano de
Largo Caballero, que dijo que o ganábamos en las urnas o
iríamos a la guerra civil, o que lo próximo sería instaurar un
sistema como el soviet que era el siguiente paso republicano?

Por tanto, el espíritu republicano es tan amplio, tan amplio,
que no sé a qué espíritu republicano en concreto se refiere.
Estaría bien que se díjese a cuál, porque también estaba el de
muchos de los republicanos que no estaban de acuerdo en cómo
acabo la república. Pero si cogemos al final, si usted hace la
comparación entre el régimen republicano de 1936 y el régimen
constitucional de 1978, que yo creo que es lo importante, que
yo creo que, además, es bueno analizar toda la historia y asumir
toda la historia, para lo bueno y para lo malo, lo bueno que
tiene el régimen republicano y lo malo que tuvo y lo bueno que
tiene el régimen del 78 y los errores que tiene, y eso es lo que
decía Besteiro precisamente cuando tomó posesión de su cargo
como presidente de las Cortes, que la historia es la madre de la
vida, pero que muchas veces en vez de historia nos empeñamos
en enfrentamientos un tanto estériles.

Y el resultado es que la Constitución del 78 nos ha dado
cuarenta y tantos años de democracia, de libertad y de
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progreso, que hemos estado en la Unión Europea, que se ha
desarrollado el país, y se hizo una constitución en la que
cupiese todo el mundo, una constitución que tuvo un
referéndum de reforma política, unas Cortes Constituyentes y
un referéndum de la Constitución, aprobada por la población,
por el conjunto de los españoles; en cambio, la constitución
republicana vino de unas elecciones municipales en las que la
mayoría de los votos fueron monárquicos, que se debatió en el
Congreso y que ni siquiera hubo acuerdo ni se sometió a
referéndum. 

Por tanto, cierta falta de legitimidad democrática
evidentemente respecto a la del 78 existe.

Y, hombre, un partido como el suyo y dice: es que el
espíritu de la república pues era mucho más federalista, y tal.
Léase la Constitución del 36, de las comunidades autónomas ni
hablar, de las nacionalidades ni hablar, municipios y regiones,
posibilidad de estatutos de autonomía de las regiones, ni hablar
de las nacionalidades ni de las comunidades autónomas, una
constitución mucho más centralista.

Respecto al idioma, por ejemplo, que es una de sus
banderas, el castellano, artículo 4 de la Constitución del 36: “El
castellano es el idioma oficial de la república, todo español
tiene la obligación de saberlo y el derecho de usarlo sin
perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconozcan
a las lenguas de las provincias o regiones”.

Por ejemplo, artículo 30 de la Constitución del 36: “Las
regiones autónomas podrán organizar la enseñanza de las
lenguas respectivas, de acuerdo con las facultades que les
conceden sus estatutos. Es obligatorio el estudio de la lengua
castellana, ésta se usará también como instrumento de
enseñanza en todos los centros de instrucción de primaria y
secundaria de las regiones autónomas. El Estado podrá
mantener o crear las instituciones docentes en todos los grados
en el idioma oficial de la república. El Estado ejercerá la
suprema inspección en todo el territorio nacional para asegurar
el cumplimiento de las disposiciones en este sentido”.

La Constitución del 36 era mucho más centralista que la
Constitución del 78. Por tanto, su enfoque “eso malo y esto
bueno”, simplista, no lo podemos aceptar. Hubo cosas buenas,
hubo grandes errores, hay cosas buenas, hay cosas que mejorar. 

Por tanto, hemos presentado una propuesta en que
efectivamente propugnamos el condenar cualquier
manifestación o expresión de odio, pero que sea no solamente
desde Baleares en el Parlamento, que no solamente instemos al
Gobierno de España, instemos también al Gobierno de nuestras
islas porque estamos en el Parlamento de Baleares.

En las otras dos propuestas votaremos que no.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passam al torn de fixació de posicions,
al Grup Parlamentari Unidas Podemos, Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Pel que fa al primer punt, com és
evident, hi donarem totalment suport i, si s’accepta l’esmena
evidentment que també. Crec que moltes vegades en aquest
parlament ja hem rebutjat i hem condemnat qualsevol tipus
d’agressió, ja sigui física, verbal, qualsevol exclusió, qualsevol
manifestació d’odi i que, per tant, és un punt que evidentment
jo crec que hem de continuar reivindicant des d’aquest
parlament.

Pel que fa al punt 2, nosaltres també li donarem suport, és
a dir, crec que és molt poc realista, després d’haver escoltat les
paraules del portaveu del Partit Popular, voler fer creure o
entendre que la república que es planteja per al segle XXI ha de
ser un calc de la república que hi va haver a principis del segle
XX, cosa que és totalment inversemblant que es vulgui
plantejar en aquest sentit. Jo crec que el que es vol reflectir
aquí és que, després d’un model caduc que hi havia en aquell
temps, del “turnismo” entre dues forces polítiques, que després
va derivar a una dictadura, després hi va haver una república
que el que va fer és..., -no sé molt bé com ho he de dir-, però
establir, diguem, unes bases democràtiques i d’avanç social en
aquell temps, i jo crec que són aquests els valors que es volen
expressar quan aquí el Sr. Ferrà dur aquest punt aquí. És a dir,
simplement, bé, va ser un canvi, un punt d’inflexió que després
varen tombar de la manera com vàrem tombar totalment... bé,
desafortunada i que ens va sumir en quaranta anys de dictadura
al nostre país.

Després, pel que fa al punt 3, la nostra formació Unidas
Podemos sí que està a favor de poder fer aquest referèndums
per tal de poder triar entre monarquia o república, però sí que
li faig una esmena in voce, Sr. Ferrà, que, bàsicament, és
eliminar la referència a “tots els països i nacions”..., sí, aquesta
referència, perquè nosaltres consideram que sí que som un estat
plurinacional, però que la forma d’organització que tenim
actualment són les comunitats autònomes i les ciutats
autònomes i que, per tant, bé..., ens sentiríem molt més
còmodes poder donar suport a la totalitat de la iniciativa si
aquesta referència es pot modificar, això ja li ho deix a vostè.

I jo, a la resta de partits, perquè ja hem tingut aquest debat
altres vegades, crec que, quina por hi ha que el nostre país
pugui decidir entre monarquia i república? Venc a dir, a la
Unió Europea abans tots eren... antigament tot eren monarquies
i a tots els països hi ha evolucions que es poden anar duent a
terme en el temps i, sincerament, quina por hi ha? Jo crec que
la por que hi ha és que hem vist que la monarquia està tacada,
que el rei emèrit, fugit d’Espanya, amb tots els doblers que van
sortint i totes les notícies que van sortint al voltant seu, idò
deixa en molt mal lloc la monarquia que hem tingut al nostre
país, i que, per tant, crec que aquesta és la seva principal por,
que realment tot aquest entramat pugui caure i que siguem un
país que evolucioni cap a un altre model d’estat.

I simplement, res pus, hi donarem suport.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, passam al Grup Parlamentari Ciudadanos,
té la paraula la Sra. Guasp.
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LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Empezaré analizando punto por punto,
pero ya le avanzo al Sr. Ferrà que el Grupo Parlamentario
Ciudadanos votará a favor del punto 1 y del punto 2 de esta
propuesta, y en contra, evidentemente, del punto 3.

Miren, en cuanto al punto 1, lo vemos cada día en este
parlamento también, todos los representantes públicos tenemos
la responsabilidad de dar batalla al discurso del odio y contra
la intolerancia, un discurso involutivo que se expande en
muchos países y sobre todo en la Unión Europea, y es algo que,
como ustedes saben, a esta diputada le preocupa mucho; un
discurso que va en contra de los valores europeos, frente al
planteamiento de estos discursos está el discurso liberal de
Ciudadanos, porque nosotros creemos en una sociedad abierta
a Europa, abierta al mundo, pero una sociedad plural, diversa,
tolerante que asegure la libertad y la igualdad de oportunidades
para todos y que asegure también el progreso de nuestra
sociedad, una sociedad donde no haya cabida al extremismo ni
al sectarismo, al retroceso de los derechos, al retroceso de
libertades, porque esto sería letal para los avances sociales de
nuestra comunidad, de nuestro país y de nuestra Unión
Europea.

Los derechos y libertades democráticas se han trabajado
durante décadas y podemos perderlos en muy poco tiempo y
debemos ser todos muy conscientes de ello. Por tanto, por
supuesto, que votaremos a favor del punto número 1.

Es cierto que la esencia o el objetivo que hay en la
exposición de motivos no estamos de acuerdo ni la
compartimos por completo con usted, Sr. Ferrà, creo que es
importante que se deje de deslegitimar a la democracia, al
estado de derecho de nuestro país y a las instituciones
democráticas. 

Estamos a favor del punto número 2, por supuesto, los
valores republicanos, yo me quedo con los de Clara
Campoamor u Ortega y Gasset, y claro que hay que
reivindicarlos, pero sin que ello suponga dejar de lado el
recuerdo de otros valores democráticos y sobre todo que no
supongan o que no se aparente que se quiere demoler la España
del 78, esto sí que quiero dejarlo claro. Tenemos una
Constitución que es garante también del pluralismo político y
del carácter social democrático y aconfesional de nuestro
estado de derecho y por eso defendemos la Constitución. Desde
Ciudadanos tampoco no nos escondemos en que hay que hacer
reformas.

Y yo me quedo hoy con una cita de la diputada liberal y
republicana Clara Campoamor, que consiguió el voto
femenino, por eso no entiendo como algún grupo parlamentario
puede negarse a votar a favor de este punto 2, y yo pues quiero
citar una de sus frases que era “la libertad se aprende
ejerciéndola”, y yo pido que se ejerza esa libertad en esta
cámara y sobre todo que se deje de imponer un pensamiento
propio como la única verdad, como a veces hemos visto en este
parlamento.

Gracias.

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. Esta PNL lleva por título En
conmemoración de los 90 años  de la República, pues bien,
nada que celebrar. 

La II República Española se proclama por una algarada
callejera, después de unas elecciones municipales, donde los
monárquicos sacaron 30.000 regidores y concejales en toda
España, por 8.000 y pico de los republicanos. Evidentemente,
los republicanos dijeron que como habían ganado las tres
grandes ciudades ¡ah!, pero es que en el año 31 la mayoría del
pueblo español residía en los pueblos y en las pequeñas
capitales de provincia, pero este pequeño hecho parece que no
les preocupa.

Su Majestad el rey Alfonso XIII decidió que no merecía la
pena el derramamiento de sangre, abandonó España y se
proclama, sin ningún tipo de legalidad, fruto de unas elecciones
municipales, esta II República. Esta II república que en cinco
años vive 21 estados de prevención, 23 de alarma y 18 de
guerra; que desde el momento de la proclamación actúa
mediante la Ley de defensa de la República, que los dos
primeros años de vigencia de la República, que duró cinco años
y pico, estuvo en vigor y que anulaba de facto todos los
derechos y garantías constitucionales. Esta ley de defensa de la
República, que tuvo que ser añadida a la Constitución, como
anexo, para que pudiera seguir vigente, acabó siendo sustituida
en el año 33 por la Ley de orden público, que también anulaba
las garantías y libertades constitucionales. Con lo cual podemos
decir que durante esos cinco años de vigencia de la República
prácticamente nunca los ciudadanos españoles gozaron de esos
derechos y libertades que proclamaba la Constitución.

Pero, es más, imagínese lo maravillosa que era la Ley de
orden público del año 33 que hasta el año 59 Franco no la
sustituye y la utiliza durante todos los años más..., digamos de
represión de la dictadura, porque le iba de coña, no necesitó
modificar ni una coma de su maravillosa Ley de orden público
del año 33.

Durante la vigencia de estos cinco años de la II República
vivimos dos golpes de estado, por una parte, la llamada
Sanjurjada, y por otra, la Revolución de Asturias, que costó
más de 1.000 muertos y que fue un golpe de estado de la
izquierda, que no aceptó la victoria de la derecha en las
elecciones.

También tuvimos que vivir el intento de secesión de
Cataluña, 2.225 muertos por violencia política en cinco años,
prácticamente el doble de los que ha causado ETA en toda su
historia; en huelgas de entre el 31 y el 36 en millones, millones
de jornadas perdidas, 734 el primer año, 681, 1.127, 394, 180,
887. El PIB, en pesetas constantes de la República, jamás
superó el que tenía España en 1929. Su maravillosa Reforma
Agraria llevó a una caída de la producción agrícola. La caída
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en picado de las exportaciones, que pasan de 2.457 millones de
pesetas oro en 1930 a 588 en 1935, una bajada del 73%.

Y, ¿cómo acaba todo esto, esta maravillosa república que
ustedes quieren celebrar? En un fraude electoral masivo
demostrado hoy en día por todos los historiadores que,
manipulando las actas en la Comisión de Actas del Congreso,
otorgan una victoria al Frente Popular que no había
conseguido. Porque, además, el problema de esta II República
es que casi nadie creía en ella, una parte de la derecha esperaba
la vuelta del rey, y la práctica totalidad de la izquierda,
incluyendo el PSOE, lo que querían era la revolución y la
dictadura del proletariado. Una república en la que creían
algunos intelectuales liberales o de centro derecha. Esto es lo
que ustedes quieren celebrar.

Y lo que más me llama la atención es esto de su propuesta
número 1, contra el odio y la intolerancia, que la intolerancia
es la actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas o
actitudes de los demás aunque no coincidan con las suyas, y
esto lo propone MÉS, que pretende hacerle un cinturón
sanitario al tercer partido del país, eso es su tolerancia, su idea
de la tolerancia. Desde luego no es la nuestra.

Evidentemente y la cosita ésta del “derecho a decidir”,
pues, yo no quiero faltar al respeto a la cámara, pero ya se
pueden imaginar lo que yo creo que pueden hacer ustedes con
su derecho a decidir, tienen ustedes suficiente imaginación.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam al 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. Bé, s’han
donat moltes dades, s’han dit molts de noms i pensam o
particularment pens que la història ens ha de servir perquè el
que no està bé no es repeteixi i intentar millorar al màxim.

La Constitució republicana evidentment va avançar molt i
va donar molts de valors democràtics i es varen fer moltes
coses bones, igual que en el seu moment a la Constitució del 78
es varen millorar molts aspectes, que l’important és que hi va
haver aquell consell i hi va haver... una unanimitat no, però sí
que hi va haver unes votacions i tots els ciutadans varen poder
decidir, que pens que això és importantíssim.

Nosaltres donarem suport, demanarem votació separada i li
diré el perquè: votarem, donarem suport al punt número 1,
evidentment si accepta l’esmena del Grup Parlamentari Popular
no hi tenim cap objecció, s’ha de condemnar i rebutjar
qualsevol manifestació o exaltació de qualsevol tipus d’odi o
d’intolerància i el que s’ha de fer és que es posi de manifest
aquest compromís de les llibertats democràtiques i de la
convivència de tots. 

Al punt 2 també li donarem suport, per reconèixer els valors
democràtics, com dic, i els avanços que es varen aconseguir
durant la Constitució, durant la II República, però també
nosaltres pensam que es va aconseguir amb la Constitució del
78. I som dels que pensam que s’ha de reformar aquesta
Constitució del 78 per intentar adaptar-la a l’actualitat i
millorar-la i, per tant, evidentment que el poble és qui ha de
decidir.

Què és el millor moment, si monarquia o república, ara fer
aquesta decisió? No li puc contestar, per ventura per a segons
qui mai no serà el millor moment i per a d’altres es podria fer
tan aviat com fos possible.

Nosaltres ens abstendríem al punt 3 perquè pensam que el
redactat així com està fet proposa un canvi de model del que
diu la Constitució perquè les diferents comunitats puguin
iniciar el procés quan trobin oportú, segons la Constitució és
l’Estat qui ha de crear un mecanisme perquè en el mateix
moment es pugui decidir de manera lliure entre monarquia o
república, i s’hauria de fer aquesta votació, evidentment per tot
de la mateixa manera. I així com està redactat sembla que du a
una mica de confusió.

De totes maneres, però, com dic, en el seu moment el poble
haurà de triar si vol república o monarquia dins la Constitució
i pensam que som prou madurs i som prou grans ja
democràticament, per poder fer aquesta opció.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sr. President. Segons escriu la historiadora i
politòloga italiana de la Universitat de Barcelona, Paola Lo
Cascio, en un recent article: “La II República espanyola va ser,
malgrat les limitacions, una de les apostes de democratització
i modernització més avançades del moment a l’escenari
internacional i del tot inèdita a l’escenari espanyol, brutalment
interrompuda per les resistències d’uns sectors conservadors i
per les armes d’uns militars antidemocràtics”.

Seguint en el capítol de cites i com apunta Nobert Bilbeny,
coordinador del recent publicat llibre La república espanyola:
textos fonamentals: “L’època de la República fou d’una
grandesa moral sense precedents. La República del 1931 no va
fracassar per les seves lleis, ni pels seus defensors honestos, la
llei republicana no va ser la causa del caos, ans el contrari,
podria haver estat, si li haguessin permès, la causa de l’ordre”.

En relació amb l’assumpte que ens ocupa, que ens genera
una opinió parcialment favorable, des del Grup Socialista
observam algunes imprecisions a l’exposició de motius i sobre
les quals em vull detenir. S’esmenta que és una contradicció
que, des de la Constitució del 78, no es faci un reconeixement
i reivindicació del període republicà. Com deia Javier Cercas,
també en un recent article: “és imprescindible reconèixer
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l’altíssim valor de la nostra Carta Magna, pactada precisament
40 anys després d’una dictadura. Pactar-la ara, -segons ell-
hauria de ser més fàcil, però, malauradament, molts s’obstinen
a fer passar el pacte constitucional per un acord insuficient o
covard, tot i obviar que partits amb una amplíssima i
reconeguda tradició democràtica i republicana, com el Partit
Comunista i el Socialista, i destrossant la inèrcia lampedussiana
que de vegades impregna la política espanyola en èpoques de
pau, foren capaços de renunciar a un poc per aconseguir-ho
gairebé tot”. 

Cert és que no s’adoptaren immediatament mesures
eficients per exhumar i dignificar els afusellats i enterrats a les
fosses i no ha estat fins a disposicions recents, que això s’ha
pogut aconseguir, però en el nostre context, amb la Llei de
fosses, de la qual a més els socialistes en som partícips. Però és
necessari saber que les compensacions econòmiques i totes les
disposicions legals, inclosos indults i processos amnistiadors de
presos polítics, durant la transició no han aturat. Com a
exemple, prenguem la xifra de 21.748 milions d’euros, que és
la suma d’indemnitzacions a víctimes de la Guerra Civil
concedides entre 1978 i l’any 2020, i encara segueixen figurant
uns 100 milions anuals per a aquesta comesa en els pressuposts
generals de l’Estat. Un desgreuge i un rescabalament econòmic
que signifiquen alhora una rehabilitació política i ètica que no
poden oblidar-se ni menystenir-se, ja que comporten la
rectificació d’un passat i el reconeixement de la legitimitat del
compromís amb la II República i la lluita contra la dictadura.

Són, per tant, més que qüestionables històricament i
políticament, determinades afirmacions, com les que, sota
l’epígraf del règim del 78, pretenen restar importància a les
importantíssimes passes que s’han donat des dels diversos
governamentals, per tal de restaurar la memòria i l’honor de les
víctimes. Tard en molts casos, insuficients també, però mai
apartats de l’agenda política.

Creiem, per tant, oportuna aquesta reflexió prèvia per
emmarcar la nostra posició de la iniciativa, que reivindica la II
República de les llibertats, amb majúscula, la del vot femení, la
del dret al divorci, la de fins i tot amb una incipient regulació
de l’avortament. La II República de Lorca, de Las misiones
pedagógicas, de la lluita contra l’analfabetisme, de la
recuperació de la vida pública com a centre creador i generador
d’una Espanya que volia ser pròspera, il·lustrada i moderna i
que les baionetes dels feixistes, amb uns arguments que hem
pogut tornar escoltar avui, aquí mateix, en aquesta comissió,
recreats en forma de caricatura, varen ofegar.

La República del 31 va ser precedent de l’actual situació, un
embrió de la nostra democràcia, però també pensam que no
hem de confondre enyorança i necessitat de recuperació, amb
un relativisme històric que la PNL en algunes ocasions a
l’exposició de motius ens du a confondre, tal vegada de manera
poc informada.

Dit això, consideram que l’esmena proposada pel Partit
Popular i que afecta el primer punt, podria ser convenient, i
nosaltres aniríem més enllà en proposar al grup autor que deixi
enrera la timidesa o la poca ambició del text original i
modifiqui la proposició i inclogui que sigui en primera
instància també el mateix Parlament el que rebutgi, que

rebutgem i condemnem qualsevol manifestació en els termes
exposats a la PNL.

Per altra banda, i de la mateixa manera que en el punt
primer, consideram que el segon punt ben bé també podria
modificar-se en idèntics termes i actors, per tal d’incloure el
Govern de les Illes Balears, però també que sigui el mateix
Parlament el que faci aquest reconeixement exprés del paper
que va tenir la II República espanyola en el progrés del nostre
país.

Per contra, ja es poden imaginar perfectament que votarem
en contra del tercer punt, per les causes exposades, no una, sinó
diverses vegades en aquest Parlament i en aquesta mateixa
legislatura. Aquesta PNL no és un instrument ni compta amb la
legitimació suficient per modificar la forma d’estat que ens vam
donar els espanyols gràcies a la Constitució, un instrument
suficientment flexible per permetre que siguin els mateixos
consensos que la crearen...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ferrer, vagi acabant.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

... -vaig acabant- que siguin els responsables, al seu torn, de
modificar qüestions tan fonamentals com la forma d’estat.

I recordar que tampoc no és tan rígida com volen fer alguns,
o com la interpreten alguns, que l’empren com a arma
defensiva dels avenços socials.

Per tot això demanam votació separada.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara procedeix la suspensió de la sessió per
un temps de deu minuts, per la qual cosa es demana al grup
proposant si vol la suspensió o podem continuar.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Podem continuar.

EL SR. PRESIDENT:

Continuam per tant. I correspon al grup proposant fixar la
posició i assenyalar si accepta l’esmena, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc contestaré el que
pugui en cinc minuts. El Partit Popular ens fa una esmena, que
acceptarem, que acceptarem al punt número 1, és a dir, incloure
també “instar el Govern de les Illes Balears”.

Referent a la intervenció que ha fet el Partit Popular, bé,
vostè ens demana o constata que l’esperit republicà és tan
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ample i quin és aquest esperit republicà que nosaltres volem
manifestar en aquesta iniciativa; jo crec que queda molt clar, és
a dir, és l’esperit republicà del vot de la dona, el de les lleis del
divorci i de l’avortament, el de l’educació pública i laica, les
reformes en matèria social i agrària que es varen dur a terme,
la separació església-Estat, la reforma de l’estament militar, etc.
Aquests són els valors que nosaltres volem impulsar a través
d’aquesta PNL.

Evidentment, vostè diu que, bé, que, és clar, l’esperit de la
República és ample, i això és positiu, això no s’ha de veure
com una cosa en negatiu. És que l’esperit de la dictadura és
molt petit, aquest és el problema; és a dir, jo l’amplitud dels
valors republicans ho veig com una cosa positiva, i tan positiva
és, que vostè qüestiona, o vol qüestionar la República, la
Constitució republicana, contraposant-la amb la Constitució de
l’any 78. I vostè, en el seu discurs, obvia un capítol que va
passar per enmig, o no va passar res entre l’any 36 i l’any 78?
No va passar res? Va passar qualque cosa, és a dir..., i és en
aquest context que nosaltres ho posam en valor.

Evidentment que hi ha moltes qüestions d’aquesta
Constitució republicana amb les quals MÉS per Mallorca no hi
estaria d’acord, entre elles la defensa i la protecció de la
llengua catalana, entre elles la defensa i la protecció del nostre
territori, però no és aquesta la qüestió, és a dir, jo no puc
comparar o no puc intentar comparar la Constitució de l’any 31
sense oblidar tota una escala d’episodis històrics que hi ha
hagut, abans i després.

I d’igual manera jo reconec, i ho he fet públicament i el meu
grup ho ha fet públicament, molts d’avanços que s’han dut a
terme amb la Constitució del 78. Però precisament, simplement
per una qüestió que fa 43 anys que no hem tornat a parlar
d’aquesta qüestió, és perquè ho posem a damunt la taula.

Si la Constitució republicana de l’any 1931 encara fos
vigent avui, MÉS per Mallorca seria la primera formació o
estaria dins el grup de les formacions polítiques que demanaria,
que qüestionaria aquest tema, que hauríem de posar en debat i
en referèndum un nou model. És clar que sí!

Respecte de Ciutadans, Unides Podem i El Pi, fan
referència, han fet referències al punt 3 des de distints punts de
vista. Entenc que El Pi i Ciutadans no hi donaran suport, entenc
que Unides Podem sí que podria donar suport i demana si
podríem esclarir un poc, o podríem fer més fàcil per a Unides
Podem, votar aquest punt. Nosaltres no tenim cap problema ni
un en intentar facilitar i entenc que pugui ser un problema la
paraula “països” per a vostès, no per a nosaltres, però nosaltres
podem fer una passa enrere i canviar la paraula “països” per
“territoris”, per “territoris i nacions”, tenint en compte que dins
el context i el marc actual es reconeixen les nacionalitats
històriques, doncs canviar la paraula “països” per “territoris”.

I respecte del Partit Socialista, també acceptaré les
propostes de transacció que em fan, és a dir, estendre..., entenc
que és estendre l’esmena del Partit Popular al punt 2 i posar en
el Parlament de les Illes Balears, però en primera persona, és a
dir: “El Parlament de les Illes Balears rebutja i condemna
qualsevol manifestació...”, és a dir, formaria part del grup

d’institucions en les quals primer de tot constata i després insta
les altres. 

Si de cas, hauríem de fer un..., i en el segon punt igual,
hauríem de fer un redactat nou, hauríem d’intentar ara que, amb
un minut o dos, fer un redactat nou, però sí, no hi haurà cap
problema.

I res més. Per part de MÉS per Mallorca, respecte dels
amics del feixisme, jo no diré el que pens respecte d’això, no
ho diré per respecte a aquesta cambra, vostès ja tenen la
suficient imaginació, pensa aquest grup. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Idò entenc que suspenem la sessió un minut
per poder fer els redactats dels dos punts, d’acord?

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Reprenem la sessió. Primer li demanaria que llegís com
queda el text abans de passar a la votació i així aclarir què
votam a cada punt.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President. El punt número 1 quedaria de la
manera següent: “El Parlament de les Illes Balears rebutja i
condemna qualsevol manifestació, expressió o exaltació dels
valors de l’exclusió, l’odi o la intolerància que posi en
compromís el règim de llibertats democràtiques o la pròpia
convivència i insta el Govern de les Illes Balears i el Govern de
l’Estat espanyol a rebutjar-ho i a condemnar-ho amb els
mateixos termes”. Això seria el punt número 1.

I el punt número 2 seria: “El Parlament de les Illes Balears
reconeix els valors democràtics i avanços socials aconseguits
durant la II República i insta el Govern de les Illes Balears i el
Govern de l’Estat a reconèixer-los amb els mateixos termes”.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Després ara..., després, deixarà una còpia...

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

I després, el punt número 3 quedaria redactat de la manera
següent, tenint en compte l’aportació o la reflexió que ha fet
Unides Podem: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern espanyol a activar els mecanismes necessaris per iniciar
processos constituents a tots els territoris i nacions de l’Estat
espanyol perquè els ciutadans de cada lloc puguin decidir
lliurement entre monarquia o república”. Seria canviar el terme
“països” per “territoris”.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Si no s’oposa cap grup, passaríem a la votació.
S’oposa cap grup? No, per tant, passam a la votació, que han
demanat que sigui votació separada.

Per tant, votam el punt 1 en els termes que s’ha llegit
finalment. 

Vots a favor? 11.

Vots en contra? 

Abstencions? 1 abstenció.

Passam a votar el punt 2 en els termes que s’ha llegit. 

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 3.

Passam a la votació del punt 3.

Vots a favor? 3.

Vots en contra? 9. 

Abstencions? 

El punt 3 serien 3 vots a favor, 8 en contra i 1 abstenció.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 3966/21, relativa a commemoració dels 90 anys de
la República, en defensa dels valors democràtics i a favor del
dret a decidir el model d'Estat.

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