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EL SR. PRESIDENT:

Molt bona tarda diputats i diputades, començam aquesta
sessió de la Comissió d’Assumptes Socials, Drets Humans i
Esports, de dia 11 de febrer de 2021.

En primer lloc, correspon demanar si es produeixen
substitucions?

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sí, Sr. President, Esperança Sans em substituirà a mi,
Cristina Mayor, en la iniciativa RGE núm. 8532/20.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Sr. President, Enric Casanova substitueix Irantzu
Fernández.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. No hi ha més substitucions.

I. Compareixença RGE núm. 3703/20, sol·licitada pel
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares (article 46.3), pel
procediment d’urgència, de la delegada del Govern, Sra.
Aina Calvo, per tal que expliqui les actuacions dutes a
terme per la Policia Nacional sobre l’explotació sexual de
menors tutelats.

Respecte del primer punt de l’ordre del dia d’avui, de la
compareixença de la delegada del Govern de les Illes Balears,
per tal d’informar sobre les actuacions dutes a terme per la
Policia Nacional sobre l’explotació sexual de menors tutelades,
RGE núm. 3703/20, sol·licitada pel Grup Parlamentari VOX-
Actua Balears, us inform que la Sra. Calvo, mitjançant escrit
RGE núm. 1554/21, de dia 9 de febrer, ha informat que no
compareixerà atesa la doctrina del Consell d’Estat respecte
d’això.

Si desitgen una còpia de l’escrit, evidentment se’ls pot
remetre o bé directament ho poden consultar en el registre
general d’entrada.

Els punts 2 i 3 de l’ordre del dia, corresponen a dues
sol·licituds de compareixença que si... -perdonau, ara .., una és

del Grup Ciudadanos i l’altra crec que és del Partit Popular,
que si els sembla bé es poden tractar de manera conjunta amb
votacions separades. La de VOX s’ha retirat, s’ha retirat la
sol·licitud de compareixença.

Per tant, queda la que presenta el Grup Ciutadans de la
compareixença del director de l’Oficina Balear de la Infància
i Adolescència. I per altra part, la que presenta el Grup
Parlamentari Popular, on se sol·licita la compareixença del
director tècnic de la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa
i Exclusió Social de Balears, és a dir, l’EAPN. Per tant, si a
vostès els sembla bé, com que al cap i a la fi tractam aprovar
una compareixença o no, que es pugui fer..., tractant les dues al
mateix temps i amb votacions separades. El que vostès em
diguin.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Però, president, només una coseta, jo crec que són coses
separades, que són coses diferenciades.

I el segon que li volia comentar és que la portaveu arribarà
un poc tard, i m’ha demanat si podem deixar aquest punt, el b),
per a la darrera intervenció, si no li sap greu, justament perquè
coincideix això que vostè diu i que, a més, arriba tard la
portaveu i m’ha demanat si es pot debatre el darrer punt del
punt número 2.

EL SR. PRESIDENT:

Cap problema ni un, idò, per tant, ho fem de manera
separada.

II.1) Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
11420/20, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos
(article 46.3), pel procediment d’urgència, mitjançant el
qual se sol·licita la compareixença del director de l’Oficina
Balear de la Infància i l’adolescència (OBIA) en relació
amb l’Informe anual de les Illes Balears 2019.

Començam per tant, amb l’escrit RGE núm. 11420/20,
presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel procediment
d’urgència, sol·licitant la compareixença del director de
l’Oficina Balear de la Infància i Adolescència, en relació amb
l’Informe anual de les Illes Balears 2019.

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

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202003703
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EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Vull manifestar que no ens hauria
important fer-les plegades, però per respecte sobretot als grups
parlamentaris que tenguin la seva intervenció i vulguin fixar
qualque tipus de posició específic a dues compareixences amb
conceptes vinculats pel tema de la pobresa, però evidentment
amb perfils diferents, concretament nosaltres no hi tendríem
cap problema, de fet, només tenc una intervenció, rèplica per
ventura m’hauria interessat més, però en aquest sentit nosaltres
manifestam que sí, que crec que és important fer-ho separat.

Nosaltres demanam, el nostre grup parlamentari demana la
consideració i el suport favorable, entenc jo, per a aquest perfil
de compareixença de tots i cada un dels membres d’aquesta
comissió, per una línia ja que duim els membres d’aquesta
comissió envers el tema de pobresa i especialment en infància
i joventut. El Sr. Carballo va comparèixer en seu parlamentària
davant aquesta comissió, precisament per informar, per retre
comptes de les conclusions..., d’una compareixença, atès uns
fets concrets que es varen produir amb un altre motiu i allà va
anunciar dues coses: una, l’índex de la situació de pobresa que
es dóna en el perfil dels menors, això ho vàrem demanar el mes
d’agost, per tant, parlam d’una forquilla d’un 22 i 25%
d’infants i adolescents que es troben en aquesta situació de
pobresa.

Ens podem imaginar que amb l’evolució de la pandèmia de
la crisi sanitària, social i econòmica es pot haver..., creiem que
haurà augmentat considerablement. I crec que és important que
aquesta comissió conegui la situació, l’anàlisi d’experts i
tècnics com el Sr. Carballo i el seu equip, i el contingut de
l’estudi precisament perquè crec que és una comissió..., el
legislatiu és el que ha d’instar a les institucions a reduir,
eliminar la pobresa, com no pot ser d’una altra manera, a un
estat democràtic de dret i de benestar social.

Aleshores i la línia de Ciutadans i ahir vàrem tenir cert
debat transversal sobre l’eficàcia i sobretot la cura en què no hi
hagi dilació en les compareixences ni en l’activitat
parlamentària, aprofitam la petició d’aquesta compareixença
envers la informació sobre l’índex i la situació de pobresa
anunciada abans, perquè, i també ho va comentar el Sr. Serafín
Carballo, durant el context de la pandèmia, el context
concretament del confinançament, l’oficina va dur a terme una
anàlisi, un estudi de com havien patit els infants, els joves a
l’entorn familiar en aquest confinament.

I vàrem trobar des del meu grup parlamentari de Ciutadans
important també per a aquesta comissió i pel que suposa per a
les nostres formacions polítiques, el fet de conèixer en detall
quin va ser el qüestionari, quin va ser el resultat de les dades,
la interpretació de les xifres i quines són les recomanacions que
des de l’Oficina d’Infància i Adolescència per a la protecció
dels seus drets i vetllar pels seus interessos, ens pugui traslladar
el Sr. Carballo, director titular d’aquesta oficina.

Per tant, demanam de bell nou el suport de tots els grups
parlamentaris, no crec que hi hagi d’haver cap tipus
d’inconvenient en què surti endavant aquesta iniciativa la qual
crec que aportarà molta qualitat d’informació, almanco al
diputat que els parla. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Torn ara de fixació de
posicions. Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula
el Sr. Fuster, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Sí, president, molt bona tarda senyores i senyores diputats.
Molt breument, això és un tema que havia de dur la portaveu,
que, com us he dit, ara vendrà, arribarà tard, però jo
simplement seré molt breu, i simplement en la línia de
coherència que sempre hem dut, donarem suport a totes..., hem
donat suport a totes les peticions de compareixença que s’han
demanat. Per tant, votarem a favor d’aquesta iniciativa que el
diputat de Ciutadans han dut avui a aquesta comissió.

Simplement això. Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fuster. Per part d’Unidas Podemos té la
paraula la Sra. Mayor, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. El meu grup parlamentari
donarà suport a aquesta proposició de compareixença, no
només perquè vingui a informar de l’Informe del 2019, sinó
també de totes les novetats que hi hagi pogut haver el 2020.

Avui mateix hem conegut al Diari de Menorca un
reportatge de la presidenta d’UNICEF a Balears, la Mercedes
Del Pozo, allà on deia que la pobresa arribarà a un de cada tres
nens aquí a les Illes Balears.

Quasi tots els grups parlamentaris que formem part
d’aquesta comissió, estem dintre del Pacte balear de la infància,
cada dos mesos tractem aquest tema, però veiem adient que
també es tracti aquí en seu parlamentària. Així que hi votarem
a favor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Buenas tardes a todos los presentes.
Nosotros apoyaremos también la iniciativa.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes té la paraula la Sra. Pons, per un temps
màxim de cinc minuts.
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LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Des del
Grup Parlamentari El Pi donarem suport a aquesta petició de
compareixença.

L’altra vegada que va comparèixer el Sr. Serafín Carballo
va ser a petició d’aquest grup parlamentari, com recordaran, i
pensam que si una cosa fa aquest organisme és bones diagnosis
per poder després prendre polítiques que esperem que una cosa
dugui a l’altra. També nosaltres formam part del Pacte balear
per la infància i, per suposat, la nostra resposta és sí. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Tur, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Bona tarda. Gràcies, president. Sí, suportam la iniciativa de
Ciutadans i suportam aquesta sol·licitud de compareixença.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista té
la paraula la Sra. Gamundí, per un temps màxim de cinc
minuts.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres també donarem suport a
aquesta petició.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Entenem, per tant, que l’acord es pot
prendre per unanimitat de tots els grups polítics.

Passam al...

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Sí, president, no fa falta (...), ara la defensarà la portaveu.

Moltes gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fuster. 

II.2) Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
15266/20, presentat pel Grup Parlamentari Popular (article
46.4), pel procediment d’urgència, mitjançant el qual se
sol·licita la compareixença del director tècnic de la Xarxa
Europea de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social de
Balears (EAPN-IB), Sr. Andreu Grimalt o persona que
designi l’EAPN, a fi d’actualitzar les dades sobre pobresa

i exclusió social, ateses les conseqüències generades per la
crisi econòmica, social i sanitària provocada per la COVID-
19.

Passam al debat de l’escrit RGE núm. 15266/20, presentat
pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment d’urgència,
sol·licitant la compareixença del director tècnic de la Xarxa
Europea de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social de
Balears (EAPN-IB), Sr. Andreu Grimalt o persona que designi
l’EAPN, a fi d’actualitzar les dades sobre pobresa i exclusió
social, ateses les conseqüències generades per la crisi
econòmica, social i sanitària provocada per la COVID-19.

I faig poca via a llegir, així la Sra. Durán té temps, no és
veritat? Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Durán, per un temps màxim de
cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, president, bona tarda, diputades i diputats.
Som davant d’una petició de compareixença que nosaltres
vàrem fer en el mes d’octubre de l’any passat. Feia
pràcticament un any que havia ja comparegut el director
d’EAPN i aproximadament també, bé, el mes de novembre del
2019 es va constituir el Pacte en contra de..., sí, a favor de la
inclusió social i en contra de la pobresa, i es va signar -si no
vaig errada-, per tots els partits polítics amb EAPN.

Hi va haver una primera compareixença per part del
director, però a partir d’aquí ni s’ha tornat a reunir aquesta
comissió, que hauria d’haver fet el seguiment d’aquest pacte a
favor de la inclusió social i de la vulnerabilitat de les persones
a les Illes Balears, no ens hem reunit ni ha tornat comparèixer
cap representant d’EAPN.

Nosaltres consideram que és molt necessari. Som davant
d’una realitat que ho ha modificat tot, que és la pandèmia, que
és la COVID-19, que ens va confinar a tots per una sèrie de
mesos el març de l’any passat, el març de 2019, perdó, el març
del 2020, i a partir d’aquí ha tengut una sèrie de conseqüències.
Segons l’informe d’Oxfam Intermón hi ha..., Balears és la
comunitat autònoma on ha augmentat més el nivell de pobresa,
deia que era un augment de pobresa inèdit, parlam d’un 19%
més de pobresa a les Illes Balears a causa precisament de la
pandèmia. Nosaltres estam totalment condicionats pel turisme,
el turisme ha acabat a zero, per tant..., o famílies on tal vegada
hi havia dos sous i tenien unes entrades d’aproximadament uns
2.000 euros han acabat amb una entrada de 700 euros entre tots
dos, perquè un dels familiars es troba en ERTO i l’altre dels
familiars es troba a l’ERO i no ha cobrat res, és a l’atur i no
cobra res. Per tant, parlam d’unitats familiars on, una vegada
han pagat els subministres i el lloguer o l’habitatge, no els
queda per a viure. 

Creiem que la veu autoritzada d’EAPN és molt important en
aquest moment per a fins i tot donar-nos eines a tots els partits
polítics per poder presentar mesures.

Sempre dic que la pobresa... no hi ha una vacuna contra la
pobresa, l’únic que funciona és un paquet de mesures àmplies
de manera transversal on hi hagi habitatge, on hi hagi

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202015266
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subministres perquè no n’hi ha prou només a donar una bossa
de menjar, sabem que s’han triplicat les cues de la fam. Per
tant,... i, a més, totes i cada una de les entitats que fan feina
amb la vulnerabilitat coincideixen que el perfil de persones que
ara necessiten una bossa de menjar ha canviat i ha canviat
perquè eren famílies totalment normalitzades i aquesta crisi
derivada d’una crisi sanitària ha fet que es vegin abocades a
anar a recollir una bossa de menjar per poder omplir una mica
la gelera.

Per tant, creiem que és necessari. He de dir que abans de
presentar aquesta proposta vàrem enviar un escrit a EAPN i
també vàrem demanar un escrit al president del Parlament,
vàrem fer les dues coses, perquè consideràvem que era oportú
constituir la comissió i fer una comissió de seguiment; de la
mateixa manera que s’ha fet una comissió de seguiment al
Pacte de la Infància. Ens hem reunit fins i tot en temps de
pandèmia de manera telemàtica amb UNICEF i ens hem reunit
el mes d’abril i ens vàrem reunir no fa molt. En canvi, amb
EAPN es va signar el pacte i no ens hem tornat a reunir més i
no hi ha hagut cap comissió de seguiment, ni tan sols s’ha
constituïda.

Per tant, creiem que aquesta compareixença és important.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Torn ara de fixació de
posicions. Per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos té
la paraula la Sra. Mayor, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Unides Podem donarà suport
a aquesta sol·licitud de compareixença de la Xarxa Europea de
Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social. Lamentablement,
a conseqüència de la COVID enguany, bé, l’octubre del 2020
no va ser possible que vingués la Xarxa a explicar el seu
informe de 2020. Per tant, trobam adient que comparegui i ens
pugui explicar l’informe.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez, per un temps màxim de
cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA.

Gràcies, president. Ja anuncio que el nostre grup
parlamentari donarà suport. Conté un vincle prou... amb el
concepte que s’ha parlat abans, del concepte de pobresa, tot i
que la nostra proposició, la nostra petició de compareixença era
un perfil molt concret, però evidentment hi ha famílies i
evidentment el concepte de pobresa és un tema transversal, amb
més incidència o menys a segons quines franges d’edat, a
segons quins col·lectius fins i tot, sobretot els més vulnerables.
Per tant, trobam adient segons l’exposició i la justificació que

ha fet el Grup Parlamentari proponent, el Grup Parlamentari
Popular, nosaltres trobam adient també que tengui el suport de
tota la comissió, crec que almanco en la línia d’argumentari que
nosaltres hem esmentat abans. És un tema que crec que és
necessari per als membres d’aquesta comissió i la línia
propositiva que puguem dur a terme per instar les institucions
a reduir a zero la pobresa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Desde el Grupo Parlamentario VOX-
Actua Baleares daremos nuestro apoyo a esta comparecencia.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes té la paraula la Sra. Pons, per un temps
màxim de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, president. Nosaltres també donarem suport a
aquesta petició de compareixença. Pensam que efectivament
tenim ja ganes de saber quin és el resultat de l’informe i quines
mesures o quins instruments o quines eines podem tenir com a
grups parlamentaris i com a polítics tots per poder ajudar a
pal·liar aquestes dades que s’incrementen i que ens tenen
preocupats.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Tur, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, gràcies, president. Bé, al nostre cas també estam a favor
que es recapti la compareixença d’aquesta persona, a la qual
s’ha fet esment, i amb més motiu si ja va comparèixer fa
aproximadament un any, perquè evidentment ha estat un any
molt excepcional i ens sembla molt bé que puguem tenir
l’oportunitat d’escoltar la seva opinió i el seu posicionament.

Endavant, molt bé. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista té
la paraula la Sra. Gamundí, per un temps màxim de cinc
minuts.
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LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Com no pot ser d’una altra manera, nosaltres donarem suport
a aquesta petició de compareixença. Pensam que evidentment
les conseqüències de la crisi han tengut uns efectes
importantíssims en la vida de les persones, sobretot les
persones més vulnerables, i pensam que és un moment oportú
perquè també ens puguin donar la seva visió i també fer
propostes encaminades a combatre aquesta xacra.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Entenem, per tant, que la proposta es pot
aprovar, es pot donar aprovada per unanimitat de tots els grups
polítics. 

II.3) Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
15445/20, presentat pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares (article 46.2), pel procediment d’urgència,
mitjançant el qual se sol·licita la compareixença de la
consellera d’Afers Socials i Esports, per tal d’informar
sobre ajudes socials atorgades a delinqüents d’origen
romanès pel Govern de les Illes Balears.

Pel que fa a l’escrit RGE núm. 15445/20, presentat pel
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares pel procediment
d’urgència, sol·licitant la compareixença de la consellera
d’Assumptes Socials i Esports per tal d’informar sobre ajudes
socials atorgades a delinqüents d’origen romanès pel Govern de
les Illes Balears, els inform que ha estat retirat pel grup
proposant mitjançant l’escrit RGE núm. 1663/21, de dia 10 de
febrer de 2021.

III. Proposició no de llei RGE núm. 8532/20, modificada
mitjançant l’escrit RGE núm. 15957/20, presentada pels
Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS
per Mallorca, relativa a retirada de distincions a
torturadors franquistes.

Així, idò, passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 8532/20, modificada mitjançant l’escrit RGE núm.
15957/20, presentada pels Grups Parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a retirada de
distincions a torturadors franquistes.

Per a la seva defensa intervé, per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, la Sra. Sans, per un temps màxim de cinc
minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. El primer, vull donar les gràcies a tots
els portaveus que la setmana passada varen fer possible ajornar
aquesta iniciativa a avui.

El primer que m’agradaria comentar és que aquesta
iniciativa la vàrem registrar el passat 18 de maig del 2020,
abans que el Congrés dels Diputats aprovàs la retirada de les
distincions franquistes, entre d’altres punts. Tot i que, en un
primer moment, podem pensar que no cal aquest debat a

aquesta cambra, procediré a explicar el per què del
manteniment. 

En primer lloc, creiem necessari fer públic i més coneixedor
el que passa al nostre país, tots els ciutadans del nostre país a
dia d’avui pagam unes prestacions associades a unes
condecoracions concedides a persones que varen protagonitzar
actes criminals durant el franquisme. El Ministeri d’Interior
cada any es gasta milions a pagar recompenses per medalles
policials. Més enllà del reconeixement públic i el lliurament
d’una medalla també s’atorga una pensió vitalícia. Ni més ni
manco durant una sessió plenària del Congrés el passat febrer
de 2020 el ministre Grande Marlaska va declarar que a dia
d’avui hi ha 115 condecoracions franquistes concedides per la
Policia Nacional. Per cada una d’elles es paga amb caràcter
vitalici un percentatge que fluctua entre el 10 i el 15% del salari
base i els triennis que cobràs l’agent, depenent si és una creu
amb distintiu vermell o de plata.

Fa molts d’anys que els organismes internacionals
sol·liciten al nostre país que investigui les violacions dels drets
humans del passat, en particular els delictes de tortura,
desaparicions forçoses i execucions sumàries i Espanya fa
molts d’anys que ignora aquest mandat, i mai no ha dut davant
un jutge els torturadors i botxins ni ha investigat les pràctiques
repressives.

El segon motiu, i relacionat amb això darrer que he
esmentat, no només no s’investiga sinó que, a més, qui demana
que s’investigui, com per exemple l’exsecretari general del
PCE, Gerardo Iglesias, qui el 2018 va presentar una querella a
Astúries per la persecució penal dels membres de la Brigada
Político Social d’Oviedo que li varen infringir tortures als anys
setanta. El Constitucional, hem conegut fa poques setmanes,
considerava que la Llei d’amnistia impedeix investigar els
casos de tortura contra el franquisme, entre d’altres qüestions,
com que també consideraven que els delictes havien prescrit o
que el delicte que es demanava no figurava al Codi Penal en
aquell temps.

Bé, és un motiu més per fer el que ens ha demanat el relator
de l’ONU i altres organismes internacionals. I em permetré
tornar repetir les paraules que ja vaig dir en seu parlamentària:
el dret a la veritat, la justícia, la reparació és una qüestió de
drets humans, no només ho diem nosaltres, ho diuen tots els
organismes internacionals especialitzats en la matèria
començant per Nacions Unides i el mateix Tribunal Europeu de
Drets Humans de la Unió Europea.

Mirin, fa un any a la seu de l’ONU, a Nova York, després
de la projecció de la pel·lícula El silencio de otros, el relator
especial de Nacions Unidas, Fabian Salvioli, assenyalava
clarament que, per a la promoció de la veritat, la justícia, la
reparació i la garantia de no repetició, la solució passava per
l’accés a la justícia de les víctimes, el compliment de la Llei de
memòria històrica i la derogació de la Llei d’amnistia. És més,
ja en el 2015, el Comitè de Drets Humans de Nacions Unides
expressava la seva preocupació per l’oposició de l’Estat
espanyol de mantenir la Llei d’amnistia que impedeix la
investigació de les violacions dels drets humans del passat, en
particular els delictes de tortura, desaparicions forçoses i
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execucions sumàries i instava la seva derogació o que
s’esmenés per fer-la compatible.

Finalment, normalment sé que esper al torn d’exposició de
motius per parlar sobre les esmenes, però avui permeti’m que
m’avanci, sobre l’esmena de Ciutadans clarament veiem que es
correspon amb el redactat, en la línia que es va aprovar en el
Congrés i, per tant, acceptaríem aquesta esmena. 

I pel que fa a l’esmena del Partit Popular, relativa al fons
documental, li vull fer una transacció ara per a així conèixer la
seva opinió i perquè vaig per davant la voluntat d’aconseguir
que, en lloc de tenir una abstenció del Partit Popular, com
vàrem veure al Congrés, votin avui a favor de la nostra
iniciativa. La transacció és la següent: “El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a posar a
disposició del públic, de manera gratuïta, a través del portal
memòria.caib.es, les causes judicials franquistes sota els criteris
de cessió de memòria de Mallorca respectant la normativa de
protecció de dades a la major brevetat possible.”

El motiu de la transacció és principalment que Memòria de
Mallorca ja va cedir al Govern tota aquesta documentació, una
tasca que han fet durant més d’una dècada de recopilar tota
aquesta informació, i que, per tant, es farà respectant els criteris
de cessió de Memòria de Mallorca, a més de la normativa de
protecció de dades.

Llavor és la qüestió de temps. Vostè mateixa va incloure
dues opcions en el redactat, “a la major brevetat possible” a
l’inici, i llavors “en el termini màxim de sis mesos” al final. Bé,
nosaltres consideram que “a la major brevetat possible”
s’adapta millor. 

Cregui’m que nosaltres, que hem defensat el pressupost de
memòria als pressuposts de la comunitat autònoma, a diferència
de la seva formació i altres, la voluntat que tota aquesta
documentació sigui pública és gegant, però parlam d’un fons
enorme i no sé si són coneixedors de quin és el procediment
que se segueix en aquests casos, però li puc assegurar...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Sans, ha esgotat el seu temps.

LA SRA. SANS I REGIS:

... -una frase-, que no es fan en dos dies, i amb això vull dir que
la Direcció de Memòria ja hi fa feina.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista té
la paraula el Sr. Ferrer, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres suportam, evidentment,
tota l’exposició de motius que acaba de fer ara mateix la
diputada d’Unidas Podemos perquè consideram que ja només

la Declaració de Drets Humans que prohibeix i condemna
taxativament qualsevol tipus de tortura no té cabuda al nostre
Estat, un Estat d’una qualitat democràtica que sembla ara que
es posa una mica..., està una mica de moda qüestionar-la, però
que nosaltres consideram que hem d’avançar dia a dia a
millorar-la, un Estat amb qualitat democràtica com el nostre no
es pot permetre, per tant, tenir una sèrie de persones que
gaudeixen d’unes condecoracions o distincions que els
permeten percebre unes pensions o uns beneficis fruit
precisament d’una actuació lesiva, absolutament lesiva, contra
els drets i la dignitat de les persones, com és el cas de la tortura.

A banda del que comentava la diputada de l’acord que es va
prendre al Congrés dels Diputats enguany, nosaltres també
volem posar damunt de la taula, i volem recaptar també
l’opinió que ens mereix la resta de grups que formen aquesta
cambra, l’avantprojecte de llei de memòria històrica, que va ser
aprovat per Consell de Ministres el 15 de setembre de 2020, de
l’any passat, presentat pel Ministeri de Presidència, Relacions
amb les Corts i Memòria Democràtica.

A aquest avantprojecte de llei, que se suposa que entrarà en
breu a la seva tramitació parlamentària al Congrés dels
Diputats, s’hi estableix, a la secció segona, una específica
menció a les distincions, condecoracions i títols -justament el
que esmentava abans la diputada-, aquelles que varen ser
concedides sota les ordres del règim franquista que havien
vulnerat els drets humans. Concretament hi ha tres articles que
parlen d’aquesta qüestió, el 41, el 42 i el 43, que parlen de la
revisió dels reconeixements, honors i distincions; que parlen
també de la supressió de títols nobiliaris, i finalment, que
parlen de la revisió i retirada de condecoracions i recompenses.
I addicionalment hi ha una disposició addicional tercera, del
mateix avantprojecte de llei, que contempla les recompenses
previstes a la llei sobre les condecoracions policials i sobre la
creació de l’ordre del mèrit del cos de la Guàrdia Civil.

Finalment, també esmentar que la Llei 2/2018, de 13
d’abril, de memòria i reconeixement democràtic de les Illes
Balears, aprovada per aquesta mateixa cambra, estableix, a
l’article 26, l’anul·lació de distincions, nomenaments, títols i
honors institucionals a totes aquelles persones que havien
actuat a la repressió empesa per part del règim franquista
durant la Guerra Civil i després durant tota la dictadura
franquista. 

Creiem que són evidències legals, en aquest cas d’aquesta
norma autonòmica, fruit d’un ampli consens que ens dóna la
pista que realment hi ha un consens majoritari a la nostra
societat per poder recuperar la justícia que havia estat ultratjada
de totes aquestes persones que havien patit tortures.

Davant del negacionisme del règim del terror instaurat
davant del franquisme, nosaltres proposam la recuperació de la
memòria de totes les persones que foren ultratjades i en aquest
cas, en el d’avui, nosaltres volem l’eliminació d’aquestes
distincions. 

És una evidència, per tant, que el manteniment d’aquests
reconeixements era un més dels tentacles del franquisme que
s’havia allargat durant tota la història, que havia ultrapassat la
transició que havia viscut el nostre país i que encara mereixia
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que fossin reparades. Foren per tant, unes línies vermelles que
es varen ultrapassar en el seu moment, unes línies vermelles
que ultrapassen la dignitat humana o els drets humans i que
nosaltres consideram que han de ser reparats i que també
pensam que és important, com deia també la diputada d’Unidas
Podemos, que des d’aquesta cambra ens reafirmem en el nostre
compromís, com deia abans, expressat a l’article 26 de la Llei
2/2018, de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos s’ha presentat una esmena, la RGE núm. 1566/21
i, per a la seva defensa, té la paraula el Sr. Gómez, per un
temps màxim de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. En la línia del que ha fet referència la
Sra. Sans, a la proposició que presenta aquí, nosaltres hem
presentat una esmena, insistesc en la línia un poc del que ja ha
esmentat ella, que es va debatre en el Congrés dels Diputats el
mes de juny de l’any passat.

Ho diem sempre a una qüestió, no que no hagi de ser
d’interès ni ressò d’aquesta institució i del nostre àmbit
competencial, però evidentment fixa actuacions pròpies dels
ministeris, pròpies del Govern central i de les competències
d’aquest mateix. Per tant, en aquesta línia en la proposta que va
dur Unidas Podemos en el Congrés dels Diputats, nosaltres no
tan sols ens vàrem reafimar en la lluita contra els delictes que
es feren durant el franquisme i, evidentment, seguir l’empremta
que hagi pogut deixar amb aquests fets, sinó que el que trobam
és que s’han de garantir tres coses: una, identificar les persones,
les persones concretes que cometeren aquestes delictes; dos, no
estigmatitzar col·lectius, i tres, no repercutir precisament a les
famílies aquests delictes que varen fer persones en el context
del franquisme i contextualitzar el franquisme.

Per tant, nosaltres hem fet una esmena en la línia i la vàrem
fer també en el Congrés, de fet no només hi vàrem donar
suport, sinó que es va admetre també aquesta esmena, en la
línia d’identificar els funcionaris i autoritats responsables. Els
membres de les forces i cossos de seguretat de l’Estat són
funcionaris, però és que hi ha més àmbits col·lectius de
treballadors públics que també varen tenir responsabilitats dins
l’àmbit administratiu, dins altres àmbits dels serveis públics.
Per tant, enteníem i així ho va entendre també el grup
proposant en aquell moment, que s’havia d’incloure, s’havia
d’acceptar els funcionaris, per tant, nosaltres hem presentat
aquesta esmena en aquest sentit.

Jo crec que és important no tan sols la narrativa, la meta-
narrativa que puguem fer, sinó el llenguatge precís per la
responsabilitat que tenim com a legislatiu i, en aquest cas,
també nosaltres com a membres d’aquesta cambra.

Quant a l’àmbit competencial d’aquí, hi ha una llei
evidentment s’ha esmentat abans i té una línia d’actuació molt
fixada en tema de la memòria història i sobretot la

documentació, però és que l’Estat té l’obligació, el Govern
central té l’obligació, per llei també, de facilitar aquesta
informació de caire públic. És la història del nostre país, de la
nostra societat i evidentment per una qüestió també de
transparència i de decència democràtica, que és important que
les generacions no només d’ara, sinó les que vénen, no
s’oblidin d’això, com no s’han d’oblidar d’altres vulneracions
dels drets fonamentals, dels assassinats que altres bandes
terroristes han fet a l’Estat espanyol i que, lamentablement, per
altres discursos queden també poc visualitzades. Això és
democràcia, això és igualtat de drets, això és respecte als drets
humans i per tant, han de tenir la cura de totes les formacions
polítiques del nostre Estat. I evidentment nosaltres hi donarem
suport.

Entenc per tant, que des del Grup Parlamentari Unidas
Podemos i supòs que els que han redactat conjuntament aquesta
proposició no de llei accepten, he entès que accepten l’esmena
presentada, la qual cosa vull agrair.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Per part del Grup Parlamentari
Popular s’han presentat les esmenes RGE núm. 1534/21 i
1535/21 i, per a la seva defensa, té la paraula la Sra. Durán, per
un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, president. Primer de tot, des del nostre
partit, des del nostre grup parlamentari volem expressar la
nostra condemna a qualsevol violació dels drets humans i entre
ells evidentment la tortura. Però sí que hem de dir que si hem
de respectar els drets humans, hem de respectar també el que
diu la Declaració Universal de Drets Humans, que diu que “cap
persona pot ser condemnada sense un judici previ.” Un dels
drets humans fonamentals que consta a la Declaració Universal
és precisament el que acab de dir, que ningú no pugui ser
condemnat sense judici previ.

A la PNL que ens han presentat avui, no es parla en el
primer punt de condemnats, només es parla de denunciats, fins
i tot a l’esmena de Ciutadans, que nosaltres no tendríem cap
problema, parla de les persones que haguessin realitzat actes o
observat conductes provades en una condemna, provades en un
judici, entenem nosaltres. Si fos així no tendríem cap problema.
Entendrem que és una vulneració d’un dels principis
fonamentals de la Declaració de Drets Humans si no s’afegeix
el que diu “que quedi provada la seva participació en tortures
per un tribunal”.

Per què diem això? Perquè és la base del dret jurídic, no
basta una denúncia, no basta dir que qualcú ha fet una cosa,
s’ha de provar. De quina manera provam en un estat de dret les
coses? Doncs davant un tribunal, és que no en queda d’altra.
Que s’hagin d’estudiar les denúncies com deia la Sra.
Esperança Sans? D’acord, però una vegada s’hagin estudiat les
denúncies, si arriba a un tribunal i hi ha sentència sí, no abans.
No podem decidir en base a una denúncia entenem nosaltres,
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però no ho entenem nosaltres, és que això és el que diu l’estat
de dret.

A més, no podem fonamentar perseguir només els
denunciats, perquè és que, a més, i ho sabem, no només a
Espanya, a tots els països del món una de les tàctiques que
utilitzen els grups terroristes, el primer que fan és presentar una
denúncia i presentar una denúncia per tortures, i vostès saben,
cosa que ha fet a Espanya ETA o el GAL, és el primer que fan.

Per tant, només es poden donar per provats un fets si hi ha
una sentència, si s’han provat. Si hi ha aquesta petita...,
nosaltres a la nostra esmena hem agafat literalment el text de la
Sra. Sans, i l’únic que hi hem posat enlloc de “denunciats” hem
posat “condemnats per tribunals de justícia”, perquè estam
d’acord amb el fonamental del que es diu. Ara, qui denuncia,
com podem decidir. Crec que tots els que som aquí que som
diputats i defensam sempre el compliment de la llei, no podem
caure en això.

 Per tant, jo entenc que si s’accepta l’esmena de Ciutadans,
no hi hauria cap problema en afegir “realitzar actes o observar
conductes que s’hagin provat per sentència”, per exemple. Per
tant, els demanaria després una mica de recés per poder arribar,
crec que amb el fons tots hi estam d’acord, però creiem que les
formes per als diputats que som aquí al Parlament també són
importants.

Dir que jo he consultat aquesta proposta amb el diputat del
Partit Popular, el Sr. Juanma Lafuente, que va ser el nostre
ponent de la Llei 2/2018, la Llei de memòria i reconeixement
democràtic, i ell creu que ha de ser així, i els puc assegurar que
és una persona molt estudiosa del tema.

El Govern de les Illes Balears hem de dir, i ens sap greu,
que incompleix aquesta Llei de memòria democràtica i fa, de
vegades, trobam nosaltres, un ús partidista, parcial i
discriminatori en funció de les idees polítiques. Per exemple,
es nega a fer un homenatge als morts dels bombardejos de
Palma que són víctimes, segons l’apartat 3 de l’article 4 de la
llei. S’han presentat diferents propostes i ho vull dir, del Partit
Ciutadans a l’Ajuntament de Palma, que nosaltres sempre els
hem donat suport i, sistemàticament, els partits d’esquerres, en
base a la mateixa llei, s’han botat aquest article i hi han votat en
contra. Per tant, el reconeixement, com diu la llei, ha de ser per
a tothom.

I després també el Govern per exemple ha fet un homenatge
a l’octubre a Menorca a quatre afusellats que van ser
condemnats per haver participat a un assassinat i tortura
massiva de 70 persones sense judici, se’ls va fer un homenatge.
Però és que, a més, el Consell Insular de Menorca ha votat en
contra de fer un homenatge al 85è aniversari de l’assassinat
massiu de 70 persones el novembre del 36. Per tant, Llei
2/2018? Sí, de tot el compliment de la llei amb tots els articles. 

Quant a l’esmena que nosaltres hem presentat, que hem fet
una esmena d’addició, hem fet una esmena d’addició molt breu.
Jo el que demanaria, no tenc cap problema..., jo el que crec és
que s’ha de posar..., a veure, jo crec que tothom hi ha de poder
accedir, Sra. Sans, vostè diu “amb els criteris de Memòria de
Mallorca”, jo crec que tothom ha de poder accedir-hi, una

vegada s’ha accedit al Govern, l’únic criteri ha de ser total
llibertat, de la mateixa manera que hi ha total llibertat en els
jutjats militars, que qualsevol persona hi pot accedir i gratuïtat.
Nosaltres hem pensat...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán ha esgotat el seu temps.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... hem pensat que sis mesos era suficient, perquè parlam que
aquesta sessió es va fer a l’octubre de l’any passat. Però bé, si
després tenim un minut en parlaríem.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Torn ara de fixació de
posicions. Per part del Grup Parlamentari VOX-Actua té la
paraula la Sra. Ribas, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Ustedes motivan esta iniciativa en una
serie de leyes, como la Ley de memoria democrática de
Baleares, pero olvidan otras leyes que siguen en vigor y que
están plenamente vigentes en nuestro ordenamiento jurídico,
como, por ejemplo, la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de
amnistía, que, en su artículo 2, apartado f), dice literalmente
que quedan amnistiados toda una serie de delitos,  y entre ellos
se cita textualmente: “los delitos cometidos por funcionarios y
agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de
las personas”. Como sabrán, esta misma ley fue también la
responsable de la amnistía de crímenes cometidos por la ETA
y otros terroristas, que quedaron en libertad y fueron
excarcelados, muy celebrado por cierto por la izquierda de este
país en aquel momento.

Ustedes hablan de denuncias por tortura ahora en esta PNL,
pero no ofrecen ni una sola sentencia. Por cierto, les recuerdo
que las instrucciones de los procedimientos judiciales penales
son secretas, hasta que no se abre juicio oral, la gente no tiene
por qué acceder. ¿Qué están pidiendo, que se aireen las
instrucciones que investigan a personas, aún sabiendo que
existe la posibilidad de que no se abra juicio oral, o que incluso
sean absueltos después?

Estamos aquí ante otro despropósito partidista, que pretende
imponer su particular visión sectaria de la historia y de paso
manchar el buen nombre de nuestra Policía Nacional y de
nuestra Guardia Civil. Porque, como yo les digo, existe una
Ley de amnistía, pero es que encima ustedes ni siquiera aportan
ni una sola sentencia que demuestre que sus pretensiones
pueden tener algún sentido, más allá de citar que ha habido
denuncias. Bueno, pues las denuncias se tienen que demostrar,
se tienen que juzgar y tiene que haber una sentencia que así lo
acuerde.

Y mientras ustedes se dedican a colapsar la agenda de esta
Comisión de Asuntos Sociales con su particular caza de brujas,
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nos encontramos con que las necesidades vitales de los
ciudadanos de ahora, de nuestro presente, no cesan de aumentar
y no obtienen respuesta por parte de las instituciones. Y tienen
que ver como ustedes se dedican a un revisionismo histórico
que no va a ningún lado, mientras desatienden las demandas
actuales de familias, empresarios, autónomos, que se están
arruinando. 

Sra. Sans, usted misma ha empezado su intervención
diciendo que “este tema ya se ha votado en el Congreso”. Si no
quiere usted trabajar para mejorar la vida de los ciudadanos de
Baleares, con las competencias que este Parlamento tiene para
ello, lo que tiene que hacer es conseguir una acta de diputada
en el Congreso, y no en el Parlamento balear. Pero,
sinceramente, traer aquí este debate, que su formación ya ha
defendido en el Congreso, es que no tiene ningún sentido, más
que crear debates estériles que evitan que esta comisión pueda
debatir sobre los errores garrafales de la gestión actual por
parte del Gobierno balear, que es para lo que nos han elegido
los ciudadanos.

Mi voto será en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Per part del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes té la paraula la Sra. Pons, per un
temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres volem recordar coses que
ja s’han dit aquí, però que ens han cridat l’atenció.
Efectivament, com ja s’ha dit, en el mes de juny de l’any passat
es va produir aquest debat en el Congrés dels Diputats i es va
aprovar.

Destacaria una sèrie de coses, com per exemple que aquesta
proposició no de llei que varen presentar PSOE i Unidas
Podemos ja instava el Govern a fer efectiva la retirada de
condecoracions a funcionaris i autoritats franquistes que
haguessin observat conductes incompatibles amb els valors
democràtics i els principis de protecció dels drets humans. 

I no tan sols això, sinó és que abans, com també s’ha dit
aquí, hi ha una llei de febrer del 2018, de memòria i
reconeixement democràtic del Govern de les Illes Balears, que
diu textualment, en el seu article 26, com s’ha dit, que “les
administracions públiques de les Illes procediran, en el termini
d’un any a partir de la publicació de la llei, -és a dir, temps de
sobra ja n’han tengut-, a revisar i validar totes les distincions,
els nomenaments, els títols i els honors institucionals i altres
formes de reconeixement de persones que varen participar en
el bàndol colpista o activament en la repressió durant el temps
del franquisme”.

Per tant, no acab d’entendre molt bé per què s’ha dut aquí
una altra vegada aquesta proposició, a nosaltres ja ens va bé, hi
votarem a favor, però crec que també aquí s’ha fet una reflexió
que s’ha de tenir en compte, que són les garanties jurídiques i
l’ordenament jurídic d’aquest país. Nosaltres comprenem que
n’hi ha que s’han mort amb les medalles i sense judici, com és

el cas, per exemple, de “Billy el Niño”, però també crec que
ens hem de plantejar que el que ja serà inevitable, serà
inevitable, però també, el que s’aprovi en aquesta cambra, ha
d’estar dins el marc de la legalitat. És a dir, nosaltres diem que
sí, però pensam que aquest recés que s’ha demanat aquí, és
necessari per veure fins on podem arribar, que nosaltres
voldríem arribar fins al final, però saber si podem o no arribar-
hi.

Així que bé, nosaltres votarem que sí, però crec que aquest
recés és important.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari
Mixt té la paraula la Sra. Tur, per un temps màxim de cinc
minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sr. President. Jo faré una intervenció crec que prou
breu perquè, bé, ja m’imaginava que escoltaria prou barbaritats,
això ja m’ho imaginava. Però jo faig una pregunta: fa falta un
judici per constatar que un alt comandament de l’exèrcit, per
exemple, com pot ser un dels casos als quals es fa referència
aquí, sotmès a les ordres del règim franquista, va participar de
les ordres que li varen donar des del règim franquista? Fa falta
un judici per constatar això? De veres? Aquesta és la pregunta
que jo faig.

És a dir, parlam de retirar condecoracions, no parlam de
portar ningú a la presó. De fet, si es fes un judici a un estat
democràtic de veritat, que no és el nostre, segurament sí que
serien a la presó aquestes persones, és el que tocaria. Però no
hi estaran mai en aquest Estat, no hi estaran mai, perquè mai
se’ls jutjarà, ja s’han ocupat molts de què això no passi.

Per tant, nosaltres suportarem la proposició que porta
Podem, tot i que ja s’hagi debatut a nivell..., tot i que hi hagi un
acord dels grups parlamentaris que la van impulsar en el
Congrés.

I per altra banda, evidentment nosaltres no podem suportar
ni a l’esmena del PP, que evidentment deixa en res la proposta
que presenta Podem, la deixa absolutament en res, perquè
vostès no tenen cap interès que aquesta gent sigui jutjada i mai
el tendran, perquè, de fet, en part vostès són els encobridors
d’aquesta gent del règim del 78, si vostès són els encobridors,
vostès i altres que hi ha per aquí, però fonamentalment vostès.
I per tant, no li donarem suport.

Però també els dic una cosa, nosaltres a l’esmena de
Ciutadans tampoc no li donarem suport, perquè pensam que
queda descafeïnat el sentit de la proposició que porta Podem,
sobretot a la darrera expressió on diu “conductes manifestament
incompatibles amb els valors democràtics i els principis rectors
de protecció dels drets humans”; pensam que desvirtua la
gravetat dels fets que es posen de manifest aquí.
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Per tant, nosaltres votarem a favor de la proposta talment
com està presentada. I si decideixen incorporar algunes de les
esmenes que s’han plantejat aquí, valorarem si ens abstenim o
votam en contra.

I respecte de la darrera qüestió, que és una esmena
d’addició, el punt 2 que planteja el Partit Popular, nosaltres
sobre aquesta qüestió no hi tenim cap problema, si vostè
l’accepta, nosaltres hi votam a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Correspon ara una suspensió de
deu minuts, si així ho consideren oportú els grups proposants.

LA SRA. SANS I REGIS:

Sí, gràcies president. Necessitam aquests deu minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats i diputades, han passat els deu minuts, em
sembla que n’han passat vint ja de fet, però bé. No ho sé, era
per..., era per apel·lar, arribar a un acord passats els deu minuts
i si no hi ha un acord, no n’hi ha, però...

(Remor de veus)

Molt bé, un cop recomençada la sessió, si així pertoca, els
grups proposants tenen un torn de cinc minuts per assenyalar si
accepten les esmenes. Per part del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, la Sra. Sans, per un temps màxim, com deia de cinc
minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Sí, gràcies, president. Bé, el primer de tot a l’esmena de
Ciutadans, faig aquí una transacció in voce, he parlat crec que
amb tots els grups, ja no ho sé. El text quedaria exactament
igual i al darrer hi afegiríem, “..., especialment les tortures”. 

Pel que fa a la transacció que havia presentat al principi,
com que no hem arribat a un acord, em sap greu, però no
acceptaríem tampoc l’esmena del Partit Popular. Per tant,
només quedaria un únic punt, vaja. 

Dit això, per argumentar un poc tot el que s’ha comentat
aquí, m’agradaria tornar repetir que és una vertadera vergonya
que Espanya no investigui aquests crims i que ho hagi de fer el
Jutjat Criminal i Correccional d’Argentina, Argentina, o sigui
a l’altra punta del món, i a sobre que s’hagin pagant durant
tants d’anys aquestes condecoracions i pensions vitalícies.
Sembla que alguns volen ser patriotes sobre la tomba de més de
150.000 persones tirades a cunetes; que volen ser patriotes
sobre el sofriment de milers de persones que encara pateixen
les conseqüències d’aquella època fosca de la nostra història;

volen ser patriotes seguint el mandat de Franco, del todo atado
y bien atado. Idò s’equivoquen. 

En realitat els caurà la cara de vergonya quan es faci públic
el fons documental de causes judicials franquistes de Memòria
de Mallorca, que va cedir al Govern, perquè qui es negui i es
posi de perfil en aquestes qüestions seran còmplices de voler
guardar silenci i de garantir la impunitat oposant-se a investigar
i a jutjar els crims del passat i el manteniment d’aquestes
condecoracions.

Vull ser clara, el bloqueig a la querella d’Argentina ha
protegit personatges com l’expolicia, ja mort, acusat de tortures
“Billy el Niño”; tortures com el penjament a una barra del
detingut, exposat pels canells, quedant suspès a l’aire, nu,
rebent tal quantitat de cops que durant mesos a causa de les
abundants hemorràgies la víctima tenia sang i coàguls a l’orina.
O a la banyera, on introduïen el cap de la víctima dins aigües
brutes fins quasi l’ofegament, una i una altra vegada durant
hores i hores; o l’apagament de cigarretes a la pell de les
víctimes. I podria seguir moltíssim, perquè les tortures estan
documentades.

Aquesta classe de persones són les que han estat
condecorades i han rebut i continuen rebent doblers públics. I
és una punyetera vergonya que un país democràtic hagi permès
aquestes situacions.

De VOX esperam el seu vot contrari, com sempre, ells
consideren que volem modificar la història, i no, el que volem
és que se sàpiga, que se sàpiga què va passar a aquest país.

El Partit Popular crec que avui tenia l’oportunitat per fer un
vot a favor i fer el que Casado diu, que vostès ja no són aquell
Partit Popular. Jo consider que avui podrien fer un vot
favorable, a diferència del que varen fer al Congrés dels
Diputats amb aquella abstenció i demostrar que estan enfora del
Govern de Mariano Rajoy, de les retallades al pressupost de
memòria democràtica de 2013 i de les polítiques totalment
oblidades de memòria que es varen desenvolupar durant quasi
dues legislatures al Congrés dels Diputats. Crec que és una
oportunitat per deixar de ser els hereus del franquisme,
allunyar-se de VOX, que és la reencarnació de tota aquella
època fosca del nostre país. 

Per tant, l’únic que vull dir és donar les gràcies als grups
parlamentaris que votaran a favor d’aquesta iniciativa i vull
lamentar que al final no haguem aconseguit arribar a un acord
amb la transacció que havia fet inicialment, ja que consider
que, tot i que és una feina que desenvolupen des de Memòria
Democràtica consider que..., bé, trob que la transacció era més
que assumible, però ho lamentam i, per tant, no es podrà votar
a aquesta cambra parlamentària.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sans. Per part del Grup Socialista té la
paraula el Sr. Ferrer, per un temps màxim de cinc minuts.
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EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sr. President. Abans de res, agrair que hi hagi
hagut un cert consens, no un consens total, però agrair que hi
hagi hagut un cert consens. Sembla que el nostre país comença
a posar-se ja d’acord i deixam algunes rèmores enrere, deixam
alguns encara serrells que queden per tancar i alguns grups que
no es volen sumar a aquest acord de reconeixement del que va
patir el nostre país durant la Guerra Civil i el franquisme, però
bé, sembla que avançam i en qualsevol cas, com a demòcrata,
me’n congratul i veure també que almanco el Partit Popular, i
que no serveixi de precedent, almanco s’absté en una qüestió
d’aquestes, almanco hem aconseguit la seva abstenció. Veiem
que avançam, tal vegada d’aquí a deu anys aconseguirem el seu
vot a favor de les polítiques de memòria democràtica.

En qualsevol cas, sí que vull esmentar algunes referències
que s’han fet aquí de revisionisme, que s’ha acusat de
revisionisme aquesta proposta, i s’ha parlat que sempre sent
cada vegada que s’intenta recuperar la memòria dels que
patiren el franquisme de posar damunt la taula les persones que
varen morir justament durant la Guerra Civil en el bàndol
republicà. Aquesta mena d’ús..., de tergiversar la història, no?,
sempre posant damunt la taula aquesta qüestió per llevar valor
al que nosaltres, els demòcrates, volem fer que és recuperar la
memòria de totes les persones que havien estat represaliades i
que no havien tengut dret a això.

Això ho vàrem veure justament no fa massa mesos a
l’Ajuntament de Madrid, quan el partit VOX, que té agafat el
Govern municipal, va decidir dur endavant una iniciativa per
eliminar els carrers a nom de Largo Caballero i Indalecio
Prieto. En aquest moment els acadèmics, professors
d’universitat i catedràtics d’universitat en Història varen firmar
un manifest per desmuntar les mentides de VOX, novament les
mentides de la ultradreta que volen emprar aquest relativisme
històrica per justificar el que ells no volen, que és justament
condemnar el franquisme sense cap mena d’embut. 

Llegesc un fragment de l’informe: “Quan s’al·ludeix al
pretès règim de terror impulsat l’octubre del 1934, per la
revolució del 1934 que empra la ultradreta per condemnar
Caballero i Prieto, VOX té molta cura no explicar ni els llocs
ni les circumstàncies ni els protagonistes que configuraren tal
sistema de violència. D’acord amb la teoria política, un règim
de terror requereix l’existència d’un sistema estable de poder,
un agent coactiu vinculat a aquest sistema, un propòsit
intimidatori, basat en l’eliminació de l’oposició real o
imaginada, i un procés més o manco dilatat en el temps per a
què el terror faci efecte o presó.

Des d’aquesta valoració eminentment tècnica del que és un
règim de terror sembla improbable que els diversos comitès
provincials revolucionaris d’Astúries tenguessin en menys de
dues setmanes capacitat d’implantar-lo. 

Salta a la vista, per tant, que cap d’aquestes característiques
pot ser assignada a la democràcia de la II República, que és
defensar amb tots els mitjans legals al seu abast de l’atac del
militarisme i el feixisme. Aquests sí que instauraren un règim
tendencialment totalitari, el franquisme, que ha estat condemnat

repetides vegades per l’ONU, el Consell d’Europa i el
Parlament Europeu, però mai explícitament per VOX.

Emprar la Llei 52/2007 per generar una damnatio
memoriae de les figures polítiques de la II República és
tergiversar la història. I això sí que és emprar la memòria
democràtica en un ús absolutament partidista per a no
reconèixer les vergonyes que té cadascú dins casa seva, que és
el reconeixement de les víctimes i la recuperació de la memòria
de les víctimes que no varen tenir mai dret a aquesta durant tot
el règim franquista.”

És una cosa que hem de repetir-la i veure si a mesura que ho
repetim ho arribam a interioritzar i veiem que unes persones
havien gaudit d’aquest reconeixement en vida i evidentment les
que havien mort i les seves famílies, però unes altres varen ser
completament silenciades. I el que fa la sanitat democràtica
d’aquest país és precisament recuperar això. 

El mateix president del Parlament Europeu diu, fa breument
perquè justament allà es va debatre el mateix: “el Govern de la
república espanyola, legítim, constitucional i democràticament
elegit, fou aniquilat per un cop d’Estat. Qui dirigia aquell
alçament, el general Franco, fou un dictador i el seu règim
practicà la persecució i eliminació sistemàtica dels seus
adversaris polítics. Atribuir als partits que suportaren aquell
govern de destruir la memòria i les llibertats no és opinable, és
una falsificació de la història”.

Acabaré amb Goethe: “Qui no pugui aprofitar-se de la
història, viurà a les fosques la resta de la seva vida”.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Passam a votar la proposta amb
la incorporació de l’esmena del Grup Parlamentari Ciudadanos,
més la transacció in voce. Sr. Lletrat, n’ha pres nota, no és així?

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Secretari.

EL SR. SECRETARI:

Sí, són 9 vots a favor; 1 en contra; 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En conseqüència, queda aprovada la
proposició no de llei.

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