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EL SR. PRESIDENT:
Bon dia, senyores diputades, senyors diputats, començarem
la sessió d'avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.
LA SRA. PONS I FULLANA:
Gràcies, president, Assumpció Pons substitueix Núria Riera.
EL SR. FERRER I RIPOLL:
Bon dia, president, Joan Ferrer substitueix Francina
Armengol.
EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:
Buenos días, Sr. Presidente, Jesús Méndez sustituye a la
Sra. Patrícia Guasp.
EL SR. MAS I TUGORES:

jocs ni les corregudes del Pla, però es van produir
concentracions massives i macrobotellots amb la participació
de milers de persones, moltes desplaçades des de fora de
Menorca.
Enguany s’ha previst tornar a celebrar les festes amb tots els
actes protocol·laris, així ho van acordar, el passat dia 20 d'abril,
la Junta de Caixers i l'Ajuntament de Ciutadella. La decisió que
van prendre, diu textualment: “Sant Joan s'ajustarà a les
restriccions sanitàries vigents als dies de celebració de la festa,
que tots sembla apuntar que seran mínimes”. Desconeixem, per
tant, quines seran aquestes restriccions, si és que n’hi ha.
La consellera de Presidència, Sra. Mercedes Garrido, va
explicar en el Ple, el passat 12 d'abril, abans, per tant, de
l'acord que he esmentat, Junta de Caixers i ajuntament, les
gestions per posar en marxa el dispositiu per a les festes
d’enguany. A partir de les manifestacions de la Sra. Garrido,
mantenim aquesta PNL perquè el seu objectiu és crear un marc
estable de col·laboració i coordinació per a les festes de Sant
Joan on hi participin l'Ajuntament, el Govern de la comunitat
i el Consell de Menorca.

Sí, president, Joan Mas substitueix Miquel Ensenyat.
EL SR. PRESIDENT:
Algú més? No. Per tant, passam a l'únic punt de l'ordre del
dia d'avui, que consisteix en el debat de les proposicions no de
llei, RGE núm. 6516/21, 6772/21 i 11660/21.
1) Proposició no de llei RGE núm. 6516/21, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a implicació i
participació del Govern de les Illes Balears en les mesures
de prevenció, seguretat i coordinació de les festes de Sant
Joan de Ciutadella.
Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
6516/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
la implicació i participació del Govern de les Illes Balears en
les mesures de prevenció, seguretat i coordinació de les festes
de Sant Joan de Ciutadella.
Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Pons, per un temps de cinc minuts.
LA SRA. PONS I FULLANA:
Moltes gràcies, Sr. President, bon dia, senyores i senyors
diputats. Avui intervenc en aquesta comissió per exposar i per
defensar una proposició no de llei del Partit Popular,
enregistrada el juliol de l'any passat, açò vol dir que tractam
avui aquesta PNL, quasi bé deu mesos després d’haver estat
presentada.

No consideram suficient la reunió de la Junta de Seguretat,
pel gran nombre de competències que gestiona el Govern de les
Illes Balears i que tenen relació directa amb les festes de
Ciutadella. Per exemple, em referesc a ib-salut, Protecció Civil,
Ports de les Illes Balears, Educació, coordinació de policies
locals, etc.
Per tant, proposam i instam a materialitzar aquest marc
estable de col·laboració, tal com va demanar l’alcaldessa, en
una comissió específica en la qual participin les tres
administracions implicades. I, en el cas del Govern de la Sra.
Armengol, amb responsables de cadascuna de les conselleries
i de les empreses públiques.
És una iniciativa a favor de les festes per augmentar la
coordinació i millorar la gestió en l'organització de Sant Joan,
perquè no n’hi ha prou -com he dit- amb la Junta Local de
Seguretat.
Mantenim igual els tres primers punts i respecte del quart
punt, Sr. President, tota vegada que aquesta PNL ja he dit que
va ser enregistrada el juliol i els pressuposts de la comunitat
autònoma van ser aprovats al mes de desembre, demanam que
s'apliquin per al 2023.
Ens van acceptar una esmena als pressuposts per a enguany
del Partit Popular, de 60.000 euros, però consideram molt més
ajustats els 150.000 a causa de la magnitud, com he esmentat,
que han agafat les festes de Ciutadella.
Moltes gràcies, Sr. President.

Aquesta iniciativa respon al debat que es va obrir a l'any
2021 a Ciutadella, just els dies posteriors a 23 i 24 de juny,
quan se celebren les festes de Sant Joan, i tal com va manifestar
l’alcaldessa, Sra. Joana Gomila, és necessària una major
implicació del Govern, perquè, tot i que el 2020 i també l'any
passat, per la pandèmia, es van suspendre els actes tradicionals,
es va registrar una gran afluència amb milers de persones que
van viatjar a Ciutadella; no es van celebrar els caragols ni els

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.
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LA SRA. SANS I REGIS:
Gràcies, president. Des d’Unidas Podemos valoram molt
positivament totes les festes tradicionals que es desenvolupen
en els diferents pobles de les Illes Balears, moltes d'elles
multitudinàries, com és la que avui ens ocupa, així com podria
ser també Sant Antoni, en el cas de diferents municipis de
Mallorca, o Sant Sebastià aquí, a Palma, i d'altres, no tan
multitudinàries, però que totes tenen en comú un element
cohesionador i enriquidor d'aquestes festes i tradicions, que és
fer poble, en definitiva, perquè són dies on la gent es congrega
i sembla que tothom es coneix i són dies de molts de goig.
Dur a terme aquestes festes, però, implica una feina prèvia
important, destinar-hi temps, destinar-hi recursos humans,
materials i financers. Per això, en aquest sentit, nosaltres
donarem suport al punt 1 de la iniciativa que avui presenta el
Partit Popular, ja que recull clarament quina ha de ser la funció
que té el Govern amb l'Ajuntament de Ciutadella, que
bàsicament ha de ser participar, col·laborar i donar suport
tècnic i financer.
És un punt que pensam que ja recull tota l’essència
necessària i que recull després, diguem, tota la iniciativa els
següents punts.
Quant a la resta de punts voldria fer unes quantes
consideracions. El marc de col·laboració s'estableix a través de
la Junta Local de Seguretat, és un espai que l'ajuntament pot
convocar quan ells vulguin i que, a més, també poden convidar
a participar les persones o entitats que considerin necessàries
que puguin aportar per a aquella reunió o per a aquell tema
específic, com, per exemple, podria ser el cas de Sant Joan i
que, per exemple, la portaveu del Partit Popular ha enumerat
tota una sèrie d’àrees en què tendrien implicació que se’ls
podria convidar a participar i que, per tant, es poguessin tractar
aquests temes. Per tant, nosaltres pensam que la Junta Local de
Seguretat sí és una entitat que funciona i que és necessària.
A més, també tenc entès, si no vaig equivocada, que s’ha
recuperat la Junta Municipal de Sant Joan, precisament per
abordar la qüestió de les festes i poder donar una resposta
satisfactòria a aquestes festes.
Finalment, em voldria referir als punts sobre la partida
econòmica, que nosaltres no entenem aquesta quantitat, la
portaveu del Partit Popular esmentava que s'havia aprovat una
esmena de 60.000 euros, però que consideraven que 150.000
eren millor. Nosaltres ens demanam per què? Per què són
insuficients els 60.000 i per què consideren que haurien de ser
150.000? O com es desglossaria, diguem, aquesta participació
econòmica?
A més, també m'agradaria posar de manifest que hauríem de
saber si aquesta participació econòmica també s'hauria de donar
a tots els municipis on també se celebren festes multitudinàries
i no tan multitudinàries, perquè supòs que tots estaríem d'acord
que tothom tendria dret a aquest suport econòmic.
I després, només ja per acabar una reflexió final, nosaltres
pensam que les festes no s'han de polititzar, que les festes són
del poble, que són de tothom i que també és molt important la
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responsabilitat individual de cada assistent, que s'hauria de
conèixer quines són les indicacions donades per les autoritats
locals i organitzadores per tal d'evitar problemes i que les festes
surtin el millor possible sense incidents. I, com dic, les festes
són de tots i n’hem de tenir cura i preservar entre totes.
I demanaríem votació separada, si és possible.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies Ara passam al Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula el Sr. Méndez, per un temps de cinc
minuts.
EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:
Gracias, Sr. Presidente. Nosotros creemos perfectamente
adecuada esta proposición y le damos la bienvenida,
mostrando, eso sí, mucha sorpresa por la demora desde el mes
7 del año 21, creemos que se ha tardado demasiado, desde
luego.
Pero está claro que las necesidades y los requerimientos de
las fiestas de Sant Joan en Ciutadella van más allá, digamos, de
los requerimientos normales de una fiesta local. La fiesta de
Sant Joan se ha vuelto demasiado emblemática, se ha vuelto
demasiado visible, se ha vuelto demasiado participativa, será
por lo que sea, muy probablemente por unos orígenes históricos
especialmente bonitos, porque se empezó a celebrar una vez
que Alfonso III realizó los repartimientos de tierras, y exigió
que los amos y los senyors mostraran sus habilidades con los
caballos, o sea, el hecho de que disponían de caballos
suficientemente habilidosos y que no tenían miedo a una turba
desembarcada en la playa, y que tenían las capacidades una vez
montados en ellos de realizar ciertas actividades, digamos,
defensivas, mostrando sus proezas, en realidad fueron, eran los
torneos; o sea, durante el medievo estuvieron celebrando los
torneos que, como todos ustedes saben, con los Valois y, sobre
todo, con el desafortunado incidente de la lanza en el ojo del
último de los Valois, cayeron en el descrédito y se dejaron de
hacer. Sin embargo, se siguió mostrando en las fiestas de Sant
Joan las habilidades requeridas a caballo.
Eso ha convertido a las fiestas de Sant Joan en unas fiestas
especialmente emblemáticas y significativas que, sin duda, son
las que tienen más repercusión, digamos, de las fiestas que
celebramos en Baleares. Con lo que entendemos que, pues eso,
histórica y etnográficamente transcienden el mero marco de
unas fiestas locales.
Así que los cuatro puntos que nos plantea la proposición
nos parecen perfectamente lógicos. Vemos que la colaboración,
el apoyo y el control, el marco estable, además de esta
colaboración, la comisión permanente es del 22, y los
presupuestos, estos presupuestos de 150.000 euros, que en
algún momento incluso nosotros mismos, a pesar de que haya
ciertas reticencias por las cantidades exactas, nosotros, al
contrario, vimos unas cantidades al alza, en algún momento
vimos una petición de que las necesidades o los requerimientos
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eran 200.000 y nos hubiéramos mostrado también favorables a
esta nueva cantidad.
Gracias, Sr. Presidente, he terminado.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Passam al Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, el Sr. Mas.

todo, pues, después de la pandemia, donde la gente tiene ganas
de participar en estas festividades populares.
Nosotros consideramos adecuada, visto, además, lo
sucedido en el pasado, la proposición del Partido Popular. En
lo único que tenemos reservas es en el último punto, el que
habla de una cantidad concreta a destinar a estas fiestas,
pensamos que sería mejor, pues, decir una cantidad adecuada,
porque igual 150 es mucho, es poco, depende del momento y
del lugar. Ahí no estaríamos de acuerdo con esta proposición.

EL SR. MAS I TUGORES:
En todos los demás puntos la apoyaremos.
Bé, crec que el plantejament de la proposició no de llei fins
al primer punt és..., pot ser encertat, perquè creiem nosaltres
que és cert que el Govern de les Illes Balears ha de donar
suport, no a les festes, no l'Ajuntament de Ciutadella, ni al
Consell de Menorca, per les festes de Ciutadella, en aquest cas
cauen per Sant Joan, sinó a tots els ajuntaments de Mallorca i
de les Illes Balears perquè, a dia d'avui, la majoria de festes
populars són desbordades. És veritat que les festes de
Ciutadella, ja dic, que cauen per Sant Joan, per tant, a principis
d'estiu, són de les més desbordades perquè, és això, el principi
d'estiu, però crec que si demanam a l'Ajuntament de Pollença
si dia 2 d'agost necessita ajuda per les festes de la patrona diran
que sí, o si demanam a l'Ajuntament de Montuïri si dia 23 i 24
d’agost necessita ajuda, també per Sant Bartomeu, també diran
que sí.
Per tant, és des de l'autonomia municipal i des de
l'autonomia dels consells que s'ha d'actuar, no crec que haguem
d'actuar de damunt per avall, no crec que haguem d'actuar des
del Parlament de les Illes Balears, des del Govern de les Illes
Balears per avall, sinó que són els ajuntaments i la societat
civil, en aquest cas, per això hi ha la Junta de Seguretat, i una
altra junta que s'ha creat darrerament, a la qual no ha donat
suport el Partit Popular, les que s’autoorganitzen, com passa a
tots els pobles de les Illes Balears per les festes, i de cada
vegada més.
Per tant, des del respecte al municipalisme i a l'autonomia
municipal, creiem nosaltres que hi ha d'haver una implicació
per part del Govern de les Illes Balears en la mesura que així
ho reclami cada ajuntament i que així ho reclami, si és
necessari, cada consell insular.
A partir d'aquí, votarem a favor el primer punt. No votarem
a favor la resta de punts, per això que dic, perquè creiem que és
l'autonomia municipal la que ha de prevaler en aquest cas.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Li correspon la paraula al Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr.
Rodríguez.
EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:
Gracias, Sr. Presidente. Sin duda, no es que haya fiestas
unas más importantes que otras, pero también es obvio que hay
fiestas con una participación mucho más multitudinaria, y sobre

Y, por supuesto, no podemos estar más de acuerdo con la
Sra. Sans, de Unidas Podemos, que ha dicho que no hay que
politizar las fiestas populares, estamos absolutamente de
acuerdo en sus afirmaciones, y pueden aplicarse el cuento y
dejar de politizar, pues, fiestas populares, como el Cosso de
Felanitx o el Domingo del Ángel en Palma, que constantemente
ustedes intentan manipular.
Gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Li correspon la paraula al Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, la Sra. Sureda.
LA SRA. SUREDA I MARTÍ:
Gràcies, president, senyores i senyors diputades. Bé, pens
que la Sra. Pons té, amb la presentació d'aquesta iniciativa,
bona intenció perquè és cert, i també s'ha dit, que Sant Joan a
Ciutadella és una festa multitudinària, molt participativa, com
també ho són els Moros i Cristians, com també ho és Sant
Antoni i moltes altres, però sí que és evident que es necessita
coordinació i col·laboració per part d’administracions
supramunicipals.
Jo pens que existeix ja una col·laboració, que s'ha de
millorar, sempre són millorables. En aquest temps que ens
vendran veurem com a les festes, la gent, té moltes ganes de
sortir, té moltes ganes, i segur que aquest Sant Joan serà un
Sant Joan amb molta participació. Igual que si l'any que ve, si
no hi ha res de nou, es fa Sant Antoni, hi haurà un Sant Antoni
amb molta participació, o una patrona amb molta participació,
més, fins i tot, de l’habitual.
Però això no lleva que hi ha una autonomia municipal que
tampoc no la podem superposar. Què vull dir? Nosaltres, en
principi, donarem suport als punts 1 i 2, al punt 2, perquè el
marc de col·laboració existeix, per tant, li podem donar suport,
és aquesta Junta Local de Seguretat, que sempre es pot ampliar
a moments determinats i es fa a molts de municipis, per tant,
nosaltres no tenim cap problema amb donar-li suport.
I en el tercer punt ens abstindrem, per un motiu, si hi hagués
una petició de l'Ajuntament de Ciutadella on sol·licitàs aquesta
comissió permanent de coordinació, nosaltres no tendríem cap
problema amb donar suport, però consideram que és
l’ajuntament, és el consistori el que ha de fer la petició i
després el Govern, evidentment, creï aquesta comissió.
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I al punt 4 tampoc no li podem donar suport, també ens hi
abstindrem, perquè, com dic, hi ha aquesta coordinació, aquesta
organització de les festes; el Govern paga i som conscients que
a molts de municipis de Mallorca els membres de Protecció
Civil van a donar suport a Ciutadella, de Salut hi ha moltes
ambulàncies que per ventura són de Mallorca i a moments
puntuals van a Ciutadella, i altres agents que hi van. Jo crec que
es fa un estudi, es mira què hi ha, perquè hem de ser molt
conscients que tenim problemes amb Forces i Cossos de
Seguretat i no poden partir tots els que es voldria, però ja es fa.
Per tant, supòs que uns anys es necessitarà una partida i uns
anys una altra, i el Sr. Mas també ho ha dit, jo crec que a
moments puntuals tots els municipis necessiten una ajuda
econòmica i, més que econòmica, no perquè la donin al
municipi, sinó perquè el Govern destini uns doblers a aquell
municipi, per a unes festes determinades; o, com ara, la
setmana passada teníem la 312, que també suposa molta
coordinació a l’hora de passar per carreteres, d'ajudes, de
despeses que també el Govern o el consell ha de tenir.
Per tant, nosaltres no podem donar suport a aquesta partida
finalista. Per a la resta, veiem la bona intenció -com dic- de la
iniciativa.
Gràcies, president.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Ara passam al Grup Parlamentari Mixt, Sr.
Castells, té la paraula per cinc minuts.
EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Moltes gràcies, Sr. President. Bé, jo anunciï el nostre vot
favorable a aquesta proposició no de llei, i, bé, en la línia de la
defensa que n’ha fet la Sra. Pons, però també aprofitaré per
desmentir o per discutir o per contraposar alguns dels
arguments que han utilitzat els grups que han manifestat que
votaran en contra d'alguns punts.
La Sra. Sans, concretament, demanava per què 150.000
euros? Per què no a altres festes? Jo crec que ha quedat a
bastament respost, aquestes festes tenen una dimensió i tenen
una transcendència que va molt més enllà de l'àmbit
estrictament, no només municipal i no només insular, sinó
també autonòmic, és una festa amb una afluència immensa i, a
més a més, hem de posar aquesta afluència en relació amb la
dimensió del municipi i de les seves capacitats per garantir la
seguretat; és a dir, són els dos elements. Tal vegada hi ha festes
que també mobilitzen molta gent, però es produeixen a
municipis més grans, amb més capacitat.
Però, a més a més, el fet que sigui a Menorca afegeix un
element de major complexitat, que és que és molt més difícil i
requereix molts més mitjans reforçar la seguretat. Tots sabem
que en esdeveniments d’aquest tipus es poden convocar
policies locals d'altres municipis, és clar, en el cas de Ciutadella
no n'hi ha prou amb els de Menorca, llavors han de venir de
Mallorca, i això genera unes despeses de desplaçament i
d’allotjament, a un moment en què l’allotjament de Ciutadella
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i de la resta de municipis de Menorca està absolutament
sobrepassat.
Per tant, la problemàtica és molt gran, i jo veig en les seves
intervencions una falta de sensibilitat i una falta de comprensió
exacta d'aquesta problemàtica.
Sr. “Collet”, quan vostè em diu: això no ha de ser de dalt a
baix, sinó de baix a dalt. És que és de baix a dalt, és que
nosaltres som representants del poble que veu que hi ha
aquestes mancances i venim al Parlament de baix a dalt. El
Parlament no imposa res a l’Ajuntament de Ciutadella, som
electes pel poble de Ciutadella, que venim al Parlament, i no
per primera vegada, perquè el meu grup diverses vegades ha
presentat esmenes als pressuposts per demanar reforçament
d'aquestes partides.
I, confrontant-ho amb els municipis que vostè em deia, que
segurament també tenen problemes similars, la diferència és la
que jo li dic: que és relativament senzill que a les festes de
Pollença vinguin molts policies locals d'altres municipis de
Mallorca, que no tenen aquesta problemàtica en aquell precís
moment. I aquesta problemàtica a Menorca és molt més difícil
de resoldre.
A banda també, hem de tenir en compte que la comunitat
autònoma té la competència en matèria d'emergències. Per tant,
és a dir, no demanam un suport per a una competència en la
qual la comunitat autònoma no hi té cap competència, de fet, a
la proposició no de llei, i ja s’hi citen totes aquelles
competències, com, per exemple, la de Salut també, no?, que es
veuen tensionades i que es veuen pressionades per la gran
afluència que hi ha en aquestes festes.
Jo. respecte de la quantitat, entenc, del redactat del quart
punt, que aquí del que es tracta és de visualitzar precisament tot
l'esforç que la comunitat autònoma fa per reforçar els seus
dispositius per fer front a aquesta situació d'emergència o
aquesta situació potencialment perillosa per a la seguretat. I he
de dir que, respecte d’aquest tema, malauradament, sempre hem
notat, igual que jo noto per part de vostès alguna falta de
sensibilitat, falta d'empatia i manca de consciència de la
dimensió d’aquestes festes, també hem detectat un cert
desinterès per part del Govern de visualitzar l'esforç que
realment fa, perquè quan nosaltres hem presentat esmenes per
demanar que es reforci, des de la Direcció General
d'Emergències, la situació de Ciutadella durant les festes..., el
màxim que hem aconseguit és que es digui que hi haurà una
part del pressupost d'emergències que es destinarà a Ciutadella.
I quan hem demanat, a través de pregunta amb resposta escrita,
quina és aquesta aportació en espècie, és a dir, ja que no hi ha
una aportació dinerària directament a Ciutadella, saber
exactament en quines despeses ha incorregut la Direcció
General d'Emergències per fer front als riscos que es corren a
les festes de Ciutadella, la resposta ha estat molt decebedora i
amb total manca de transparència.
Per tant, a mi em sembla bé, i per això votarem també a
favor del quart punt, que es visualitzin i que es facin
transparents les aportacions que realment el Govern fa per
pal·liar els problemes de seguretat i per potenciar les
emergències que es donen a les festes de Sant Joan.
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Vull acabar només dient que aquesta falta de sensibilitat, de
consciència de la problemàtica de Menorca que,
malauradament, he de dir que la notam en molts d'aspectes i en
molts altres temes, es veuen també quan hem plantejat els
problemes també sobre la massificació, quan nosaltres vam
presentar una proposició no de llei en què demanàvem que hi
hagués un cert control sobre les expedicions de transport
marítim que es feien en aquelles dates, se'ns va respondre dient
que això atemptava contra... res menys que contra la lliure
circulació. Escolti, quan, per exemple, en els jocs del Pla, bé
que es fa un control d’aforament, estam molt acostumats que es
facin controls d'aforaments davant de situacions d'emergència,
que es facin controls d’aforament en els jocs del Pla, per
descomptat, però també hauríem d'avançar tots plegats en ser
capaços, com es fa a moltes ciutats del món, de controlar
l’afluència en determinats espais, també per garantir la
seguretat, i no només la seguretat, sinó també el dret dels
ciutadans de Ciutadella al gaudi de les seves festes, les quals,
evidentment, estan obertes a tothom, però tot té un límit, i tots
els aforaments tenen un límit. I, per tant, creiem que ens hem de
desempallegar d'alguns prejudicis i entendre que cal donar una
resposta adequada a tots els reptes que plantegen aquestes
festes.
Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Ara té la paraula el Grup Parlamentari
Socialista, la Sra. Carbonero.
LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:
Moltes gràcies, president. Bé, per començar, Sra. Pons i
Fullana, agraïts que dugui aquest debat aquí, al Parlament.
Vostè s'ha queixat que duim deu mesos de debat, però és cert
que dia 20 del mes passat s'hauria pogut debatre, de fet, va
venir la televisió i tot, i crec que va ser vostè mateixa que va
demanar posposar fins a dia d'avui aquest debat. Però, bé,
deixam açò de banda.
Jo sí que li diré que crec que en aquesta sala som les
úniques persones de Ciutadella, de Menorca. Jo som
exalcaldesa i conec perfectament què és organitzar unes festes
de Sant Joan, i sé la dificultat que té.
Li he de dir que les festes de Sant Joan són la festa viva viva- de les tradicions i el sentiment d'un poble, i açò ho vull
dir en primer punt, perquè és importantíssim tenir-ho en
compte. I també vull dir que és una festa inclusiva, una festa
inclusiva en el sentit que tots, totes les persones de totes les
edats hi troben el seu espai. I també li he de dir que enguany
estam especialment il·lusionats, especialment il·lusionats
perquè -com bé ha dit vostè, Sra. Pons i Fullana- enguany
sembla que tindrem festes de Sant Joan, i, després de dos anys
de pandèmia, açò és una gran alegria per als ciutadellencs i
ciutadellenques.
Li dic açò perquè és una alegria, però, per una altra banda,
és una gran preocupació, i açò ho compartirà amb mi i amb tots
els grups, com també han dit tota la resta de grups que les festes

de Sant Joan transcendeixen per la multitud de gent que ens
visita i també perquè són les primeres festes després de l'estiu.
Jo li he de dir que vostè aquí fa una innovació amb aquesta
proposta, és a dir, hi ha un marc de col·laboració que es diu: la
Junta Local de Seguretat, i la convoca l’alcaldessa, l’alcaldessa
o la Direcció General de l'Estat, açò és el marc de
col·laboració.
Nosaltres al primer punt li farem un vot favorable, perquè
creiem que és imprescindible aquesta col·laboració, és
imprescindible.
La Junta Local de Seguretat es pot convocar a qualsevol
moment de l’any, de fet, l'any passat, quan no hi va haver
festes, hi va haver molts de visitants de gent jove que van venir
a fer botellot, el nostre grup -el nostre grup- va fer fins i tot una
manifestació pública, amb una carta, de la preocupació que
teníem respecte del que va passar l'any passat, i vam demanar
que es convoqués aquesta Junta de Seguretat.
A la Junta de Seguretat s’hi poden convocar, per instàncies
de la presidència i de la col·laboració dels municipis i dels
consistoris, vostè, Sra. Pons i Fullana, el Partit Popular també
hi té representació, en el consistori podem demanar la
convidada dels qui considerin; vostès parlen del consell insular,
idò proposin que a la Junta de Seguretat hi vengui el consell
insular, hi venguin els tècnics que considerin oportuns, per
tractar temes concrets.
Per tant, nosaltres creiem que el marc està establert i el
marc és a iniciativa municipal, perquè la convocatòria de les
festes i l'organització de les festes és municipal. I jo aquí sí que
estaré d'acord que no podem passar per davant la voluntat d’un
municipi, Sra. Pons i Fullana, i li dic així de clar; l’organitzador
és l'ajuntament de Ciutadella, que és el representant de tots els
ciutadellencs i ciutadellenques, són els que organitzen les
festes, i ell és qui considera els fòrums de col·laboració que
s'han de tenir en compte.
Li diré més, no només açò, la Junta de Seguretat, sinó
també vostè sap que s’ha aprovat la Junta Municipal de Sant
Joan, recentment, sé que el seu grup no hi va estar d'acord, va
votar en contra del Reglament, però és un altre fòrum que té un
reglament, amb uns punts molt concrets, d'aquesta preocupació
que compartim tots respecte de les festes de Sant Joan. Per què,
Sra. Pons i Fullana? Perquè volem respecte, volem respecte a
les tradicions dels ciutadellencs i ciutadellenques, respecte a la
festa, i volem que la gent que ens visiti respecti la festa.
I és un problema, el tenim, i vostè ho sap, perquè vostès, el
Partit Popular, el 2014 varen tenir un batle que va dimitir a
conseqüència de les festes. Ho saben, ho hem patit tots, ho hem
patit tots, i manca de sensibilitat, cap ni mitja, perquè dic coses
molt grosses i que feren molts de sentiments.
Per tant, vostè ja era diputada llavors, el 2014, jo ho he
mirat a veure quines propostes va fer vostè al Parlament, jo no
n'he trobada cap, vostè em podrà rectificar, però aquesta
proposta que du avui du un marc d'innovació de la coordinació
respecte del que ha decidit el mateix ajuntament, que són
aquests dos fòrums que li dic: la Junta de Seguretat i la Junta
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Municipal de Sant Joan, que fa poc que van aprovar els
diferents consistoris que governen.
Respecte de les despeses, estic totalment d'acord que hi ha
d'haver transparència, que el Govern té competències en el
tema d'emergències, la Sra. Garrido, ja li va fer una resposta al
plenari al Sr. Camps, que va fer una pregunta, va dir que ja
havia vingut a Ciutadella dues vegades, el Govern...
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Carbonero, hauria d’acabar.
LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:
... -ara acab, sí-, i que hi havia i hi haurà pressuposts per a totes
les despeses que siguin dels policies municipals, dels voluntaris
que puguin venir a Ciutadella, perquè hi hagi aquesta seguretat
necessària per a aquestes festes multitudinàries.
I després una darrera ja, Sr. President, que la seva proposta
diu que hi ha uns protocols no escrits. Jo li he de dir que
nosaltres tenim uns protocols aquí escrits, que es diuen
Protocols de les festes de Sant Joan, de Bep Padet, i bé, és
una..., simplement que m'expliqui el tema, per què diuen que hi
ha un pressuposts no escrits quan aquí hi ha un llibret que es
diu -de Bep Padet- Protocols de les festes de Sant Joan de
Ciutadella.
I bé, sobretot, que tinguem unes festes tranquil·les, i molt
bon Sant Joan, Sra. Pons i Fullana.
EL SR. PRESIDENT:
Molt bé, moltes gràcies. Ara té la paraula, per
contradiccions, el grup proposant, per un temps de cinc minuts.
LA SRA. PONS I FULLANA:
Sí, moltes gràcies, Sr. President. Miri, l’acord fet públic dia
20 d'abril, per la Junta de Caixers i per l'Ajuntament de
Ciutadella, on enguany s'anuncia que se celebrarà Sant Joan,
textualment -textualment- diu: “S'està treballant en la logística
i la seguretat de les festes”. Açò vol dir, senzillament, que hi ha
nombrosos aspectes a concretar i a definir a tota l'organització
d'enguany, i així ho va dir l’alcaldessa, Sra. Joana Gomila, i ho
compartesc.
Miri, jo he tingut l’honor de ser regidora a l'Ajuntament de
Ciutadella i, per dir-ho d'una manera molt bé, vaig quedar amb
els cabells de punta del que costa organitzar les festes. Ho
apuntava el Sr. Castells: des de pagar dietes de Protecció Civil,
a l’ib-salut..., en una paraula, potser és cert que la Sra. Gomila
no ha donat aquesta quantitat, però m'agradaria que li
comentessin, perquè sé segur que no s’hi faria molt enfora, ho
sé segur.
A la Sra. Sans, sí que li diré, respecte que em deia vostè,
perquè deia 150.000 euros i havia fet referència als 60.000. No,
miri, nosaltres, en els pressuposts d'enguany vam demanar
aquesta partida i vam acceptar una esmena dels grups que
donen suport al Govern on ens en proposaven 60.000, i la vam
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acceptar, vam considerar que era millor 60.000 euros que zero
euros. Ara, cregui’m que és totalment insuficient, no abasta ni
per començar.
No polititzam les festes de Sant Joan, Sra. Sans, res més
enfora, ara bé, sí que som molt conscients de tot el que implica
preparar-les i, sobretot, tot el que costa econòmicament.
A la Sra. Carbonero, miri, tot i haver estat alcaldessa, Sra.
Carbonero i Sánchez, a la Junta Municipal no hi participa ni el
Govern ni el Consell, supòs que ho deu confondre; la Junta
Municipal no..., la Junta de Seguretat sí, per açò li dic que o ha
estat un lapsus o s’ha equivocat, a la Junta Municipal no hi
participa ni el Govern ni el Consell. I precisament, Sra.
Carbonero i Sánchez, nosaltres demanam implicació del
Consell i del Govern, perquè traspassa molt l'àmbit local.
És curiós que tots estam d'acord amb tenir unes bones
festes, jo les li desitj també a vostè, res més enfora, ara, parlem
clar, no volem que el Govern aporti res, no volem que el
Govern aporti cap quantitat econòmica per tenir unes bones
festes. Açò sí, no polititzar-les, molta germanor i tots molt
contents, com deia vostè.
Per tant, lament la falta de sensibilitat de partits, com és el
Partit Socialista -que vostè mateixa ha estat alcaldessa de
Ciutadella-, lament la falta de sensibilitat i d'implicació.
Vull agrair a tots els partits que han donat suport a aquesta
proposició no de llei en alguns punts o en la totalitat, els ho vull
agrair.
Ara sí, em vull referir a la intervenció del Sr. Castells, que
sí que li vull agrair especialment, perquè, tot i que no
compartim les idees polítiques, l’alcaldessa, que és de MÉS per
Menorca -no és del Partit Popular-, en açò és amb el que s’ha
de demostrar que no hem de fer política de les festes. Jo, quan
vaig ser membre de la Comissió de Festes de l'ajuntament, en
tot moment vaig donar suport a l’alcaldessa, amb les festes de
Sant Joan, en tot moment, no les vaig polititzar mai. Ara, crec
que és de justícia que unes festes, que han traspassat -en pocs
anys- l'àmbit local i l'àmbit insular, escolti, crec que és de rebut
que el Govern hi ha de dir i hi ha d'aportar econòmicament
qualque cosa.
Li ho torn repetir, Sra. Carbonero i Sánchez, jo també li
desitj unes bones festes de Sant Joan.
Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Per tant, ara, acabat el debat, passam a la
votació de la Proposició no de llei.
Per part de la Sra. Pons, s’ha proposat modificar l'apartat 4
en els termes que on diu “el 2022", posar “el 2023", per tant he
de demanar si hi ha algun grup que s'hi oposi. Per tant, ho
modificarem...

1390

ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 74 / 4 de maig de 2022

LA SRA. PONS I FULLANA:

Torna a haver-hi empat.

I acceptaré votació separada, Sr. President, que no ho havia

(Se sent una veu de fons que diu: “No, 6, 5 i 1")

dit.
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
... i, com que no s’hi oposa ningú..., sí, i farem votació
separada, d’acord?

No, igual que abans. És igual que abans. Tornam a votar el
punt 4.
Vots a favor? 6.

Passam a votar el punt 1.
Vots en contra? 6.
Vots a favor? Unanimitat.
Abstencions? 1.
Per tant, passam a votar el punt 2.
Vots a favor? 7 vots a favor.

Tornam a tenir una altra necessitat de suspendre, suspenem
o tornam a votar? Tornam a votar? Au, idò, tornam a votar.

Vots en contra? 5.

Vots a favor? 6.

Abstencions? Cap.

Vots en contra? 6.

Votam el punt número 3.

I abstencions? 1.

Vots a favor? 6.
Vots en contra? 6
Abstencions? 1
I ara votam el punt 4.
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
Ah!, perdó, sí, que hi ha empat.
Per tant, tornam a votar el punt 3.
Vots a favor? 6.
Vots en contra? 6.
Abstencions? 1.
Per tant, pertocaria una suspensió, però igual podem tornar
votar. D’acord? Tornam a votar el punt 3.
Vots a favor? 6 vots a favor.
Vots en contra?
Abstencions?
Per tant, el punt 3 passarà a debat en plenari.
Passam al punt 4.
Vots a favor? 6.
Vots en contra? 6.
Abstencions? 1.

Per tant, els punt 3 i 4, per mor dels tres empats, passaran
a plenari per poder resoldre l’empat. D’acord? En
conseqüència, queda pendent.
2) Proposició no de llei RGE núm. 6772/21, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a Palau
de Marivent.
Passam a continuació al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 6772/21, presentada pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, relativa al Palau de Marivent. Per a la seva
defensa, per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té
la paraula el Sr. Mas.
EL SR. MAS I TUGORES:
Gràcies, president. El primer de tot, voldria donar la
benvinguda a les companyes i als companys de Recuperem
Marivent. Plantejam aquesta proposta, que també és del mes
d'agost del 2021, la vàrem presentar coincidint amb l'arribada
de la família Borbó uns quants dies que es va hostejar a
Marivent.
És de sobres coneguda la història tant de la finca com del
Palau de Marivent, era de la família Saridakis, aquesta la va
donar a la Diputació Provincial de Mallorca a l'any 1966 i
després, a l'any 1973..., la va donar amb la condició que fos un
museu obert i, excepcionalment, pogués ser emprat com a
residència per a caps d'Estat. Incomplint aquestes condicions,
la Diputació Provincial va cedir l’ús, tant de la finca com de
l’habitatge, a la família Borbó a l'any 1973. I a partir d'aquí,
l’ha ocupada aquesta família fins a dia d'avui i n’ha pagat les
despeses de manteniment la comunitat autònoma, en gran part,
i una petita part l'Estat.
Per tant, nosaltres creiem que ara que ja, pràcticament, la
família Borbó no en fa ús, perquè s'ha convertit en la residència
gratuïta de la tia de Felip de Borbó, la germana de la reina

ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 74 / 4 de maig de 2022
emèrita, ha arribat l’hora que tornin l’ús de Marivent al Govern
de la comunitat autònoma, que és qui, al cap i a la fi, és el seu
legítim propietari a dia d'avui i, a més, en paga les despeses.
L'espai té molt de valor. Pel que diuen els jardins tenen molt
de valor per poder ser visitats; es podria fer un museu on ara és
l'habitatge; s'hauria de fer una valoració del que hi ha allà; s'han
fet altres construccions dins la finca. Per tant, és un espai que,
com que el pagam la gent de les Illes Balears i, a més a més, en
som els legítims propietaris, el que caldria seria que la família
real, ara que ja no en fa ús, la família Borbó, el torni.
Perquè, a més a més d'això, ha estat la seu o l'espai
d'operacions de diverses empreses o organitzacions que s'han
dedicat a la delinqüència, com l’Institut Nóos i això.
Per tant, creiem que ha arribat el moment que el poble de
les Illes Balears pugui fer ús del Palau de Marivent i de la finca
que l’envolta, sobretot també perquè té un valor, tant la finca
com la residència, com l’allotjament, important que el pagam
des del Govern de les Illes Balears i n’hem de poder fer ús els
ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears.
Gràcies.

1391

proposició no de llei, a l'any 2014, quan a l'abdicació, Joan
Carles I va renunciar al tron d'Espanya a favor del seu fill, el
príncep Felip, fent-se efectiva dia 19 de juny del 2014. Un dia
que justament coincidirà amb les eleccions d'Andalusia i que
vostès veuran com hi ha un canvi de polítiques, com veuran que
hi ha un canvi de mentalitat en la ciutadania, perquè el que
volen és que els resolguin els problemes i no els posin més
problemes, com els agrada fer a vostès.
Per tant, com hem manifestat sempre des del Partit Popular,
han estat clau en el paper polític de la transició i en la defensa
de l'estat de dret i de l'estabilitat política i institucional que
marca la nostra història recent, de la qual la majoria ens en
sentim molt orgullosos com a ciutadans de les Illes Balears, que
el cap de l'Estat del nostre país, el cap d'Espanya, vengui a
passar aquí les setmanes o els dies que consideri oportuns, com
hem dit, amb la seva privacitat i respectant el seu caràcter
oficial, que per açò el té al Palau de l'Almudaina.
Per acabar, creiem que les Balears, fent gala de la nostra
hospitalitat, hem de seguir acollint Ses Majestats, respectant
aquesta privacitat, sempre que així ho desitgin, perquè aquestes
visites formen ja part de la nostra història i formen part de la
nostra tradició de cada estiu i de cada període de vacances que
ells considerin.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Ara passam al torn de fixació de posicions.
Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Camps, per un temps de cinc minuts.
EL SR. CAMPS I PONS:
Moltes gràcies, Sr. President, bon dia, senyores i senyors
diputades. Mentre MÉS per Mallorca s’entreté, una vegada
més, amb aquest tipus d'iniciatives, no ens estranya que vagi
agafant més terreny i més protagonisme MÉS per Menorca,
perquè a les Illes Balears, encara que no compartim la majoria
d'aquestes propostes que fan els dos MÉS, són molt més
efectives, eficients per a les necessitats dels ciutadans d’aquesta
terra. Si segueixen a aquest ritme, Sr. Mas, segur que prest
tindran el sorpasso entre vostès mateixos.
I pel que fa a les necessitats dels ciutadans, que de cada dia
són majors, perquè als ciutadans el que realment els preocupa
a Balears és la situació econòmica, a un 62%; la inestabilitat
laboral, a un 51%, seguida de l’atur, a un 47%; l'habitatge, en
què tornam ser, per segon mes consecutiu, la regió on és més
car de tota Espanya; la inflació, la pujada del preu de la llum,
del combustible, del transport públic, la no baixada d'imposts,
així i tot havent-hi un superàvit de l'exercici de l’any 2021, de
340 milions d'euros. Aquestes són les prioritats del Govern
d'esquerres de Balears.
Per tant, amb aquestes economies ofegades per les
circumstàncies de la pandèmia i d'altres, vostès s'entretenen
amb aquest tipus de iniciatives, quan hi ha moltes comunitats
autònomes que es barallarien, que pagarien per poder tenir
aquests prestigi, aquest honor de poder tenir la família real
quan ells considerin desplaçar-se a les seves corresponents
comunitats autònomes i fer-los la publicitat que comporta,
tampoc no van perdre l'oportunitat i varen presentar una altra

Per la meva banda, i en nom del Grup Popular, sols ens
queda, una vegada més, agrair la visita any rere any, que ja fa
més de 40 anys que brinden Els Reis, essent els primers
ambaixadors de la nostra terra.
Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Ara passam al Grup Parlamentari Unidas
Podemos, té la paraula la Sra. Sans, per un temps de cinc
minuts.
LA SRA. SANS I REGIS:
Gràcies, president. Des d'Unidas Podemos, donarem suport
a aquesta iniciativa, com no podia ser d'una altra manera. De
fet, el nostre grup parlamentari, juntament amb les diputades
d'Unidas Podemos per Balears en el Congrés i el nostre
company Rafa Mayoral, vàrem trametre precisament una carta
directament a Felip VI, precisament per aquesta mateixa
qüestió que avui debatem en aquesta comissió, i ho vàrem fer
perquè pensam que és una reclamació històrica que avui, -i no
em vull oblidar de saludar el públic assistent de Recuperem
Marivent, els quals sol·liciten que l’us del Palau de Marivent
pugui tornar a la ciutadania, tal com varen deixar per escrit els
descendents..., tal com va determinar la vídua de Saridakis-, i
que pugui ser un palau d’ús com a museu o per passejar per tots
els jardins, que, si bé és cert que es varen obrir parcialment,
supòs que, arran de tota aquesta pressió dels darrers anys, però
que és totalment insuficient.
I nosaltres, avui volia comentar, ja que aquesta iniciativa ho
permet, com deia, vàrem trametre aquesta carta certificada i
que ja hem rebut, aquesta carta ja està regulada per Felip VI.
Ara, nosaltres esperam, que, si no ens vol contestar, no importa
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que ho faci, però sí que podria decidir donar la passa de cedir
l’ús total a la ciutadania de les Illes Balears del Palau de
Marivent, tenint en compte que si vol venir, crec que té
suficients recursos per poder venir, com qualsevol altre ciutadà
d'aquesta d'aquesta terra o d’altres indrets. Sobretot, després de
veure els comptes públiques que va fer dels seus estalvis,
creiem que s’ho pot permetre i sobretot perquè ja hi ha un altre
palau, que és l'Almudaina, que en teoria és la residència oficial.
Per tant, el discurs aquest que feia un poc el Partit Popular,
no es preocupin perquè podria continuar venint perfectament a
les nostres illes.
I em sorprèn també, bé, el Partit Popular comença a
comentar que hi ha altres qüestions que són d'interès. Sí, és
cert, podríem parlar de totes les iniciatives que es presenten en
aquest Parlament, sí, però hi ha altres qüestions més importants.
Per tant, jo trob que podem debatre de totes les qüestions i més
en aquesta comissió, que aquesta iniciativa pertoca aquí. I
nosaltres, jo crec que és important, al Partit Popular potser li és
igual, però hi ha moltes persones que no compartim que hi hagi
persones que tenguin privilegis per sobre de tothom, que a
sobre estiguin protegides totes les seves actuacions, a una
Constitució que se suposa que hauria de ser la Constitució de
tot el poble i resulta que hi ha un parell de ciutadans que estan
protegits, que és igual si han fugit, si és igual si han aparegut
doblers a paradisos fiscals, si és igual si han donat doblers
públics, perquè són doblers de la ciutadania. I això és totalment
incomprensible i, sobretot, com dic, que no es vulgui fer cap
tipus d'investigació.
Perdonin idò, per tant, que hi hagi ciutadania d’aquest país
i d'aquesta comunitat que no estiguem d'acord que hi hagi
aquestes diferents cessions i desigualtats. I per això nosaltres,
com dic, apostam per un horitzó republicà, precisament, per
tenir una societat més igualitària i justa. I, com deia al principi,
donarem suport a aquesta iniciativa.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Ara té la paraula pel Grup Parlamentari
Ciudadanos el Sr. Méndez.
EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:
Sí, gracias, Sr. Presidente. En muy amplio, somos..., no
logramos comprender esta envidia a personas que deben
representar un símbolo, que tienen un papel, digamos ritual,
ceremonial dentro de nuestra comunidad, sacrificamos incluso
algunas personas que han de representar el símbolo de cómo
somos gobernados, de cómo nos estructuramos, de cómo nos lo
pasamos de unas generaciones a otras a lo largo de la historia,
y no, tenemos que envidiarles, de ¿y estos qué tienen y cuánto
tendrán? Y ¿por qué son ellos y no nosotros? Es una absoluta
confusión sobre el igualitarismo.
Quiero decir, a ver, entiendan ustedes que la igualdad es
una cosa a buscar, pero que no debe estar en todas las cosas, es
como si un vegetariano nos pidiera que los cuadros todos tenían
que ser bodegones. Los libros sólo pueden enseñar cuentos
sobre la señora Cenicienta, no sé puede llevar el igualitarismo,
estamos pidiendo a unas personas que cumplan un papel ritual

para todos nosotros, y después pasamos a envidiarlos. Es lo
más absurdo que he escuchado en mi vida.
Ahora bien sobre el Palacio de Marivent, que nos solicita el
Sr. Mas, que reflexionemos sobre la herencia de los Saridakis
y de Annunziata Marconi, que, como todas las herencias, pues
tiene ese carácter suyo, un poco literario y un poco raro, de que
estos señores pues dejaron aquello, no se lo dejaron a sus
sobrinos, que debían ser malos, sino que se lo dejaron a la
Diputación. Esta Diputación, que hoy, por cierto, deberíamos
analizar si está representada por el consell o exactamente por
qué planteamiento público, porque yo les voy a decir una cosa,
como yo soy mayor, recuerdo cuando en la transición cuando
convertíamos las cosas en públicas, de hecho las convertíamos
en públicas, las convertíamos en accesibles, en visitables, en
sitios donde se podían realizar actos; eran los 80, pueden
imaginar ese tipo de actos que nos gustaba realizar en ellos.
Hoy en día no sucede eso, hoy en día, perdonen, pero la
propiedad pública, quiere decir que se atrincheran allí unas
oficinas, donde no puede ir nadie y no entiendo la enorme
ventaja. Es decir, se pelea mucho por la perentoriedad de la
propiedad pública, pero luego no sé qué ventaja representa para
los ciudadanos el hecho de que las cosas sean públicas. Es más,
suele impedirse el acceso.
A Marivent, el 18, que es el último año normal, con cuentas
normales, digamos prepandémico, fueron 80.000 personas.
Aquellos son unos jardines muy bonitos, con 50 especies
mediterráneas, muy recomendable a visitar. Los Miró
aprovecharon para poner una exposición permanente, con 12
figuras de bronce, que también merece la pena. Pues muy bien,
y lo otro, pues miren, pues están allí unos señores que, por
cierto, participan en la creación de esta memoria democrática
y tal, porque allí ha habido visitas de Maduro, Clinton y tal, que
están firmadas, resulta interesante de ver, y la verdad es que
yo... meter allí 24 burócratas, hacernos unos papeles sobre no
sé quién, no entiendo qué ventaja pueden representar para la
población de Baleares, que en aquello estén bunquerizados allí
unos funcionarios, a no ser que ese sea uno de esos
funcionarios, porque creo que deberíamos considerarlos
individuos bastante afortunados.
Así que nosotros en esta cuestión, además eso que habría
que ver y discutiendo mucho la utilidad y, sin embargo,
participando, como decíamos al principio, de que tener una
simbología monárquica es tener una referencia sobre el poder,
sobre la sociedad en la que uno vive, sobre un determinado
orden y sobre una determinada formulación, que no es en
absoluto malo y que nos ha producido 40 años de estabilidad
política, pues ¿qué quiere que le diga? Nosotros no seremos en
absoluto partidarios de atrincherar allí a unos funcionarios, por
muy amigos que seamos de éstos.
Gracias, ¿eh? Perdón, agotaré un poco más mi tiempo.
Siempre se plantea que se van a hacer museos en todos
estos sitios, sí, es cierto, museos probablemente de memoria...,
sí, para visitar exacto, sí, hemos oído hablar de muchos museos
muy visitables.
Gracias.
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Ara per part del Grup Parlamentari VOXActua Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez.
EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:
Gracias, Sr. Presidente. Yo también quiero dar la
bienvenida al grupo este de Recuperemos Marivent y decirles
que se pueden disolver porque Marivent no se ha perdido, con
lo cual no hay que recuperarlo.
A ver, yo supongo que esta iniciativa surgió de un día que
estarían los de MÉS allí, amb un rebentat d’Amazona, a ver
què feim? Y se pusieron una canción de Valtónyc, esta de Un
día ocuparemos Marivent con un Kalashnikov, y se vinieron
arriba y presentaron esta absurda proposición no de ley, como
si en este Parlamento no tuviéramos coser más importantes que
hacer, aunque estamos muy acostumbrados a tratar este tipo de
absurdidades.
La presencia de sus majestades los reyes en Baleares ha
supuesto, pues, que pasen por nuestras islas personalidades
como el emperador de Japón, la reina Isabel II, Carlos y Lady
Di, Clinton, el rey de Jordania, el rey de Marruecos, el de
Bélgica, Bush, Gorbachov, es decir, una campaña
absolutamente impagable de publicidad que nos ha colocado en
el centro, no de Europa, del mundo en muchísimas ocasiones.
Nunca, nunca agradeceremos lo suficiente al rey emérito y al
actual titular de la Corona todo lo que han hecho por estas islas,
aparte de temas deportivos, como la Copa de Su Majestad el
Rey o el trofeo Princesa Sofía, que también nos ha colocado en
el centro del mundo deportivo en la élite de la vela.
Pero, claro, ustedes dan vueltas y vueltas y vueltas a sus
mantras, oíamos a la Sra. Sans hablar de privilegios: “estamos
en contra de los privilegios”, ¿a qué privilegios se refiere, Sra.
Sans? ¿A tener una escolta que tenga que mandar a calentar el
coche, una asesora haciendo de niñera, un pelotón de la
Guardia Civil en la puerta de un chalet? ¿A qué tipo de
privilegio nos estamos refiriendo?, porque aquí hay mucha
gente que tiene muchos privilegios.
Sr. Presidente, le veo con ganas de interrumpirme, ¿eh?, si
quiere usted ¡hágalo, hágalo...
EL SR. PRESIDENT:
Sí...
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encanta, por ejemplo, podrían vaciar el Consolar, donde estaba
el museo del bar, decirle a la Sra. Armengol que lo devuelva al
pueblo al que pertenece, y se vuelva a situar allí el Museo
Marítimo que es del que esta ciudad carece.
Gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Té la paraula el Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes, Sra. Sureda.
LA SRA. SUREDA I MARTÍ:
Gràcies, president, senyores diputades i senyors diputats. El
Sr. Mas ha contat una mica la història de la família Saridakis,
que és cert que va cedir Marivent a la Diputació per fer-hi un
museu.
S'ha xerrat, i ho han dit diferents grups parlamentaris, que
va ser molt bo que la Familia Reial estàs a Marivent i varen
venir autoritats nacionals i internacionals que varen fer que
Balears i, en concret, Mallorca fos, estàs en el centre de mira i
que arran d'això també haguem pogut tenir molts de visitants,
però també és cert que s’ha dit en passat. Actualment, no són
les mateixes circumstàncies, no ve de la mateixa manera la
Família Reial el temps que venia i el fet que Marivent retornàs
o no a la comunitat tampoc no llevaria, no deixaria que els reis
poguessin venir aquí.
Jo pens que es poden estudiar possibilitats i obrir converses
amb la Família Reial i s'han fet passes, des del 2017 els jardins
estan oberts. I jo crec que l’adequat seria que es poguessin
seguir fent passes, a veure si podem arribar a aquest objectiu de
fer el museu que es va demanar en el seu moment.
Això, per ventura, llevaria que el Palau de l'Almudaina
pogués ser visitat, si s'hagués de reconvertir en l'estada de
Patrimoni Nacional i, per ventura, s'hauria de reconvertir en
l'estada dels reis si venguessin o no, o, per ventura, es podria
parlar, a uns certs moments, al Palau de Marivent s’hi fessin
visites o no. No ho sé, crec que l’important és obrir converses
i que es pogués parlar.
Nosaltres, unilateralment, no donarem suport a la iniciativa
perquè demana que torni l’ús de Marivent i punt, i nosaltres
pensam que es poden obrir converses i estaríem en aquesta
línia. Per tant, en principi, ens abstenim perquè no estam
tancats que Marivent pugui tornar ser de la comunitat o tornarse l’ús, perquè de ser-ho, ho és.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:
... hágalo!, veo que no ha interrumpido al Sr. Mas cuando ha
dicho que “en Marivent había ubicadas empresas criminales”,
creo que hubiera sido ocasión que ha perdido la presidencia de
interrumpir, y creo que es algo que se debería borrar del Diario
de Sesiones, decir que “en el Palacio de Marivent estaban
ubicadas empresas con actividades criminales”, eso sí debería
ser borrado del Diario de Sesiones.
Evidentemente, nosotros no vamos a respaldar esta
proposición no de ley y si quieren hacer museos, cosa que nos

Dit això, crec que aquesta vegada la meva abstenció no serà
decisiva.
Gràcies, president.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Passam al Grup Parlamentari Mixt, Sr.
Castells, té la paraula per cinc minuts.
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Moltes gràcies, Sr. President. I, prèviament, voldria fer un
aclariment conceptual que em sembla important, Sr. Mas, i això
no té res a veure amb la PNL, però la Diputació Provincial de
Mallorca no ha existit mai, eh?, és a dir, Diputació Provincial
de Palma de Mallorca i després la Diputació Provincial de
Balears. El detall és important perquè, tot i que ara els consells
insulars vénen a ser equivalents a unes diputacions, tot el
patrimoni de la Diputació va passar a la comunitat autònoma,
per tant, el beneficiari d'aquest patrimoni no és el poble de
Mallorca, sinó el poble de totes les Illes Balears. Per tant,
aquest tema, em semblava que era important deixar-lo clar.
MÉS per Menorca afronta aquest debat amb una evidència
i una perplexitat que sempre hem manifestat, que és per què el
poble de les Illes Balears ha de sufragar les vacances d’uns
senyors que són milionaris? És el nostre punt de vista,
evidentment, des d'un punt de vista republicà, que sabem que
no és el de l’status quo constitucional, ho sabem, ho acceptem,
però aquest és el nostre parer i el dels nostres votants i, per tant,
així el manifestam.
Que Espanya és una monarquia, té un cap d'Estat..., escolti,
ho acceptam també absolutament, és a dir, no hi estam d'acord,
però ho acceptam, llavors hi ha un patrimoni nacional que
s’afecta a l’ús de la Família Reial i el que no sabem nosaltres
o no entenem nosaltres és per què una comunitat autònoma ha
d'assumir unes despeses d’un símbol, com deia el Sr. Méndez,
el símbol és de l’Estat, doncs, les despeses d'aquesta família
reial, d’aquest cap de l'Estat les assumeixi l’Estat, no la
comunitat autònoma. I si la a Família Reial li ve de gust passar
l'estiu a Mallorca que l'Estat adquireixi una propietat i l’afecti
a l'ús de la Família Reial, si ho considera convenient.
El que no ens sembla bé és aquesta actitud de pleitesía de,
com a comunitat autònoma, sufragar les vacances d'aquesta
família que, a banda que sigui un cap de l'Estat, com hem sabut
fa poc, perquè s'han transparentat les dades econòmiques de la
renda i de les propietats del cap de l'Estat, és una família
mil·lionària.
El Sr. Méndez diu: “Que nos representa a todos”. I jo li
deman: si nos representa a todos, com és que la informació
econòmica de la Família Reial només s’ha fet arribar a uns
determinats partits polítics i se n’han exclosos uns que es
consideren no-constitucionalistes? Jo crec que vostès haurien
de fer una mica de revisió d’això, perquè si la Família Reial i
el rei nos representa a todos, todos vol dir també als
republicans. O a nosaltres no ens representa? Segons sembla,
el rei considera que no, que no ens representa a nosaltres,
perquè considera que nosaltres no n’hem de fer res de la seva
informació econòmica.
Per tant, aquí ho deixo. Només, Sr. President, i perquè vegi
que em centro en la qüestió, quan jo dic que nosaltres estam a
favor d'aquesta proposició no de llei perquè sufragam les
vacances d’uns milionaris, és que el cap de l'Estat, el Sr. Felip
de Borbó, ha acumulat un patrimoni de 2,5 milions d'euros
només amb el seu sou, és a dir, per què? Perquè tota la resta de
despeses les té pagades. Escolti, a mi em sembla molt bé que el
cap de l'Estat de tot arreu, sigui un rei o sigui un president de

la república, tingui una bona retribució, ara, també em sembla
que és lògic que aquesta retribució serveixi per pagar les seves
despeses, entre les quals les seves vacances.
No sé per què..., i amb això ja dic, és indiferent ser
monàrquic que republicà, el salari que percep el cap de l'Estat
ha de servir perquè es faci milionari!, no, ha de servir perquè
assumeixi les seves despeses.
Per tant, el fet que siguem a una monarquia i hi hagi un cap
de l'Estat que sigui un rei i que sigui de forma hereditària, no
vol dir que haguem de combregar amb rodes de molí, és a dir,
una cosa és..., vostès són monàrquics, ho celebro, els felicito,
això no vol dir que hagin de combregar amb rodes de molí i
estiguin disposats a tapar-se els ulls davant de qualsevol tipus
d'abús o qualsevol ús desproporcionat de les prerrogatives del
monarca.
I utilitzo la paraula “proporcionat” perquè crec que el Sr.
Mas, a la seva proposició no de llei, situa el tema de forma molt
correcta, perquè és evident que tant MÉS per Mallorca com
MÉS per Menorca, nosaltres partim d'una qüestió de principi,
del rebuig de l'ús privatiu d’aquest palau. Per què? Primer,
perquè incompleix la voluntat del causant, i després, per tot el
que he dit abans.
Per tant, aquesta és la nostra postura de principi, però, el Sr.
Mas, a la proposició no de llei que ens planteja és molt més
pragmàtic i diu una cosa, diu: “Home, ja que no el fan servir,
té sentit la desproporció de destinar aquesta propietat amb tots
els seus atractius, tots els seus actius i totes la seva superfície
a tenir aquesta propietat sense ús? És a dir, fixi’ns, hem baixat
el nivell, diguem, és a dir, ara no fem una proposició no de llei
com hem fet tantes vegades amb la qüestió de principis, no, no,
anem a una qüestió més pragmàtica i és el que em porta a dir
que vostès estan combregant amb rodes de molí. El que estem
dient és que no s'està fent servir, aquest ús desviat, que
nosaltres no acceptam per una qüestió de principis, perquè
aquesta propietat sigui la residència d'estiu de la Família Reial,
ja la deixam de banda aquesta qüestió de principis, anem a la
qüestió purament pragmàtica de dita proporció, que és que, a
més a més no es fa servir. Per tant, escoltin, ja sé que vostès
són monàrquics, però crec que no hauria d'anar tan enllà com
perquè es posessin la bena als ulls i diguessin: no, és igual,
encara que no el facin servir, que continuï allò buit i sense
respectar-se la voluntat del causant.
Per tots aquests motius, Sr. President, nosaltres votarem a
favor.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. 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. El 2017 la presidenta del Govern de
les Illes Balears i el vicepresident, el Sr. Biel Barceló, varen
anunciar que a partir del 2 de maig s'obririen al públic els
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jardins de Marivent, tal com es recollia l'acord de
governabilitat de les Illes Balears subscrit per les formacions
polítiques a l'anterior mandat. A partir d'aquest acord, el
Govern de les Illes, juntament amb l'Estat i la Casa del rei, han
treballat o varen treballar una proposta que permetés conjugar
aquest projecte i l'ús del complex de la residència de la família
reial amb un ús públic. Segons declaracions de Biel Barceló:
“L'obertura dels jardins de Marivent demostra que la voluntat
popular, expressada democràticament, és capaç de fer possible
acomplir una reivindicació històrica i guanyar espais per a la
ciutadania. Els veïns del barri, els ciutadans de Mallorca i la
resta de les Illes, i tots aquells que ens visiten, podran gaudir de
Marivent i dels seus jardins, inclòs, -i jo vull dir-ho, perquè
aquest ús continua sent així-, un ús que continua encara oberta
a tot el públic que en vulgui fer ús i que vulgui visitar-los, fins
i tot també el públic que ens acompanyen avui i al qual salut
afectuosament.
El mateix 2017 també s'arribà a un acord amb la família
Miró per tal de dotar els jardins del Palau de Marivent d’una
col·lecció de 12 escultures de bronze de Joan Miró, realitzades
entre 1969 i el 1981. La família Miró va tenir la iniciativa de
cedir aquestes obres perquè atorguessin un valor afegit al
projecte d'obertura dels jardins públics de Marivent.
Si seguim remuntant-nos en el temps, arribam a l'any 1988,
quan la Sala Primera del Tribunal Suprem va atorgar la
propietat de les obres d'art i els béns mobles continguts al Palau
de Marivent als hereus del pintor Joan de Saridakis, el
patrimoni del qual havia estat donat l'any 1966, per Anunziatta
Marconi Taffani, vídua de Saridakis, a la comunitat de les Illes
Balears, aleshores Diputació Provincial, perquè fos convertit en
un museu que portàs el seu nom. Els béns en litigi constaven
d'unes 1.300 obres d'art de diverses èpoques, una biblioteca del
voltant d'uns 2.000 volums i un centenar de mobles de diversos
estils. Cal recordar que la Diputació, en aquell moment, de la
qual el Govern n’és successora, a la sessió que es va fer,
l'acceptació que va fer de la donació l'any 1966, va acceptar
l'oferiment de l’esposa de Saridakis per acordar “destinar els
béns a la instal·lació d'un museu d'art provincial i serveis
culturals i d'ensenyaments i ensinistrament artístic
complementària”. Això ho cit, textualment.
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Els béns mobles del Palau de Marivent foren valorats en el
moment de la sentència en 40 milions de pessetes, i no 3.000
milions de pessetes, com afirmava en un principi el Sr. José
Carlos Herreman, que era l'hereu del pintor Saridakis, fill de la
vídua. Segons una taxació realitzada per la mateixa comunitat
autònoma no es va poder concloure que cap de les obres d'art
que hi havia en aquell moment en el palau, que havien estat
atribuïdes a Picasso, a Goya o a Delacroix fossin autèntiques,
sinó que es va assegurar a més que eren còpies.
Joan Huguet, en aquest moment vicepresident de l'executiu,
va declarar que la sentència no afectaria l'estada de la família
real al Palau de Marivent, edifici dissenyat per Guillem Forteza
entre 1923 i 25, perquè no estava en entredit en cap moment la
qüestió de l’ús.
Si ens remuntam encara més a l'escriptura pública de
donació del 1966, a banda dels béns mobles fins ara relatats i
ja retornats, s'exposava el següent, textualment: “El parc i
salons del palau podran emprar-se per a actes culturals,
manifestacions artístiques i recepcions oficials”, cosa que, com
s’ha vist, s’ha donat compliment amb la instal·lació del Museu
d'escultura Joan Miró.
El mateix document també explícita de manera clara el
següent: “També podrà utilitzar-se el palau per a residència del
cap de l'Estat espanyol, el seu successor legal o hereus en les
ocasions que visitin la província”. Queda clara, per tant,
l'adscripció d'aquest ús mentre tenguem Estat, ja sigui
encapçalat per un rei o per un president d'una república, i que
seguirà fent-ne ús, ja que per ara no s'ha produït cap mena
d'irregularitat pel que fa a l’ús, ans el contrari, com s’ha dit fins
ara, el que s’ha volgut és consolidar una de les dues vocacions
especificades a l'escriptura de donació, l'obertura pública dels
jardins i el seu ús amb un lligam directe amb la promoció de la
cultura i les arts visuals.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Té la paraula, per contradiccions, el grup
proposant. Sr. Mas.

La sentència del Tribunal Suprem, per tant, assenyalava que
des de feia anys que el públic, com que no havia pogut
contemplar les col·leccions d’art. el mobiliari, els llibres i
l’aixovar de la casa Palau de Marivent, pel fet que l'immoble
constituïa la residència de la família reial quan es desplaçava
l'illa de Mallorca, tot plegat generava poderoses i inevitables
raons de seguretat, imposaven, per tant, el tancament permanent
del museu al públic.

Gràcies, president. Miri, Sr. Camps, vostè no ve a les
comissions de les quals particip, per exemple, jo, que són les de
Treball, Turisme, Economia i Educació, per tant, li deman que
demani als seus companys de grup a veure si presentam o no
propostes que afectin o no els ciutadans.

Tot això va fer, a ulls del Tribunal Suprem, que fos una
realitat incontestable, que no es podia visitar, per tant, els fons
mobles del Palau i la sentència fos en el sentit que aquests béns
mobles retornassin als seus destinataris originaris; no així el
palau, que no va ser posat mai en entredit, com va ser també
declarat per part del Suprem, i perquè també l’hereu de
Saridakis en cap moment no va sol·licitar la reversió de la
donació del palau entès com a immoble.

Per altra banda, el patrimoni dels ciutadans de les Illes
Balears afecta els ciutadans de les Illes Balears i parlam del
patrimoni dels ciutadans de les Illes Balears o de les
institucions de les Illes Balears. Per tant, nosaltres entenem, i
ho entenem així, i tenim dret a entendre-ho així, que el
patrimoni de les Illes Balears afecta la ciutadania de les Illes
Balears, i per això presentam aquesta proposta, entre moltes
altres.

EL SR. MAS I TUGORES:
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No es preocupin per la família Borbó, no haurà de dormir
dins un caixer si ve a Balears, té l'Almudaina i té capacitat
econòmica per llogar una habitació d'hotel o un lloguer de
vacances, si tant m'apura, però vaja, l'Estat té l’Almudaina.

Vots a favor? 3 vots a favor.
Vots en contra? 9.
Abstencions?

Que la majoria de ciutadans de l'Estat estiguem d'acord amb
la família real és una cosa que no sabem, és una cosa que no
poden saber, no ho podem afirmar, perquè ningú no ens ho ha
demanat mai. És a dir, com que ningú no ens ho ha demanat, no
ho sabem. Hi són imposats. Hi estam d'acord? No ho podem
aclarir perquè ningú no ens ho ha demanat mai.
A dia d'avui les visites de la família real a les Illes Balears
són història, però són això, història, perquè a dia d'avui no
vénen com venien. Ja dic, s'ha convertit el Palau de Marivent
en la residència gratuïta de la tia de Felip de Borbó. I tenir la
família Borbó com a referència, al llarg de la història la família
Borbó el que té en comú tota és que ha hagut de fugir de la
justícia, tota, tota la família Borbó que ha regnat a l'Estat
espanyol el que té en comú és que tota ha hagut de fugir de la
justícia, el darrer, el que tenim per Aràbia Saudita.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei,
RGE núm. 6772/21, relativa al Palau de Marivent.
3) Proposició no de llei RGE núm. 11660/21, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista i Unidas Podemos,
relativa a institucionalització de la Conferència de
Presidents de les comunitats autònomes.
Finalment, passam a la Proposició no de llei, RGE
núm.11660/21, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista
i Unidas Podemos, relativa a la institucionalització de la
Conferència de Presidents de les comunitats autònomes. 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:

I no, Felip de Borbó no ens representa a tots, i si no
repassau el discurs que va fer dia 3 d'octubre del 2017 i us
adonareu com no representa tota la ciutadania que a dia d'avui
viu a l'Estat espanyol.
I, Sr. Castells, el problema és que ser monàrquic vol dir ser
súbdit, assumir que s’és súbdit, per tant, assumir que s'ha de
retre pleitesía, aquesta és la diferència que hi ha entre ser
monàrquic o ser republicà, quan s’és monàrquic s’assumeix que
s’és súbdit.
I ja per acabar, llegiré un trosset d'un article que va escriure
l’amic Sebastià Alzamora: “Després de molts d'anys de sentir
que la presència estiuenca dels reis a Mallorca constituïa una
atracció turística de primer nivell, molts de mallorquins han
descobert ara que Marivent era en realitat la seu d'operacions
d'una organització delictiva, anomenada Institut Nóos, que es
dedicava a robar diners, com també ho va ser l'estafa
immobiliària de Los Almendros, amb la participació del rei
Joan Carles i el seu amic, recentment traspassat, Zourab
Tchokotua, un príncep georgià tan fals com tots els negocis del
que es va conèixer com el “Clan Mallorca”. S'ha obert camí,
també, la memòria de l'artista Joan de Saridakis i de l'espoli que
va suposar l'ocupació de l'immoble per part de la Casa reial
espanyola, a banda de la deriva política de la institució cap a la
dreta més o menys extrema.
És notori, per qui ho vulgui veure, que Mallorca ha estat per
als borbons un pool de negocis il·legítims, com per a tants
altres espavilats que han passat per l'illa; els ducs de Palma van
deixar de ser-ho no per cap atemptat independentista, sinó pel
fet de ser part d’aquest pool de negocis il·legítims.
El problema de Marivent és que tenen l'enemic a les portes,
però a la part de dins”. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Acabat el debat, passam a la votació de la
Proposició no de llei, RGE núm. 6772/21.

Gràcies, Sr. President. La creació de la Conferència de
Presidents fou una iniciativa molt important dins la política
institucional pel que fa a la generació d'eines de cooperació
entre autonomies i que culmina amb les conferències sectorials
que n’emanen, i que incorpora les relacions interadministratives
com un instrument que ja s’ha aprovat a altres països
d’estructura federal o composta, com el nostre. Les funcions de
la Conferència són, entre d'altres: debatre les grans directrius de
polítiques públiques, sectorials i territorials, d'assumptes
d'importància rellevant per a l'estat de les autonomies, que
afectin els àmbits competencials, tant estatal com autonòmic;
potenciar les relacions de cooperació de l'Estat amb les
comunitats autònomes; o impulsar i orientar els treballs de les
conferències sectorials i altres òrgans multilaterals de
cooperació.
Des de la seva creació, a l'any 2004, fins acabar el setembre
del 2019, es varen realitzar només sis reunions. A causa de la
pandèmia de la COVID-19 es varen realitzar 18 reunions
extraordinàries fins a la presentació d'aquesta proposició no de
llei -de la setena a la número 24-, amb posterioritat a la
presentació d'aquesta iniciativa que ara debatem se n'han
realitzades dues més: una, el 22 de desembre del 2021, i la
darrera, el 13 de març del 2022, a l'illa de La Palma on, a més,
s’hi adoptaren mesures específiques per a la catàstrofe que
havia patit aquesta illa.
A més, en aquesta vint-i-sisena Conferència de presidents
s’hi acordà reforçar la cooperació entre totes les
administracions per articular el Pla nacional de resposta a les
conseqüències derivades de la guerra, un pla dinàmic i obert al
diàleg amb els agents socials, els grups parlamentaris i les
comunitats autònomes.
En aquella conferència es va reafirmar també la condemna
enèrgica i unànime d'Espanya a l’agressió de Rússia, així com
el suport inequívoc a Ucraïna. Així mateix, l’Executiu, en
aquell àmbit, va demanar la cooperació institucional en relació
amb l'ajuda humanitària i es va comprometre a garantir a les
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autonomies recursos econòmics per a l'acolliment de persones
afectades per la guerra.
En l'àmbit energètic el Govern, en aquell context de la
Conferència, va demanar el suport de les comunitats autònomes
a la proposta de desvincular els preus del gas i l'electricitat amb
la finalitat de rebaixar la dependència energètica de Rússia a
través d'interconnexions de gas i amb l'impuls de l'hidrogen
verd i les energies renovables, qüestió que, com hem vist
després, feliçment s'ha materialitzat.
En aquesta vint-i-sisena Conferència de La Palma, pel que
fa a les persones refugiades, la nostra presidenta, Francina
Armengol, va demanar que s'agilitzés el registre per tal
d'oferir-los totes les garanties. En aquest sentit, la presidenta va
poder destacar en aquell àmbit la necessitat que la integració es
dugui a terme, també, des d'una perspectiva laboral, per
ajudar-los a trobar feina i amb una perspectiva, també, de
gènere, ja que la majoria de persones que ens arriben són dones
i infants. A més, va recalcar la necessitat de facilitar
l'escolarització immediata dels infants. Finalment, també, la
presidenta va valorar positivament l'anunci que es va fer i que
s'havia de garantir la vinculació dels fons europeus destinats a
l'acollida de persones refugiades.
Pel que fa a la crisi energètica, també es va poder posar la
veu de les Illes Balears en el debat sobre la deriva que havia
provocat el conflicte armat i on la presidenta de les Illes va
poder defensar la postura de les nostres illes de reclamar a la
Unió Europea que es modifiqués el sistema de subhasta, per
desvincular el preu del gas del de la resta d'energies, i
aconseguir així rebaixar el preu de l'electricitat.
En aquest sentit, des de les Illes Balears, nosaltres vam
reivindicar en aquell àmbit la necessitat que les comunitats
autònomes disposin de més flexibilitat a l'hora d'executar els
fons europeus per tal d'adaptar les convocatòries a la realitat de
cada territori i adreçar-les a sectors estratègics o a projectes
d'especial interès per a cada comunitat. També es va traslladar
a aquell espai de debat multilateral alguna de les
problemàtiques específiques de les Illes Balears, com és
l'impacte de la sobrepoblació, i la realitat del repte demogràfic
de les nostres illes, marcat per la dificultat d'oferir recursos
públics de qualitat, si l'Estat no compensa a través del sistema
de finançament autonòmic, el sobrecost de la insularitat i també
els efectes del que s’anomena l'Espanya que s'omple.
Per tot plegat, nosaltres consideram que l'àmbit de la
Conferència de presidents és un àmbit útil, un àmbit bilateral,
un àmbit on es poden exposar les problemàtiques de cadascuna
de les comunitats autònomes, es poden també trobar fórmules
de cooperació dintre del marc competencial i dintre del marc
constitucional i, per tot plegat, pensam que seria molt
interessant que des de les nostres illes, des d'aquest àmbit, des
del Parlament de les Illes Balears, es doni suport a aquesta
iniciativa que permeti donar una institucionalització, una
regularitat i una major freqüència d'aquestes reunions, que s’ha
vist que han tengut uns més que notables efectes positius,
especialment amb una necessitat de màxima coordinació, com
ha estat durant la pandèmia de la COVID-19.
Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Per a la seva defensa, per part del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Sans, per un
temps de cinc minuts.
LA SRA. SANS I REGIS:
Gràcies, president. En realitat, seré molt breu, perquè pens
que el Sr. Ferrer ja ha explicat prou detalladament en què
consisteix la Conferència de Presidents i quines han estat les
darreres fites aconseguides, sobretot, durant tot aquest temps de
pandèmia.
Que possiblement amb la pandèmia el que s’ha demostrat
és que és un òrgan útil, que ha servit per posar en comú idees,
posicionaments, fins i tot solucions, davant situacions
complicades com les que hem viscut, no només amb la
pandèmia, sinó ara també amb les qüestions relacionades amb
la guerra, que com sabem estan relacionades amb tot
l’increment de preus de l'energia, de subministraments, entre
d'altres, i que, per tant, nosaltres amb aquesta iniciativa
bàsicament el que volem posar de manifest és aquesta utilitat i
la necessitat que les convocatòries siguin amb una certa
periodicitat, que això no implica més que, simplement, poder
seure en aquestes taules, dialogar -com deia-, posar en comú
idees i feina feta, i que pugui ser útil per als altres territoris, i
que també és una eina prou útil per poder estar en comunicació
entre les diferents administracions i, com dic, poder-ne treure
el màxim profit.
Per tant, com deia ja en el principi, crec que ja ha estat
exposada suficientment la defensa d'aquesta iniciativa, i tenc
poc més a afegir.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Passam a la representant del Partit Popular,
Sra. Riera, per un temps de cinc minuts.
LA SRA. RIERA I MARTOS:
Gracias, presidente. Desde el Grupo Popular compartimos
la definición y objetivos de la Conferencia de Presidentes,
como se ha expuesto por parte de los autores de esta iniciativa,
que és un máximo órgano de nivel político, de cooperación, de
interacción entre los presidentes de las comunidades autónomas
y el Estado, para interactuar en sus competencias y llegar a toda
una serie de acuerdos de especial relevancia para el país.
Y, para complementar un poco, pues, la exposición que se
ha hecho, quiero destacar que fue en el año 2009 cuando se
fijó el Reglamento, precisamente, de la Conferencia de
presidentes para institucionalizar esta institución y sus
objetivos, que quedaran bien definidos y claros, y se le
estableció en principio una periodicidad anual,
independientemente de que se pudieran hacer evidentemente
reuniones de carácter extraordinario, cuando así fuera
necesario, pero con la finalidad de dar luz a sus objetivos, a su
finalidad, a esa cooperación, pero no con la finalidad de
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convertirlo en un órgano mediático, en un órgano político, en
un órgano de hacerse más la foto que analizar el contenido de
aquellos problemas que preocupaban al país.
Lo digo porque, desde el año 2004, que además se puso en
marcha por parte del Sr. Zapatero y se hicieron toda una serie
de Conferencias de Presidentes, con un contenido de
trascendencia y relevancia. También quiero destacar por
ejemplo, que por parte del presidente Rajoy se hicieron
diferentes conferencias, como la del 2012, en la situación de
dificultad de la crisis económica, para analizar la posible
estabilidad fiscal y una serie de acuerdos importantes a los que
se llegó por parte de los diferentes componentes de la
conferencia. O en el año 2017, cuando se analizaron estrategias
de ocupación y sostenibilidad. ¿Qué quiero decir con ello? Que
la finalidad de la conferencia no es celebrar
extraordinariamente muchísimas reuniones, sino que aquellas
reuniones estén dotadas de contenido y sirvan para los
objetivos para los que se constituyó.
Y desde entonces, pues se ha hecho ahora una exposición
muy clara, del uso que se le ha dado por parte del presidente
actual, es decir, hacer toda una serie de reuniones con una
periodicidad bastante acusada, para hacerse fotos con los
diferentes presidentes autonómicos, para dar una imagen de
cooperación y de colaboración en un marco de dificultad, como
ha sido el de la pandemia, pero que luego, finalmente, no ha
alcanzado esos objetivos.
Los presidentes autonómicos se han quejado durante estos
dos últimos años, de la falta de implicación y responsabilidad
de la presidencia del Gobierno a la hora de asumir sus
competencias, ante la crisis sanitaria, la falta de coordinación
a la hora de tomar decisiones y el haber pasado la
responsabilidad prácticamente de todas las decisiones a los
presidentes autonómicos. Con lo cual, el hecho de haber
celebrado muchas reuniones de la Conferencia de Presidentes
no ha servido realmente para que hubiera una mayor
implicación, una mayor solución, un mayor cumplimiento de
los objetivos de la misma.
Se ha criticado al Sr. Sánchez, y lo quiero añadir también,
porque se había hecho una exposición anteriormente un poco
sesgada de cómo se ha ido utilizando la Conferencia de
Presidentes estos años, se le ha criticado, incluso por parte de
los presidentes autonómicos, que en la ronda intervenciones no
se les daba, ni siquiera 5 minutos para poder intervenir, que no
se cumplía el Reglamento, o que no se tenían en cuenta
propuestas importantes, como bajadas de impuestos y
soluciones ante la crisis, que presentaban diferentes presidentes
de diferente signo político.
Con todo ello, quiero que sea una crítica únicamente
constructiva al uso un poco viciado que se le ha dado a la
Conferencia de Presidentes, pero que no quita el apoyo que
tenemos a este órgano ya institucionalizado, como hemos
dicho, de hace muchos años.
Daremos apoyo al punto 1, que hace referencia a que se siga
impulsando la convocatoria de esta conferencia. Además, hace
referencia en el punto, que sea de manera periódica, con
carácter anual, y de manera extraordinaria, cuando se considere

oportuno, esperando que se cumpla, que esa extraordinariedad
sea cuando se considere oportuno para los intereses del país. Y
en cambio, no daremos apoyo, Sr. Ferrer, ni Sra. Sans, al punto
segundo. Nos parece una indecencia que, teniendo un gobierno
de 22 ministerios, con unos departamentos ministeriales de
cargos políticos y personal directivo profesional, se aproveche
la iniciativa para dar apoyo a una Conferencia de Presidentes,
para intentar crear nuevos cargos. Si dentro de un gobierno del
Estado, donde hay 22 ministerios, en los que hay cientos y
cientos de personas preparadas, o supuestamente preparadas,
para realizar su trabajo al frente de la administración, son
incapaces a día de hoy de poder llevar a cabo la comisión
preparatoria, o los trabajos preparatorios, para la convocatoria
de todas estas reuniones de la Conferencia de Presidentes que
están haciendo. Quizás no es necesario dotar de una secretaría,
ni de una nueva estructura administrativa al Ministerio de
Administraciones, o al Ministerio de Presidencia, que lleve a
cabo la responsabilidad de convocar la Conferencia, sino que
quizás lo que le convendría al Sr. Sánchez, pues es realizar una
reforma y revisión de los cargos que tiene ocupando estos
puestos de trascendencia, que ya hay en la amplia estructura del
Gobierno de España.
Gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Passam al Grup Parlamentari Ciudadanos,
el Sr. Méndez.
EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:
Gracias, Sr. Presidente. A ver, la compleja situación que ha
convertido, desarrollado en un instrumento vivo y posiblemente
eficaz esta Conferencia de Presidentes, este órgano de máximo
nivel político y de cooperación entre Estado y comunidades,
formado por el presidente del Gobierno y los presidentes de las
comunidades, puede que resulte temporal o que haya sido
accidental. En nuestra opinión, creemos que se le debe dar un
tiempo y realizando, eso sí, un marcado seguimiento sobre la
evolución de estas conferencias y ver un poco a dónde llegan,
cuáles son sus capacidades, cuáles son sus posibilidades.
El desarrollo anterior a la época complicada, pues tampoco
es que estuviera jalonado de grandísimos éxitos y grandísimas
utilidades. Viene esto un poco a nuestro planteamiento, de que
el federalismo, tal y como lo conocíamos, o como venía siendo
históricamente, pues era una herramienta de unión, fue la
máquina con la que los distintos estados de los Estados Unidos,
cedían parte de su poder y conformaban un estado común. O
como la Confederación Suiza, que también cedían los distintos
cantones, como se confederaban para realizar un estado común.
Nosotros estamos intentando un proceso un poco extraño, que
es utilizar el federalismo al contrario, para separarnos, en lugar
de para unirnos. Y no sabemos exactamente cuál es la
evolución, o cómo se debe realizar el seguimiento de eso.
Entonces, en cuanto al carácter anual, pues bien, quiero
decir, pretende..., nos plantea usted, Sr. Ferrer, institucionalizar
mucho más la cuestión. Entonces, sobre el carácter anual de su
punto 1, le podríamos incluso aceptar por ahora, un poco
pidiéndole este tiempo que no compromete nuestras anteriores
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decisiones, nos abstendríamos y, desde luego, no seremos
partidarios, eso sí, del punto 2 de la institucionalización y de la
creación de esta oficina.
Y esto es toda nuestra postura sobre el asunto.
Gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, té la paraula el Sr. Mas.
EL SR. MAS I TUGORES:
Gràcies, president. Nosaltres votarem a favor de la proposta
dels dos punts, perquè creiem que, ja que tenim l'eina, que, a
més, és una eina que ens serveix per posar en valor tant la
diversitat ideològica, com la diversitat territorial de l'Estat, i
que aquesta diversitat ideològica, com a mínim, pugui tenir un
espai per donar l’opinió i per fer arribar el missatge clar a la
resta de territoris de l'Estat i al Govern de l'Estat, creiem que és
bo per a tots que s’institucionalitzi i que hi hagi un mínims de
funcionament i que hi hagi uns mínims de convocatòries, no
excepcionalment o extraordinàriament quan hi ha un conflicte,
sí un mínim de convocatòries anuals.
Per això, com dic, votarem a favor dels dos punts de la
proposta. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, té la paraula el Sr. Rodríguez, per un temps de cinc
minuts.
EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:
Gracias, Sr. Presidente. Durante la pandemia el presidente
del Gobierno, el Sr. Sánchez, tuvo una de sus ocurrencias y se
inventó lo de la cogobernanza con las comunidades autónomas,
en estas Conferencias de Presidentes. La cogobernanza fue
tumbada el 27 de abril de 2021, por el Tribunal Constitucional,
diciendo que no había ninguna base jurídica para este invento
del presidente del Gobierno, que insiste en seguir en su política
de imagen, haciéndose fotos en estas Conferencias de
Presidentes, de las que no sólo no salía nada beneficioso, sino
que lo que intentó en su momento es intentar diluir o repartir su
responsabilidad en esta mala gestión de la pandemia, a través
de esta Conferencia de Presidentes.
Reunir los 17 reinos de taifas, más las 2 plazas de
soberanía, en un intento de diluir la política del Gobierno del
Estado, a quien corresponde la dirección de la política, que a
todos nos atañe y a todos nos incumbe, desde luego, a nosotros
no nos agrada lo más mínimo. Ya no hablemos lo de que el
Ministerio de Política Territorial, que es el segundo ministerio
que más asesores tiene de todo el Gobierno Sánchez, tenga que
crear un nuevo cargo. Yo no sé si se les ha olvidado a ustedes
un primo segundo, al que había que colocar, al que ahora le
vamos a crear una secretaría permanente, para que organice
esta reunión una vez al año, supongo que con sus respectivos
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asesores, secretarias, cap de negociat y váyase usted a saber
qué, porque es una pléyade lo que ya tenemos, una miríada de
asesores lo que tiene ya este gobierno, que ha batido
absolutamente todos los récords de colocaciones a dedo de
personal asesor.
Evidentemente, y ustedes pueden deducir, que en absoluto
les vamos a secundar en esta proposición, ni en el punto
número 1 ni en el punto número 2, porque pensamos que estas
conferencias, más allá del mero paripé de hacerse una foto, no
van a ningún sitio, sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo,
que a muchas de estas conferencias los presidentes de las dos
comunidades autónomas, más nacionalistas, Cataluña y el País
Vasco, pues asisten o no asisten en función de cómo se halla en
ese momento su pulso particular con el Gobierno de la nación.
Pensamos que no es en absoluto un instrumento útil para la
política y organización territorial del Estado, que no conduce
absolutamente a ningún beneficio para los ciudadanos y que no
tiene ningún sentido seguir respaldando esta política que es más
que nada una política de titulares, de fotos y de prensa.
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 diputades. Idò
nosaltres, en aquest cas, començaré així com ha acabat el Sr.
Rodríguez, jo crec que la Conferència de Presidents és una
bona eina, és una bona eina, com s'ha dit, dins les competències
que es marquen potenciar aquestes relacions de cooperació
entre l'Estat i les comunitats, perquè es puguin debatre
problemàtiques específiques de les comunitats i perquè, de
qualque manera, els diferents presidents de les comunitats
autònomes es vegin entre ells i amb la presidència del Govern
de manera regular. D’aquesta manera regular que pot ser bona
perquè sigui, com demana al punt 1, una vegada o dues a l’any
que sí, que es fixi d'aquesta manera periòdica, una o dues
vegades a l’any i, com diu, de manera extraordinària les
vegades que facin falta.
Crec que no hem de pensar en la foto o el titular sinó en les
necessitats que puguin tenir les comunitats, i aquesta eina que
es va crear el 2004 era una bona eina i ara s'ha utilitzat molt.
Per tant, al punt 1 hi donarem suport.
I al punt 2, inicialment, em volia abstenir, em volia abstenir
perquè no coneixia, no veia la necessitat que hi podia haver de
tenir una secretaria permanent, però la Sra. Riera, la veritat,
m'ha convençuda, i hi votaré en contra. Votaré en contra perquè
és cert que ha estat una cosa puntual i per mor de la pandèmia
que hi ha hagut tantes reunions. Què vull dir amb això? Que
pens que, primer, s'ha d’analitzar la manera periòdica que es
veuen i si funciona, i si en el futur és necessari, que es pugui
estudiar institucionalitzar-ho i que es creï una secretaria
permanent. Però si es fan una reunió o dues a l’any, el Govern
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de l'Estat té prou capacitat per poder preparar aquestes reunions
i que no hi hagi d'haver una secretaria permanent específica. Si
fos el cas, en un futur ja es plantejaria.
I, com s'ha dit, s’ha creat el 2004 i si durant aquests dos
anys de pandèmia no ha estat necessària una secretaria
permanent, ara, que tornarem, esperem, a una normalitat, no ho
serà; i si ho fos, ja es plantejaria per a més endavant, i no
importa avançar esdeveniments en aquest sentit.
Per tant, al primer punt demanam votació separada i al
primer punt votaríem a favor i al segon en contra.

ha de tenir una secretària permanent ja ho decidirà el Govern
de l’Estat.
A mi em reca que, i aquesta és la segona objecció, des de la
comunitat autònoma demanem a l'Estat que generi més
estructura i generi més despesa, sincerament, total per unes
reunions que, com dic, des d'un punt de vista simbòlic i d’un
punt de vista d’exemplificació de l’estructura composta de
l'Estat, pot tenir el seu sentit, des del punt de vista dels efectes
pràctics polítics aplicables d'aquestes conferències, em sembla
que dotar d’una secretaria permanent perquè es faci una reunió
o dues a l'any em sembla una mica exagerat. Per tant, nosaltres
votarem en contra en aquest segon punt.

Gràcies, president.
Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Passam al Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula el Sr. Castells, per un temps de cinc minuts.
EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Moltes gràcies, Sr. President. Bé, les conferències sectorials
o aquesta conferència de Presidents és un instrument normal, o
lògic, en un estat compost, com és l'Estat espanyol, de fet, és
una figura ja prevista a nivell de dret administratiu. I jo, la
veritat, tot i que considero que és natural, que és normal i que
s'ha de potenciar, crec que dir que és la iniciativa més
important dels últims anys, tant política com institucional per
al foment de la cooperació, Sr. Ferrer, si un cas el que denota
és de les poques mesures, el poc calat de les mesures que s'han
pres, perquè si el fet que hi hagi aquest instrument de
cooperació, que és ordinari, perquè, només faltaria, en un estat
compost és un element tan rellevant, doncs, home, serà que
realment hi ha hagut pocs avenços, que realment els hi ha hagut
molt pocs avenços en el desenvolupament de l'estat autonòmic.
Però, vaja, vull dir que això simplement és un comentari al
preàmbul de la proposició no de llei.
Nosaltres creiem que és normal que es convoquin aquestes
conferències. Tenen un efecte i un abast limitat, perquè,
evidentment, un òrgan en el que hi ha els presidents de
comunitats autònomes i el president del Govern de l'Estat és
per a temes en els quals hi ha grans consensos per debatre, per
compartir idees, però realment no té un efecte polític real; ja
dic, excepte en casos en els quals pugui haver-hi grans trasbals,
com hem patit normalment, però en el dia a dia ordinari de la
gestió política bàsicament, doncs, s'utilitza més per visualitzar
i per escenificar que no pas realment per prendre acords que
siguin realment rellevants. Per tant, no tenim cap mena
d'objecció a votar a favor del primer punt.
Al segon punt hi votarem en contra, per dos motius: el
primer, perquè en altres decisions d’aquest tipus, d’interferir en
l’organització interna de l'executiu, molts grups d'aquest
Parlament, per exemple, quan nosaltres hem proposat que
s'organitzin millor les competències en Innovació del Govern,
que les té disgregades en tres o quatre conselleries, ens han dit
que aquest és un àmbit d'autonomia del Govern, que en això el
legislatiu no s'hi ha de posar. Bé, amb el mateix principi, si
aquesta conferència ha de tenir una secretària permanent o no

Moltes gràcies. Tenen la paraula per contradiccions els
grups proposants, per un temps de cinc minuts. El Grup
Parlamentari Socialista, Sr. Ferrer.
EL SR. FERRER I RIPOLL:
Sí, gràcies, Sr. President. Gràcies també per totes les
intervencions, que d'alguna manera vénen a enriquir i precisar
el debat; i vull fer també algunes precisions.
Durant el govern de Mariano Rajoy és ver que es va dotar
d'un reglament, que tampoc no acabam massa d'entendre que
ens duguessin a aquest debat qüestions tan primmirades o tan
específiques com puguin ser el temps de durada d’un debat, en
tot cas, crec que hauria de ser dins el mateix òrgan que
s'aclarissin aquestes qüestions, no aquí, al Parlament de les Illes
Balears, on parlam de la idoneïtat o no de la continuació
d'aquesta conferència de presidents; que veig que hi ha una
certa, una certa no, una completa, un cert suport majoritari.
Vull recordar, per tant, que durant el govern de Mariano Rajoy
només es va convocar en dues ocasions aquesta Conferència de
Presidents. Segurament el president d'aquell moment, el Sr.
Rajoy, no devia tenir massa ganes d'enfrontar-se amb cares
llargues per part dels presidents de les comunitats autònomes,
fins i tot aquells propis del seu partit que li devien retreure les
retallades que es practicaven i de les quals havien de donar la
cara també als seus respectius territoris. Ja no parl de les
comunitats autònomes governades per l'esquerra, que no només
havien de donar la cara del poc que rebien de l'Estat sinó que
a més havien d'aguantar els múltiples desaires per part del
Govern central.
Nosaltres pensam que aquesta utilitat de la conferència s'ha
vist reforçada ara durant la pandèmia, era clau una màxima
coordinació entre els responsables polítics, perquè nosaltres
pensam, des del Partit Socialista, que s'ha de seguir fent
política, i, si no, Sra. Riera, si els presidents de comunitats
autònomes no són polítics, què hi posam? Apicultors? Vull dir,
no ho sé, vull dir, són polítics, és clar que sí que són polítics els
presidents de les comunitats autònomes i han de fer política i
han de fer política i mirar pels interessos de les comunitats
autònomes que ells representen. Tal vegada aquí cadascú entén
la paraula política a la seva manera i en lloc d'entendre-la en
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majúscula, l'entén en minúscula i afegint-li tots els punts
suspensius que poden.
Pel que fa a la implicació dels presidents autonòmics amb
la conferència, depèn de cada comunitat autònoma, vàrem
veure que durant les conferències de presidents, i després
durant les conferències sectorials de Sanitat que es feien hi
havia determinades comunitats autònomes i especialment una,
que era la de Madrid, que es desmarcava dels acords, feia una
boutade darrera l'altra per guanyar major protagonisme i
després, malauradament, i dic molt malauradament, perquè
nosaltres no desitjam cap mena de mal als ciutadans de la
comunitat de Madrid, hem vist que les estadístiques de morts
i les estadístiques de malalts han donat la raó a la prudència, a
la coordinació i han llevat la raó a aquells que aprofitaven les
conferències de presidents per després sortir i fer una roda de
premsa on tiraven per terra tots els beneficis de la coordinació
que nosaltres, insistim, creiem que és positiva.
Per tant, permeti’m també que faci jo aquestes apreciacions
perquè crec que en cap cas les conferències convocades no
s'han emprat per fer simples soflamas, és a dir, la secretaria que
es proposa com a òrgan de coordinació, com a òrgan de feina
ve entès precisament per això, perquè si no es volgués fer feina
a les conferències de presidents n’hi hauria prou amb un cap de
premsa i un compte de Twitter. Però, com que no parlam
d'això, parlam de fer feina, parlam de coordinar-los, parlam de
donar una vertadera utilitat de treball a la conferència, parlam
de dotar-la d’eines útils de coordinació per fer efectives les
necessitats que puguin tenir les comunitats autònomes entre si
i que les puguin expressar en un fòrum de màxim nivell, per
tant, nosaltres creiem que si amb tot això no fos necessària
aquesta coordinació, evidentment que no caldria la secretaria,
però, com que creiem veritablement en aquest òrgan, creiem
veritablement en l'estat de les autonomies -i aquí he de
contestar al portaveu de VOX, que sempre diuen que volen
defensar Espanya dels que la volen rompre, i ells haurien
d'entendre, senyors de VOX, que precisament rompre Espanya
és rompre l'estat de les autonomies, que tanta prosperitat i tanta
entesa ens ha dut, evidentment, amb els desacords puntuals,
però rompre Espanya és rompre l'estat de les autonomies, a
veure si ho comencen a assimilar.
I vull dir també que, per exemple, a la darrera Conferència
de Presidents el Govern va aprofitar per plantejar una sèrie de
mesures, que després es varen materialitzar en el reial decret
que va ser finalment aprovat, per sort, en el Congrés dels
Diputats, però que va comptar amb el vot en contra precisament
de PP i VOX, un vot en contra de la rebaixa dels 20 cèntims de
combustible, un vot en contra de topar en el 2% la pujada de
lloguers, un vot en contra de deixar l’IVA energètic en el 10%,
un vot en contra de revalorar el 15% l'Ingrés Mínim Vital, un
vot en contra del bo social, contra l’impuls dels ERTE, contra
les ajudes a transportistes i agricultors, i contra les ajudes als
refugiats d'Ucraïna, ni més ni manco, i tot això es va tractar,
efectivament, a una Conferència de Presidents.
Jo crec que a la Conferència de Presidents se li dóna la
utilitat que cadascun dels membres li vol donar, com
exactament fem nosaltres mateixos amb aquest Parlament, 59
diputats que cadascun de nosaltres li dóna la utilitat que li vol
donar. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos...
no...
LA SRA. SANS I REGIS:
No, no faré ús de la paraula, gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Molt bé. Acabat el debat passam a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 11660/21. Han demanat
votació separada, entenc que sí.
Per tant, passem a votar el punt 1.
Vots a favor? 11 vots a favor.
Vots en contra? 1 vot en contra.
Abstencions? 1 abstenció.
Passam a votar el punt 2.
Vots a favor? 6.
Vots en contra? 7.
En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 11660/21, relativa a la institucionalització de la
Conferència de Presidents de les comunitats autònomes.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.
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