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EL SR. PRESIDENT:
Molt bona tarda, senyors diputats i diputades. Començam
la sessió d'avui, on reprenem aquest període ordinari a nivell
parlamentari. Correspon, en primer lloc demanar si es
produeixen substitucions.
EL SR. LAFUENTE I MIR:
Sí, Sr. President, Juan Manuel Lafuente substitueix Tania
Marí.
LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:
Maria Antònia Truyols substitueix Irantzu Fernández
EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:
Sí, Sr. Presidente, para la propuesta 14054, Jesús Méndez
sustituye a Juan Manuel Gómez.
EL SR. PRESIDENT:
Molt bé. Passam a la deliberació de l'ordre del dia, que són
dues proposicions no de llei, la RGE núm. 12817/21 i la
14054/21.
1) Proposició no de llei RGE núm. 12817/21, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a iniciatives de digitalització a
l’àmbit esportiu i l’activitat física.
Començam amb la primera, presentada pels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca,
relativa a iniciatives de digitalització a l’àmbit esportiu i a
l'activitat física. Per la seva part, i 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, i bona tarda a tothom. Nosaltres
presentam aquesta iniciativa, després d'haver-nos reunit amb
col·lectius i d'haver escoltat la societat civil, quins són els
canvis que es podrien impulsar, per tal de millorar determinats
aspectes de la nostra vida.
En aquest cas, nosaltres ens vàrem reunir amb el Col·legi de
Llicenciats en Educació Física de les Illes Balears i ens vàrem
plantejar una iniciativa amb la qual vàrem col·laborar, perquè
nosaltres també l’impulsàvem a altres indrets, el nostre partit,
per impulsar una sèrie d'iniciatives per millorar la digitalització
a l'àmbit esportiu i l'activitat física. És cert que la pandèmia el
que ens va dur va ser un canvi d'hàbits en moltíssims aspectes
i un d'aquests va ser també l'activitat física i l'esport.
Durant la pandèmia, ja sabem exactament què va passar i en
aquest cas els professionals de l'activitat física i de l'esport
varen fer un grandíssim esforç per adaptar-se, en moltíssimes
ocasions per tal d'evitar que les persones que eren usuàries de
serveis esportius, doncs caiguessin en el sedentarisme, o que
abandonessin determinats hàbits de vida saludable tan

importants en la nostra societat. La nova normalitat i totes les
adequacions que s'han anat fent per atendre els requisits
normatius per adaptar-se a les mesures de distància social i
prevenir la COVID 19, han fet que tot el sector esportiu i de
l'activitat física, hagi hagut d'estar constantment adaptant-se a
aquests nous canvis i millorant.
Per tot plegat, nosaltres vàrem considerar i així ho vàrem
traslladar al col·legi oficial i així hem pogut veure que
efectivament és beneficiós, que la transformació digital pot ser
un gran camp per desenvolupar per part de tots aquests
professionals, de tal manera que puguin millorar i mantenir el
seu contacte amb els usuaris, alhora que puguin avançar cap a
nous mètodes per poder dur a terme les seves activitats, que
puguin arribar a més gent i puguin, a més, aprofitar les poques
coses positives que ens ha dut la pandèmia dins la seva activitat
professional.
L'Associació de l'Esport Espanyola, en el seu Pla de
reconstrucció i activació de l'esport, ja establia la transformació
digital com un camp importantíssima a desenvolupar. Entre els
diferents aspectes positius dels quals parla la transformació
digital, ens pot dur a modernitzar recursos, pot servir per
millorar el ventall de productes i serveis a oferir, pot arribar a
impactar un major nombre de consumidors i usuaris de
l'activitat física i l'esport, pot millorar també la ràtio de
conversió comercial i un major compromís i interès per part del
públic. I també totes aquestes iniciatives dins el mateix sector
de professionals, pot ajudar a la d'implementació d'eines de
teletreball, implementació també de mitjans telemàtics que
permetin agilitar les tramitacions i també les tasques de
coordinació, entre ells. Pot també permetre la creació de
plataformes per poder realitzar conferències i trobades, o també
generar sinèrgies per poder dur a terme noves aplicacions
informàtiques, en les quals puguin impulsar les activitats que
aquest sector desenvolupa, etc.
Nosaltres consideram que tot plegat hem d'aprofitar...,
nosaltres sempre hem dut iniciatives en aquest Parlament per
revertir els efectes negatius de la pandèmia, però en aquest cas
el que volem és aprofitar una de les poques reflexions positives
que ens pot dur això i que sigui a més per quedar-se, en aquest
cas la transformació digital en el món esportiu i de la pràctica
esportiva.
Per tot plegat, en els tres punts de la proposició no de llei,
de la qual demanam el suport de la resta de membres d'aquesta
comissió. En el primer de tots demanam al Govern d'Espanya
que impulsi, en col·laboració amb les autonomies, aquest pla de
suport a la transformació digital del món esportiu.
Després també demanam que s'implementi aquesta
transformació digital a l'àmbit esportiu, en el cas concret de les
Illes Balears i que, a més, es faci en col·laboració amb els
agents implicats, no només els consells i els ajuntaments com
a institucions, sinó també amb el sector privat i també amb els
col·legis professionals i tot el teixit associatiu de l'àmbit de
l'educació física i de l'esport. I, finalment, demanam que a la
nova llei i la futura llei de l'activitat física i l'esport de les Illes
Balears, es contempli també aquesta qüestió que ja hem
exposat, dels beneficis de la transformació digital, tant pel que
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fa als prestadors de serveis i professionals, com també que
puguin fruir-ne els usuaris.
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PNL, titulada “iniciatives de digitalització a l'àmbit esportiu i
l'activitat física”, una PNL que, com ha dit el Sr. Ferrer i la
representant de Podemos, té tres punts.

Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Ferrer. 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 i molt bona tarda a tothom. La
iniciativa que avui presentem, per un impuls a la digitalització
de l'àmbit esportiu i l'activitat física, ve promoguda
principalment per dos eixos: el primer, per l'aposta d'aquest
govern per la innovació i la digitalització, fent passes gegant
per avançar en la transformació digital a la nostra comunitat
autònoma. Veiem com molts d'àmbits de la nostra societat
avancen en la transició digital, com l'educació, la cultura, o les
mateixes administracions, per posar alguns exemples.
L'esport no pot quedar-se enrera i la digitalització a l'esport
li donarà un impuls considerable que afavorirà, ja no només les
persones que practiquen esports i les petites entitats amb pocs
recursos a què facilitaran les gestions, sinó que també ajudarà
a apropar encara més l’esport a la societat.
El segon eix de l'impuls d'aquesta proposició no de llei, és
per donar resposta a les demandes de les federacions, clubs i
entitats esportives, que demanen el suport necessari per a la
millora de recursos telemàtics i per a la formació d’habilitats en
el treball telemàtic de les persones que treballen a les entitats
esportives. Així com per la digitalització del sector per a
processos administratius, com la simplificació en els registres,
reserva d'espais, gestió d'activitats, o classes, fins i tot
formacions on line d'esports.
Per això aquesta proposició no de llei insta l'Estat a la
creació d'un pla de suport per a la transformació digital del món
de l'esport, així com insta el Govern de les Illes Balears a
incloure estratègies de transformació digital en la futura llei
d'esport de l'activitat física.
Esperem que tengui el suport de totes les formacions
polítiques
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Mayor Torn ara de fixació de
posicions. Per part del Grup Parlamentari Popular, el Sr.
Fuster, per un temps màxim de cinc minuts.

Està clar que la pandèmia va canviar o ha canviat la vida de
tothom, especialment pel confinament i per les restriccions que
vàrem haver de patir i també pel que va venir després d'aquests
mesos de pandèmia, que també encara vivim. I bé és cert que
el món esportiu de les Illes Balears i des del Partit Popular ho
hem dit en diverses ocasions, tant professionals d'elit, de base,
o qualsevol altre tipus d'esportistes varen tenir un
comportament exemplar durant els mesos durs de la pandèmia
i també durant els mesos posteriors a la pandèmia.
I és ben cert que totes les situacions crítiques, dures, difícils
que et dóna la vida, sense cap dubte d'aquesta situació en surten
oportunitats, i la digitalització, sense cap dubte, és una
d'aquestes oportunitats, no només a l'àmbit esportiu, sinó també
a tots els àmbits professionals o laborals, sinó també a l'àmbit
personal.
Jo estic segur que tots els que som aquí i totes les persones
que no són aquí, des que hem viscut la pandèmia, utilitzam
molt més les plataformes digitals en el nostre dia a dia. I també
és cert que respecte del món esportiu, des del minut zero,
vàrem saber aprofitar aquestes noves tecnologies i varen ser,
com diu també, l'argument d'aquesta PNL, pioners en aquest
tema, d'utilitzar de forma intel·ligent les noves tecnologies,
entre altres coses perquè havien de subsistir i ho varen fer d'una
forma molt adient
Dit això, no vull estendre'm més, creiem que és un bon
moment per aprofitar aquesta situació i aquests recursos
tecnològics. Per tant, des del Grup Parlamentari Popular
donarem suport a aquests tres punts: a la creació, mitjançant la
coordinació de les comunitats autònomes, crec que és molt
important aquesta part, coordinació amb les comunitats
autònomes, per aprovar un pla de suport a la transformació
digital en el món de l'esport; per impulsar totes les accions des
d'aquí, des del Govern de les Illes Balears, per al suport i
implantació de la transformació digital a l'àmbit esportiu
especialment -i m'ha agradat molt aquesta part-, en
col·laboració amb el sector públic i privat, i així ho vull dir; i,
per suposat, el tercer punt, incloure aquestes estratègies en la
transformació digital a la futura llei de l'esport que ha d’entrar
en aquest parlament, no sé si aquest semestre o el pròxim
semestre. Seria una pèrdua de temps parlar d'aquest tema si a
la llei de l'esport que s’ha de debatre en aquest període de
sessions doncs no introduïm aquesta part de digitalització.
Dit això, moltes gràcies, Sr. President, hi votarem a favor.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Fuster. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos, el Sr. Gómez, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:
EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:
Moltes gràcies, Sr. President, i molt bona tarda a tots
diputades i diputats, content de veure'ls un altre pic en aquest
nou període de sessions, com ha dit el president. Avui el Partit
Socialista, Podemos i MÉS per Mallorca, ens presenten una

Gràcies, president. Ja anunciï als grups proposants d'aquesta
iniciativa que des del Grup Parlamentari Ciutadans donarem
suport als seus punts de manera íntegra.
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Hi ha dos criteris que són fonamentals a l’hora del
posicionament del nostre suport o de presentar esmenes a
qüestions que suposen una, diguéssim, transformació de fets
que arrelen en drets i sobretot en oportunitat de la ciutadania i
és sobretot el consens, sobretot la participació ciutadana, una
qüestió que els afecta, i en aquest cas els grups proposants han
treballat una proposició no de llei molt dialogada, amb molta
interlocució amb l'Associació de l'Esport espanyol, a part de
més institucions.
S'ha fet referència a la necessària col·laboració i implicació
de tots els sectors, sector privat, sector públic, i això saben
vostès que la col·laboració publicoprivada a tots els àmbits és
fonamental per a aquest tipus d’esdeveniments, de progrés i de
modernització de la nostra societat.
L’esport sí és cert que no és aliè a l’avanç d'aquesta
transformació digital de la societat per una transformació
digital que té, diguéssim, vinculades tres qüestions que ens han
d’inquietar i que tendrem l'oportunitat de desenvolupar
concretament a l'àmbit esportiu amb la Llei de l'esport: una és,
i es deia que la pandèmia ens ha dut a aquesta transformació
digital, jo crec que el que ha fet és aguditzar-la, avançar-la i
crear més innovació dins aquest procés de transformació
digital, en això ja venia un impuls i el que ha fet la pandèmia,
evidentment, per una qüestió estratègica de comunicació i de
participació ha estat transformar-la d'una manera ràpida i
innovar-la.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:
Gracias, Sr. Presidente. Bueno, vamos a echar un jarro de
agua fría a este consenso progre habitual. Mire, nosotros
estamos de la nueva normalidad hasta más allá del cabo
Farrutx, no queremos ninguna nueva normalidad, queremos la
normalidad de toda la vida. No queremos digitalizar el deporte,
o sea, estamos todo el día hablando de que los niños están
enganchados al móvil, a la play, sabemos las consecuencias
dramáticas que ha tenido la semipresencialidad, las clases on
line, etc., entre los jóvenes, especialmente entre los jóvenes
adolescentes, y ahora hasta el deporte lo queremos hacer
digitalizado.
Pues mire, ni queremos nuevas normalidades, ni queremos
digitalización del deporte, y estamos de todas estas chorradas,
ya le digo, hasta más allá del cabo Farrutx.
Nosotros lo tenemos claro, hemos conseguido la nulidad del
estado de alarma gracias al Tribunal Constitucional, la nulidad
de todos los decretos de esta dictadora de vía estrecha que
tenemos aquí de presidenta, gracias a la sentencia del Tribunal
Constitucional, y lo que queremos es volver a la normalidad, y
todas estas historias que quedan tan bonitas sobre el papel ya
les digo que lo que pueden haer ustedes con ellas son pajaritas.
Muchas gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:

Les competències digitals són fonamentals i el que ens
inquieta, i esperam l'oportunitat a diferents àmbits socials, no
tan sols a l'esport, són les competències digitals dels usuaris
d'aquesta transformació digital. I no oblidem que quan parlam
de digitalització de la societat encara tenim una escletxa
important a molts de sectors de la nostra societat. Crec que
tenim un repte els legisladors i també el tenen les
administracions, per tant, parlarem d'aquest tema, perquè no
concebem l'esport com una qüestió només de l'alta capacitació
i competició, sinó un esport com un dret de tots els ciutadans
i les ciutadanes a exercir-lo per part de la salut i per la part dels
valors que té vinculats.
Per tant, crec que tendrem oportunitat d'avançar també, però
no d'oblidar que aquest repte també va vinculat a tot el que
suposa la transformació digital i que, evidentment, com que el
grup proposant argumenta prou sòlidament, l'àmbit de l'esport
no és aliè a aquesta transformació.
Reiter el nostre suport a la iniciativa i he de felicitar els
grups perquè vengui a un moment molt prop també de la futura
llei de l'esport.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez, per un temps màxim de
cinc minuts.

Gràcies, Sr. Rodríguez. 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, senyores i senyors diputades. Sr.
Rodríguez practique conmigo, cap Ferrutx, no costa tant, vostè
pot dir cap Farrutx i no li passarà res...
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
... -això és veritat, pot dir el que li doni la gana, i jo també,
perquè és el meu torn, per això ho dic.
Bé, dit això, vull dir que nosaltres sí que donarem suport a
aquesta iniciativa que avui se'ns presenta sobre la digitalització
en el món de l'esport. La pandèmia, és cert, ha accelerat el
procés de digitalització en diferents àmbits i àrees: la gestió
documental, la intel·ligència artificial, la tecnologia, els
instruments digitals relacionats amb tot el que té a veure amb
analitzar el comportament dels usuaris esportistes. Hi ha un
canvi generacional i aquesta pandèmia el que ha fet, com deia
i com vostès han dit molt bé, és accelerar, fer via perquè aquest
procés fos possible. Per tant, crec que hem d'aprofitar aquesta
ona i una ona saludable, que no sigui com les que ens han
acompanyat darrerament, per poder posar fil a l'agulla en
aquest sentit.
Vull recordar, de totes maneres, que el Congrés ja va
aprovar, el Congrés dels Diputats, una proposició no de llei
impulsada per la Fundació Espanya Activa i l'Associació del
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Deporte Español, ADES, que va ser aprovada per unanimitat a
la Comissió de Cultura i Esports del Parlament, una proposició
no de llei que parlava d'un pla per transformar digitalment
l'esport. Què passa? Que una vegada aprovada aquesta
proposició no de llei en el Congrés dels Diputats, nosaltres li
hem seguit la pista i ja no n'hem sabut res més. És a dir, 28
d'octubre de 2020, es va aprovar al Congrés dels Diputats,
tornam al de sempre, i és que és així, proposició no de llei
aprovada, Comissió de Cultura i Esports del Parlament, 28
d'octubre del 2020; som al 2022, hem seguit el rastre d'aquesta
proposició no de llei, quin seguiment s'ha fet, com s'ha posat en
marxa. No n'hem vist res més.
L’únic que dic és que nosaltres hi donarem suport, hi
votarem a favor, estam absolutament convençuts, però que
esper que això tengui una transcendència més enllà de la bona
voluntat d'aquesta comissió, que sempre demostra que intenta
en línies generals arribar al màxim consens.
Després afegir una cosa més. Estic d'acord amb el que ha dit
avui el Sr. Fuster, és a dir que la Llei de l'esport, que tendrem
el plaer de debatre en aquest parlament i en aquesta present
legislatura, que tengui en compte totes aquestes coses.
Res més. Gràcies.

1163

saludable. Agraïm novament la col·laboració del Col·legi de
Llicenciats en Educació Física, que va participar en la redacció
d'aquest document que avui aprovam, i que nosaltres
consideram que les seves aproximacions i reflexions sobre el
món de l'esport són del més adequades perquè, precisament,
nosaltres el que volem, i esperem que també s'inclogui a
aquesta llei que s'ha de tramitar en aquesta cambra, és aquesta
perspectiva més àmplia, no només de l'esport, sinó de l'activitat
física com a un concepte més ampli, transversalitzat i també
descentralitzat, que nosaltres esperam que aquesta
descentralització de l'activitat es pugui produir a tots els pobles
i ciutats i que també arribi a totes les generacions per generar
uns hàbits saludables a totes i cadascuna de les etapes de la
vida.
Per tant, novament agrair als grups que han volgut donar
suport a aquesta iniciativa, i els resultats que doni la iniciativa
són els que donaran compliment a la satisfacció que tenim avui
d'aprovar-la.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Acabat el debat passam a votar
la Proposició no de llei RGE núm. 12817/21.

EL SR. PRESIDENT:
Vots a favor?
Moltes gràcies, Sra. Pons. Torn ara per contradiccions per
part del Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Ferrer, per un
temps màxim de cinc minuts.

Vots en contra?
Sr. Secretari.

EL SR. FERRER I RIPOLL:
EL SR. SECRETARI:
Gràcies Sr. President. La veritat, després d'escoltar el
portaveu de VOX, crec que avui se'n du la medalla d'or, ja que
parlam d’esport, en estultícia, en toxicitat i en incoherència,
perquè jo crec que tendrem moltíssimes ocasions de seguir
parlant sobre la qüestió de l'estat d'alarma, un estat d'alarma
que el seu mateix partit reclamava en un punt de tota aquesta
horrible pandèmia i que ara rebutja. Per tant, avui se n'ha dut la
medalla d'or i crec que queda clar que a la tramitació
parlamentària que farem de la futura llei de l'esport i l'activitat
física, tampoc no els trobarem, perquè, és clar, qualsevol
qüestió que pugui fins i tot generar qualque tipus de consens o
fins i tot pugui generar iniciatives positives per a un sector, com
és el de l'activitat física a l’esport, els semblen chorradas, que
és la paraula que m'ha semblat sentir.
Per tant, crec que segurament ens estalviarem, i aquesta
cambra guanyarà moltíssim en sanitat democràtica, ens
estalviarem la seva presència i les seves múltiples intervencions
fora de to i, com he dit, carregades de toxicitat i estultícia, com
és el que he pogut escoltar fa una estona.
Jo sí que també vull sumar el nostre grup, evidentment, a la
felicitació als esportistes professionals de l'esport i a qualsevol
persona de qualsevol generació que practica esport o que
realitza una activitat física perquè és cert que durant la
pandèmia vàrem haver de cercar moltíssims recursos i posar la
imaginació a treballar a tota màquina per poder realitzar
aquestes activitats i poder seguir amb uns hàbits de vida

11 vots a favor i 1 en contra.
EL SR. PRESIDENT:
En conseqüència, queda aprovada aquesta proposició no de
llei.
2) Proposició no de llei RGE núm. 14054/21, presentada
pels Grups Parlamentaris Popular i Ciudadanos, relativa a
la problemàtica que sofreix part del poble cubà.
Continua la sessió i passam al debat de la Proposició no de
llei RGE núm. 14054/21 presentada pels Grups Parlamentaris
Popular i Ciudadanos, relativa a la problemàtica que pateix part
del poble cubà.
Per a la seva defensa i per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Lafuente, per un temps màxim de
cinc minuts.
EL SR. LAFUENTE I MIR:
Gracias, presidente, buenas tardes a todos. Se trata de una
propuesta que presentamos conjuntamente con Ciudadanos, a
favor de la democracia y de la libertad en Cuba.
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Cuba, un pueblo con el que nos unen lazos de historia con
España y que, por tanto, creo que merece la pena prestarle
especial atención, y que, justo antes de final del año pasado,
pues hubo una serie de movimientos ciudadanos que
reclamaban más libertad y democracia, evolucionar hacia un
sistema democrático, y estas manifestaciones pacíficas de los
ciudadanos pues fueron reprimidas por el régimen dictatorial de
Cuba de forma violenta y de forma represiva, acabando con
personas en la cárcel, periodistas en la cárcel, personas que
reclamaban libertad y democracia.
Y esto pasa aquí, ahora, en pleno siglo XXI, y creo que es
el deber de este parlamento el reclamar el respeto a los
derechos fundamentales, el respeto a la libertad, el respeto a
condenar la violencia, o sea a condenar la violencia, a reclamar
una evolución hacia un sistema democrático y de libertades en
Cuba, a reclamar que se respeten los acuerdos de Naciones
Unidas respecto a que se levanten las restricciones económicas
que siguen dificultando el desarrollo económico de Cuba, el
respeto... a reclamar a España que siga defendiendo en el seno
de la Unión Europea una posición común en relación con Cuba,
en solicitar e instar al Gobierno cubano que finalice el actual
régimen dictatorial que se tiene en ese momento y que,
desgraciadamente, dura demasiados años, y que evolucionen
hacia un sistema democrático de libertad, de pluralismo, en que
pueda haber diferentes partidos políticos, en que sea libre la
expresión de los ciudadanos, en que los ciudadanos puedan
tener acceso a la información, entrar y salir libremente de su
país, en el que también reclamamos ayuda humanitaria
precisamente para el pueblo cubano, que sea repartida de forma
equitativa para paliar la situación.
Una de las cuestiones que han propiciado, precisamente, las
protestas en Cuba es que el principal motor económico del país
está en el turismo, con toda la crisis sanitaria mundial, el
turismo se ha resentido y la situación de los ciudadanos
cubanos, pues aún ,si ya era difícil antes, en un régimen
dictatorial y con las restricciones que tenía, pues ahora, aún se
ha incrementado.
Por tanto, es oportuno ahora que el Parlament balear se
manifieste de una forma totalmente contundente a favor de la
libertad y de la democracia en Cuba, precisamente, después de
lo que ha pasado y, por tanto, solicitamos el voto favorable de
todos los grupos políticos en esta propuesta.
Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula el Sr. Lafuente, perdó, el Sr. Méndez, per un
temps màxim de cinc minuts.
EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:
Gracias, Sr. Presidente. Nuestra primera obligación,
lógicamente, es agradecer al Grupo Parlamentario Popular el
trabajo conjunto y el haber aceptado presentar esta propuesta
de forma conjunta con nosotros, entendiendo que estamos en
completo acuerdo, y nuestra obligación, además, es agradecer

el trabajo realizado y la presentación impecablemente realizada
por el Sr. Lafuente.
Me permito, por un lado, insistir en algunos aspectos
particulares, el de los lazos históricos es especialmente
importante; es especialmente importante por la responsabilidad
que nos supone, pensemos en el ámbito de la Commonwealth
o en el ámbito de la Francophonie, es decir, los países siguen
unidos y de alguna manera se tiene la responsabilidad, cuando
se habla de estas cuestiones, se nos otorga una especie de
prioridad o de respetabilidad o de responsabilidad en el ámbito
de los países latinoamericanos y, lógicamente, debemos
asumirla y aceptarla.
Nosotros entendemos que valoramos y lo vemos en el
ámbito de este parlamento, en el ámbito de nuestro trabajo,
como uno de los bienes más preciados que tenemos como parte
de nuestro patrimonio, de nuestro legado, nuestros derechos a
la libre expresión de nuestras ideas y nuestro derecho a la
participación en las actividades públicas. Lo valoramos y lo
defendemos perfectamente para nosotros y eso, cuando uno
defiende para sí mismo este tipo de derechos, le resulta
completamente ineludible defenderlos en todos los casos y para
todas las personas; es una cuestión tanto de fraternidad como
de solidaridad, es una obligación que uno contrae cuando tiene
este tipo de creencias.
Así que entendemos que esta propuesta, en la que, si se
fijan en -digamos- los verbos y los tiempos verbales, o sea, las
peticiones que se realizan: escuchar, rechazar la violencia,
liberalizar, decidir, cumplir, levantar las restricciones,
garantizar las ayudas, es exactamente la misma terminología
con la que hablamos nosotros y con la que pretendemos ser
tratados. Es nuestra obligación solicitarla en nombre de todos,
por una cuestión, como les decía antes, de solidaridad y de
fraternidad, es decir, en resumen por una cuestión de
humanidad.
Por lo que esperamos que su voto sea favorable.
Gracias, señores. He terminado.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Méndez. Torn ara de fixació de
posicions, per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la
Sra. Mayor, per un temps màxim de cinc minuts.
LA SRA. MAYOR I ABAD:
Moltes gràcies, Sr. President. La veritat és que no sabria
què dir-los que no els haguem dit ja a Guadalajara, a Saragossa,
a Menorca, i a una sèrie a Palma, o sigui, a una sèrie tot
d'administracions on s’ha presentat aquesta mateixa iniciativa
parlamentària, i us he intentat escoltar per veure si aportaven
alguna cosa nova.
La veritat és que per a nosaltres la situació a Cuba entenem
que és molt complexa i la seva solució, en primer lloc, passa
per garantir el dret a la protesta pacífica i per atendre les
demandes d'una gran part del poble cubà, que està legítimament
mobilitzat pel descontent que té.
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Des d'Unides Podem sempre hem manifestat el nostre
màxim suport i solidaritat amb el poble cubà i amb la seva
lluita en la justícia social i democràcia, i condemnem
rotundament qualsevol repressió violenta de mobilitzacions
pacífiques.
Una altra solució és l'aixecament del bloqueig econòmic
que pateix el poble cubà, començant per l'embargament el qual
pateix des de fa més de 60 anys pels Estats Units, que penalitza
la població civil i que genera un greu perjudici social,
econòmic i diplomàtic, dins i fora de Cuba.
L'Assemblea General de les Nacions Unides ha condemnat
l'embargament dels Estats Units contra Cuba amb una majoria
aclaparadora de vots a favor i el suport unànime de tota la Unió
Europea. Posarem un exemple: Cuba té dues vacunes, el
problema que té és que no té xeringues com per poder
administrar a la seva població.
Des d'Unides Podem rebutgem frontalment la constant
utilització dels conflictes internacionals per part de la dreta per
als seus interessos nacionals i partidistes, i a la qual no li
importa gens ni mica el benestar i el futur de pobles. Els veiem
molt poc preocupats pels drets fonamentals en els països amb
nivells d'abusos i violències en contra dels drets humans
infinitament molt més greus que no a Cuba, com són la
repressió i els assassinats diaris que hi ha a Colòmbia o a
Brasil, per posar exemples.
Un clar exemple de la demagògia dels partits proposants
d'aquesta proposició no de llei, com és el Partit Popular, és el
seu vot negatiu el passat juny a la proposició no de llei
presentada al Congrés dels Diputats, proposició número
161/2732, que deia exactament: “El Congreso de los Diputados
insta al Gobierno a hacer las gestiones necesarias para que,
en sus relaciones con el gobierno de los Estados Unidos de
América, le aliente a llevar a cabo de modo efectivo el
levantamiento del bloqueo económico financiero y comercial
a Cuba, y a suspender el título III y dejar inaplicado el título
IV de la Ley Helms Burton”.
Aquest aixecament clarament seria una de les millores en
aquest cas per a avançar en el país cubà.
Votarem que no, votarem que no a aquesta proposició no de
llei per no entrar dintre de la demagògia, i, en aquest cas, el
sentit partidista pel qual s’ha presentat aquesta proposició no de
llei. Els grups proposants quan hi ha paraules “Cuba”,
“Veneçuela”, “comunisme” fan un variadet i ho intenten ficar
per, en aquest cas, anar en contra del Govern estatal.
Així que el nostre vot serà negatiu també en coherència amb
totes les votacions sempre negatives que hem fet a la votació
quan s'ha debatut aquesta iniciativa a les diferents institucions
presentades. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Mayor. Per part del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez, per un
temps màxim de cinc minuts.
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EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:
Gracias, Sr. Presidente. El 20 de noviembre de 1975
falleció Francisco Franco, jefe del Estado español, y el
Gobierno cubano, entonces presidido por Fidel Castro, decretó
tres días de luto oficial, porque..., ahí tenemos la comprobación
de que ciertos estados autoritarios en el fondo se entiende muy
bien.
Ustedes, como siempre, hacen un ejercicio funambulista de
intentar defender a las dictaduras que son de su color. Eso es
algo que no nos sorprende, el otro día, en la comparecencia del
ya exdirector de la Oficina anticorrupción tuvimos ocasión de
comprobar cómo la representante del Partido Socialista acusaba
al Partido Popular de su enorme corrupción, “cosas veredes,
amigo Sancho”, porque ustedes siempre han tenido dos varas
de medir.
A día de hoy, afortunadamente, creo que no existe en el
mundo ninguna dictadura de derechas. Sin embargo, no solo
existen dictaduras de izquierdas, como en el caso cubano o el
caso de Corea del Norte, el caso de China, sino que, por
desgracia, se van extendiendo como un cáncer con metástasis
por algunos países de Hispano América, cosa que
evidentemente nos tiene preocupados.
Lamentamos -y he de decirlo- que el Partido Popular y
Ciudadanos no recabarán el apoyo de VOX a esta iniciativa,
supongo que de Madrid no les deben dejar firmar nada con
nosotros, porque lo hubiéramos hecho encantados, no solo lo
hubiéramos hecho encantados, sino que se hubieran ustedes
ahorrado un gazapo de bulto en el título de esta iniciativa que
dice: “Proposición no de ley en relación a la problemática que
sufre parte del pueblo cubano”. No, no la sufre una parte, la
falta de libertades afecta a todo el pueblo cubano,
independientemente de cuál sea su ideología, religión,
condición sexual o color de su piel. Ya le digo, si hubieran
ustedes contado con nuestro apoyo no hubieran cometido este
error de bulto.
Evidentemente, no podemos menos que apoyar esta
iniciativa, como lo hemos hecho día a día en la calle con todas
las manifestaciones que ha hecho el pueblo cubano residente en
Baleares, como seguiremos haciendo y como estamos haciendo
en el Parlamento Europeo.
Gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Per part d'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, senyores i senyors diputats. Amb
Cuba tenim un sentiment sempre enfrontat, és un sentiment i
una connexió amb aquell romanticisme d'ara fa molts d'anys,
quan un jove Fidel Castro es va plantar davant Estats Units,
quan un jove Fidel Castro i el seu amic Che Guevara es varen
plantar davant uns Estats Units que utilitzaven l'illa de Cuba
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com el seu propi bordell, allà on es jugava i allà on les dones i
els joves eren prostituïts i eren part del poble nord-americà,
això sí, des de l'explotació i des de la verticalitat.
Nosaltres, o jo, en concret, he tengut l’ocasió d'anar-hi en
dues ocasions: la primera, aquelles persones que..., que bé, que
encara seguien enamorades d'aquell component romàntic i de
plantar-se davant Estats Units, parlaven de: “¿Ustedes tienen
hambre?”; i ens deien: “No, aquí no hay hambre, aquí hay
escasez”. És clar, hi havia un matís molt important, perquè no
había hambre, había escasez, és a dir, hi havia escassesa, i, per
tant, la dignitat no la perdien.
Així i tot començaven a passar molta fam, començaven a
estar aquella espècie de supermercats molt buits, però així i tot
encara hi havia la dignitat d'aquell poble cubà que es plantava
davant d'un gegant.
Hi vaig tornar a anar, malauradament, fa devers deu anys,
res a veure amb el que hi havia la primera vegada, res a veure
amb aquell romanticisme que hi havia... la seva història recent,
no?, i he de dir que estaven desesperats per sortir d'allà, que es
casen amb qui sigui per sortir d'allà, que tenien internet
d'amagat o es morien perquè els deixassis connectar-se i des del
moment que internet va entrar a les seves vides ells han vist que
hi ha un món millor i que hi ha democràcia i que no tenen,
efectivament, llibertat.
Per tant, d'aquell romanticisme que jo compartia ja no en
queda res, fins i tot tenc amics que viuen aquí, que se n'han
hagut d'anar, que ara tenen cura de gent gran, que ara mateix
envien doblers als seus familiars, diu: “és que fins i tot quan
tenen per comprar pollastre, el pollastre està cadavèric, no
poden fer ni un brou -em diuen- amb aquest pollastre que jo els
puc pagar”; ni tenen per una bombeta d'electricitat, ni tenen per
bolquers per als infants, no tenen res.
La pandèmia ha afegit molt de brou a aquest banyat i a
aquesta desgràcia i, per això, precisament, nosaltres al dia
d'avui, allunyats d'aquest romanticisme, votarem a favor de tots
i cadascun d'aquests punts perquè parlam de drets humans i
parlam de drets internacionals. No parlam ni d'esquerres ni de
dretes, parlam d'una societat que pateix i molt.
Per tant, nosaltres hi donarem suport. És vera i per..., que
no sirva de precedente, que estic d'acord que tot el poble cubà
pateix, tot el poble cubà, ja no queda aquella essència primera
i primigènia que feia que tot fos possible, perquè ara mateix no
és possible res.
Gràcies.

peticions dels ciutadans i ciutadanes, com és el cas de les
manifestacions produïdes aquest estiu, i també ens trobaran
reclamant que no es reprimeixin les veus dels dissidents;
deplorar l’ús de la força contra ciutadans pacífics. El primer
deure del Govern és protegir els seus ciutadans i involucrar-se
de manera constructiva amb la societat civil.
Per això nosaltres també demanam diàleg nacional, que
atengui les legítimes aspiracions de democràcia del poble cubà.
Sens dubte Cuba i el seu poble es beneficiaran enormement de
les reformes democràtiques i d'una obertura econòmica gradual.
Aquests desitjos d'obertura xoquen radicalment amb una
resolució que va impulsar el Partit Popular europeu i els
conservadors i liberals en el Parlament Europeu el passat 16 de
setembre del 2021, on demanaven la supressió de l'acord de
cooperació entre la Unió Europea i Cuba més l'aplicació de
sancions a l'illa.
Els socialistes en aquell moment els va recordar que el
Parlament europeu havia de ser proporcional i coherent a l'hora
d'abordar els reptes en matèria de drets humans i democràcia
que es presenten a la regió i evitar caure en l'ús ideològic que
en fan algunes forces polítiques.
Hem de defensar la democràcia i els drets humans en tots
els casos, recordin-ho també, senyors del Partit Popular, que de
vegades se'ls oblida, també a aquesta comissió, on cada cop que
els grups progressistes portam alguna iniciativa per denunciar
vulneracions d'aquests drets vostès els condemnen, sí o no,
depenent de com s'ajusten als ultratges que es fan d'aquests
drets al seu ideari, de vegades reaccionari i cada cop més ultra.
Nosaltres apel·lam al paper que hem de tenir en aquesta
comissió d'aquest Parlament de les Illes Balears de posar el
nostre granet d'arena a la generació d'un clima que permeti de
manera constructiva un diàleg polític que fomenti un canvi
positiu a Cuba, no com el que varen fer en el Parlament
Europeu, que posava en dubte la posició d'Europa com un
interlocutor creïble que tirava enterra el diàleg constructiu de
la Unió mantingut amb Cuba els darrers vint anys.
És lamentable la hipocresia, les dobles rasadores que de
vegades es mostren, en aquest cas per les forces polítiques
d'aquesta cambra, que avui ens presenten aquesta proposició no
de llei i que no quadra en absolut amb la posició bel·ligerant
que varen dur a terme a la cambra europea. En aquell moment,
nosaltres, els socialdemòcrates, ens vàrem rebel·lar contra
aquesta posició aïllacionista que pretenien vostès impulsar,
hereva del pitjor de la guerra freda i que sols provoca dos
danys gravíssims: les aspiracions democràtiques del poble cubà
i el seu benestar.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Pons. 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, President. Des del Partit Socialista sempre ens
trobaran fent una crida al Govern cubà perquè escolti les

Fixin-se on arriba el grau d'hipocresia que en el setè punt
d'aquesta iniciativa que avui debatem arriben a instar el Govern
d'Espanya que respecti la posició de la Unió Europea.
Vegem, la posició d'Espanya és la posició de la Unió
Europea respecte de Cuba, qui no la respecta és precisament
PP, VOX i Ciudadanos que, en el Parlament Europeu, el que
varen voler va ser intentar deteriorar el diàleg amb el Govern
cubà.
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Nosaltres ens demanam quin Partit Popular són vostès: el de
Manuel Fraga, que jugava al dòmino amb Castro, el de José
María Aznar que rebia Castro a La Moncloa, o el PP que va
decidir no condemnar el deute de Cuba?
A mi m'agradaria que s’aclarissin perquè aquí, a Balears,
són el partit de l'obertura, i a Europa presentaven una iniciativa
que era la iniciativa de l'embargament; o pitjor encara, la
intervenció de l'expresident balear -el pitjor expresident que
hem tengut en aquestes illes, ara retirat a la Cambra europea,
sota les sigles de Ciudadanos- que ens va tornar avergonyir
novament, en el debat de la resolució que els he esmentat va
arribar a dir, amb referència als socialdemòcrates, els va dir:
“Siguen ustedes sin dar apoyo a la mayoría de esta cámara
para exigir un cambio en la Isla. Los cubanos no tienen
alimentos, los cubanos no tienen medicinas. -És vera- Cuba
será libre a pesar incluso de algunos esfuerzos de algunos
miembros de esta bancada y, en cambio, ustedes no lo
impedirán.”
Però, acte seguit pitjava el botonet i votava i aprovava una
resolució, aquesta, els l’he duta, que en els punts 14 i 15
enfonsava encara més als cubans amb sancions i aïllament, típic
d'un polític misantrop que, de veritat, encara ens segueix
avergonyint.
Per suposat, nosaltres rebutjam el bloqueig a l'illa de Cuba,
que provoca, a més, una carestia de productes bàsics i que és
inhumana. Això és un problema fonamental i fruit d'un
bloqueig imposat pels Estats Units, extrem amb el qual
nosaltres estam en profund desacord.
Precisament per això, el que no entenem, és que en el
context europeu, en el mes de setembre, volguessin doblegar i
aïllar encara més Cuba, tot obstaculitzant el seu
desenvolupament amb la petició de sancions i exclusions,
qüestió que rebutjam, i que ara aquí, vostès, en el punt sisè
d'aquesta PNL, demanin precisament el contrari: que s'aixequin
les restriccions econòmiques que segueixen dificultant el
desenvolupament econòmic del poble cubà, qüestió que
nosaltres aplaudim.
Com es poden imaginar, nosaltres donarem suport a la
defensa del dret fonamental a manifestar-se lliurament i
pacíficament de tots els ciutadans, i també demanam a les
autoritats cubanes que els respectin; rebutjam totes les
dictadures, les comunistes i les que no són comunistes, perquè
sembla que en el punt vuitè vostès fan diferència; defensam els
drets humans sense condicions -escoltin bé-, sense condicions,
i evidentment requerim igualment que cessin les hostilitats
contra les persones que es manifesten contra el règim castrista,
i contra qualsevol abús els quals succeeixen, malauradament,
i amb massa freqüència, a l'illa de Cuba, poble germà de les
Illes Balears.
Per tot plegat, el nostre grup parlamentari donarà suport a
tots els punts.
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Torn ara d'intervenció per
contradiccions, per part del Grup Parlamentari Popular, el Sr.
Lafuente, per un temps màxim de cinc minuts.
EL SR. LAFUENTE I MIR:
Gràcies, Sr. President. Bien, en primer lugar, manifestar
nuestra satisfacción a los grupos que han dado su opinión a
favor de la propuesta. Manifestar que nos parece que la
posición del Grupo Podemos son excusas; excusas que dan
porque ustedes dicen “utilización de los conflictos
internacionales por parte de la derecha”, utilización política, y
hacen un juicio de valor de que nosotros utilizamos los
conflictos internacionales políticamente. En cambio, cuando
ustedes presentan una iniciativa de un tema internacional,
entonces ustedes, su juicio de valor, es que no lo utilizan
políticamente, pero si lo presentamos nosotros, sí.
Ustedes dicen, no, ya dicen cuál es la intención del grupo
proponente, que es una intención maligna y hacen también un
juicio de valor sobre la intención por parte del Grupo Popular
de que están poco preocupados por los derechos humanos,
según qué cosas proponen, y según qué otras no, y ya hacen
una utilización, un juicio de valor, sobre su voluntad.
Escuche, ¿están ustedes a favor de lo que pone la PNL, sí
o no? No pongan excusas de los posibles juicios de valor del
proponente, lo hagan si quieren como excusa, pero a la hora de
votar creo que..., razonen un poco su posición, no sobre... si
están a favor de lo que se pone, pues voten a favor, no porque
lo propone el Partido Popular.
Por tanto, creo que es una simple excusa y poco
fundamentada, su posición.
Respecto a VOX, le agradecemos que vote a favor. No
hemos pedido autorización a Madrid para presentar esta
propuesta, se lo aseguro al Sr. Rodríguez, que el Partido
Popular presenta las propuestas en este parlamento,
entendiendo que lo hace lo más coherente posible con su
posición ideológica y en este caso pues habíamos compartido
esta misma oposición en otras instituciones con Ciudadanos y,
lo lógico, pues era, si Ciudadanos había manifestado que estaba
a favor, pues se lo propusimos en ese caso a ellos.
Y respecto, agradecemos la posición de El Pi sobre esa
cuestión. Yo creo que al final, a veces, las buenas intenciones
cuando se transforman en regímenes dictatoriales, al final,
acaba saliendo la verdadera razón de ser de esos regímenes
dictatoriales y lo que producen precisamente son vulneraciones
de los derechos fundamentales de las personas y eso,
desgraciadamente, va en contra de las personas.
Y respecto al Partido Socialista, nuestra proposición le
recuerdo lo que dice, es lo que respecta al Partido Popular, que
es la posición de las organizaciones internacionales, con
independencia del debate que se tenga en esas organizaciones
y que los grupos de cada formación política entienda que deba
hacerse más presión económica o menos presión económica.
Pero, una vez adoptada la decisión, el Partido Popular, una vez
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adoptada la decisión por la Unión Europea, pues tira adelante
con esa decisión y lo que hace es intentar presentar propuestas,
que haya el máximo consenso posible, para que en esa posición
común de la Unión Europea se hagan efectivas.

palma”, y a lo que representó el desastre del 98 en la
conciencia española y en lo que nos implicó a todos, esto
también -digamos- por mero romanticismo, merece la pena
recordarlo.

Por tanto, fuera del debate que se haya tenido, que
evidentemente no tengo los detalles, como usted ha ido a
buscar de ese debate, que no dudo que lo que diga sea cierto o
haya matizaciones o haya amputaciones de esas declaraciones,
una vez adoptada esa posición lo que debemos hacer es
defenderla y creo que eso es lo que hacemos con esa PNL.

Sr. Rodríguez, está usted alineándose con las tesis de
Proudhon, en que cuando hay una parte..., el problema del
esclavo y el esclavista es que supone obligaciones para ambos
lados, el esclavista, a fin de cuentas, es esclavo de la situación
de ser esclavista. La parte del pueblo cubano mayoritaria, a la
que hace referencia esta propuesta, no es la parte opresora, no
la oprimida. Así que por eso catalogábamos en partes, pero está
bien.

Por tanto, también le agradecemos, a pesar de la crítica y de
que también hace juicios de valor sobre si nuestra posición
ideológica es reaccionaria o no reaccionaria, yo entiendo que
es en defensa de los derechos y libertades y de la democracia,
y si defender los derechos y libertades y la democracia, usted
lo considera reaccionario, pues ponga los adjetivos que quiera,
pero nosotros seguiremos defendiendo estas posiciones.

Y entonces, Sra. Mayor, me veo en la obligación de
rechazar, por maniqueos, sus argumentos de que nosotros esto
lo hacemos con una maldad, con una mala intención, una doble
intención... Le garantizo que no, estamos defendiendo los
mismos derechos que defendemos en nuestro propio nombre.
Se lo digo como cuestión humana y personal.

Por tanto, muchas gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Lafuente. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos, el Sr. Méndez, per un temps màxim de cinc
minuts.
EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:
Gracias, Sr. Presidente. Sr. Lafuente, ¡qué inocencia! Está
claro que usted desconoce el hecho probado y comprobado de
que las actuaciones en nombre de las ideas de izquierdas
siempre son superiores, moral e intelectualmente, a las que
haga la derecha. La utilización de personas, derechos,
libertades..., ¿en nombre de la derecha? ¿Cree usted de verdad
que eso no son solo meros trampantojos para oscuros designios
que tenemos nosotros?
Perdone, pero hemos apelado a su humanidad, entonces,
¿qué quieren que les diga? O sea, no estoy dispuesto a aceptar
esta superioridad moral gratuita, sin nada que lo acompañe. No
sé por qué, cuando se defienden dictaduras de izquierdas, y se
utilizan -como decía sabiamente el Sr. Lafuente-, cuando se
utilizan conflictos internacionales en nombre de la izquierda, se
está haciendo en nombre del bien y de la causa de la
Humanidad, si no se hace desde esas posturas y desde esas
trincheras, y (...) como trincheras claras, es una maldad y una
utilización y una hipocresía.
Verdaderamente, quiero decir que somos humanos, ¿eh?,
tenemos sentimientos y como les recordaba, esto son las
cuestiones de unos derechos que valoramos para nosotros
mismos y que, por mera fraternidad, mera comprensión y mera
solidaridad, estamos obligados a defender ineludiblemente en
nombre de los demás.
El romanticismo tiene toda la razón, porque es verdad que
todos incluso tuvimos algún póster en nuestra habitación de
quinceañeros y seguimos obligados, entonces, también hay que
recordar -y más próximo al romanticismo- hay que recordar a
José Martí, ¿no?, “al hombre sincero, de donde viene la

Pero gracias por su aportación y muchas gracias a todos
aquellos que se mostrarán favorables a la propuesta.
Gracias. He terminado, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Méndez. I acabat el debat passam a
votar la Proposició no de llei RGE núm. 14054/21.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Sr. Secretari?
EL SR. SECRETARI:
Sí, són 10 vots a favor, 1 vot en contra i 1 abstenció.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies i, en conseqüència, queda aprovada aquesta
proposició no de llei.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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