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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui, i
en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Sí, Sr. President. Margalida Serra substitueix Catalina Palau.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sr. President, Conxa Obrador substitueix Pilar Costa.

EL SR. BONET I BONET:

Cosme Bonet substitueix Xico Tarrés.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE 6124, 6831 i 6844/14.

1) Proposició no de llei RGE núm. 6124/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a defensa de les
competències autonòmiques i locals.

En primer lloc, passam al debat de la Proposició no de llei
RGE 6124/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la
defensa de les competències autonòmiques i locals. Per tal de
defensar-la té la paraula la Sra. Diputada Lourdes Aguiló, per
un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el
desplegament legislatiu i l’execució en la matèria de règim local
correspon a la comunitat autònoma de les Illes Balears d’acord
amb allò que disposa l’article 11.2 de l’Estatut d’Autonomia,
dictat a l’empara del que estableix l’article 148.1.2 de la
Constitució vigent. 

En desenvolupament d’aquesta previsió estatutària, aquest
parlament va dictar la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, una llei que
estableix les competències pròpies dels municipis de les Illes
Balears, una llei que diu a l’article 29 que, a més de les
competències derivades de la legislació bàsica de l’Estat i de
l’exercici de les que puguin ser delegades per l’Estat, per la
comunitat autònoma, pels consells i per altres administracions,
aquesta llei garanteix als municipis un nucli de competències
pròpies que seran exercides per aquestes entitats amb plena
autonomia i únicament subjectes al control de constitucionalitat
i de legalitat. 

I aquest nucli de competències pròpies s’estableix en el punt
2 d’aquest article 29, que diu que els municipis de les Illes
Balears, en el marc de les lleis, tenen en tot cas competències
pròpies en les matèries que es relacionen a continuació, i que no
llegirem totes ara, però sí que en destacarem les següents:
regulació i desenvolupament de procediments, estructures
organitzatives i polítiques per a la participació ciutadana en la
vida local, així com elaboració i aprovació de programes de
foment de voluntariat i associacionisme; ordenació i prestació

de serveis bàsics de la comunitat; planificació, ordenació i
gestió de l’educació infantil i participació en el procés de
matriculació en els centres públics i concertats del terme
municipal; manteniment i aprofitament fora de l’horari escolar
dels centres públics i calendari escolar; gestió de la utilització
de les instalAlacions esportives dels centres públics en horari
extraescolar; regulació de l’establiment d’autoritzacions i
promoció de tot tipus d’activitats econòmiques, especialment les
de caràcter comercial, artesanal i turístic en el seu territori;
desenvolupament econòmic local i promoció turística del seu
territori; elaboració i aprovació de programes de seguretat i
higiene dels aliments i control i inspecció de la distribució i del
subministrament d’aliments, begudes i d’altres productes
directament o indirectament relacionats amb l’ús o el consum,
així com els mitjans per al seu transport; regulació i gestió dels
sistemes d’arbitratge de consum, informació i educació de les
persones consumidores; formulació i gestió de polítiques per a
la protecció del medi ambient i el desenvolupament sostenible;
regulació i gestió dels equipaments esportius i d’oci i promoció
d’activitats; i, el que a nosaltres ens sembla més important,
regulació i prestació dels serveis d’atenció a les persones, dels
serveis socials públics d’assistència primària, i foment de les
polítiques d’acollida de les persones immigrants.

Continua dient aquest mateix article, en el seu punt tercer,
que la distribució de les responsabilitats administratives en les
matèries que s’acaben de relacionar entre les diverses
administracions locals tindrà en compte la capacitat de gestió i
es regirà per les lleis aprovades pel Parlament de les Illes
Balears, per aquest parlament, observant en tot cas el principi de
subsidiarietat d’acord amb allò que estableix la Carta europea
d’autonomia local, el principi de diferenciació, les
característiques que presenta la realitat municipal, i el principi
de suficiència financera. Aquest darrer principi, com es veu, ja
estava garantit en la justa mesura per la legislació autonòmica
de 2006. 

El principi d’autonomia local, a més de ser reconegut per la
Carta Europea, ja va ser recollit a la Constitució de 1978 com un
reconeixement, com un èxit dels ajuntaments democràtics, que
deixarien de ser considerats entitats menors sotmeses a la tutela
de l’Estat, com ho havien estat durant el règim dictatorial del
general Franco. Jo encara record la regulació predemocràtica,
aquella regulació franquista en què tot el poder es concentrava
com més a prop millor del dictador. Ben contràriament la
Constitució no només es va preocupar de reconèixer
l’autonomia local i la personalitat jurídica pròpia i plena dels
municipis, que ja mai més no s’haurien de veure sotmesos a la
tutela de l’Estat, sinó que també va consagrar el principi de
descentralització com un dels principis que han de regir
l’organització de l’administració pública. Sota aquest marc, la
Llei reguladora de règim local de 1985 es va dictar precisament
amb total garantia de l’autonomia local, establint a l’article 25
que els municipis, per a la gestió dels seus interessos i dins
l’àmbit de les seves competències, podien promoure tot tipus
d’activitats, i prestar tots els serveis públics que contribuïssin a
satisfer les necessitats de la comunitat veïnal.
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Aquest era, fins fa molt poc, aquest era fins fa molt poc, el
marc legislatiu i competencial que regia la nostra organització
territorial, una organització descentralitzada, conscient que els
municipis constitueixen l’administració més propera a la
ciutadania, i com a tal més adient per gestionar els serveis més
bàsics, aquells serveis més necessaris per assegurar una vida
digna als seus habitants. Però tota aquesta configuració s’ha vist
modificada per una llei aprovada amb la majoria absoluta del
Partit Popular, que suposa novament un sotmetiment dels
municipis a la tutela de l’Estat, una invasió de les competències
autonòmiques i un atac directe a l’autonomia municipal, que ens
retorna a l’ordenament jurídic predemocràtic i
preconstitucional.

La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local, toca l’estructura
competencial establerta mitjançant la Llei 7/1985, de 20 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i envaeix la competència
autonòmica de les Illes Balears i de la resta de comunitats
autònomes. El meu grup considera preconstitucional el model
que configura la Llei 27/2013, que lesiona l’autonomia local, i
per això comprenem que s’hagin interposat recursos
d’inconstitucionalitat en contra d’aquesta llei perquè altera el
marc competencial i vulnera el principi descentralitzador
recollit a la Constitució Espanyola. Han posat recursos les
comunitats autònomes d’Extremadura, per cert governada pel
Partit Popular, Navarra, Andalusia, Astúries, Catalunya...
Nosaltres mateixos vàrem demanar també a aquesta mateixa
cambra que instàs el Govern també a interposar un recurs
d’inconstitucionalitat; no es va fer, però en qualsevol cas és una
llei que està sotmesa en aquest moment a la decisió final del
Tribunal Constitucional.

En qualsevol cas, i encara que ja no hi siguem a temps, a
posar un recurs d’inconstitucionalitat, sí pensam que en ús de
les competències que ens atribueix el nostre Estatut
d’Autonomia tant el Govern de les Illes Balears com aquest
parlament tenim la possibilitat de dur a terme actuacions que
palAliïn d’alguna manera les conseqüències perverses que tendrà
l’entrada en vigor de la nova llei 27/2013 el proper mes de
gener. A parer nostre resulta imprescindible un pronunciament
exprés d’aquest parlament a favor de l’autonomia local tal com
estava configurada abans de l’aprovació d’aquesta llei, i per
això proposam que el Parlament de les Illes Balears rebutgi la
Llei per a la racionalització i la sostenibilitat de l’administració
local, perquè suposa la vulneració de l’autonomia local, de les
competències de l’Estatut d’Autonomia, i perquè recentralitza
el model d’administració local, i, a més, en la línia del que ja
han fet altres comunitats autònomes, com ara Andalusia o el
País Basc, però també Castella-Lleó o Galícia, governades pel
Partit Popular, consideram possible l’elaboració i l’aprovació
d’una norma amb rang de llei, que podria ser consensuada amb
tots els grups d’aquesta cambra, que podria garantir l’exercici
de les competències municipals i sobretot el manteniment dels
serveis bàsics que actualment presten els ajuntaments de les
nostres illes en matèries com ara educació, sanitat, serveis
socials, transport, ocupació o consum.

Ens preocupen molt especialment els efectes d’aquesta llei
en l’atenció a les persones majors i els infants. Ens preocupa
que la llei tracti els ajuntaments com un problema quan són,
normalment, la solució. Ens preocupen els efectes d’aquesta llei
sobre l’ocupació pública, sobre els serveis públics més propers
i més necessaris, i per això proposam que el Parlament de les
Illes Balears insti el Govern de les Illes Balears a garantir
l’exercici de les competències atribuïdes a les entitats locals per
la legislació autonòmica anterior a l’entrada en vigor de la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l’administració local, i a impulsar també una norma
autonòmica abans de dia 31 de desembre de 2014 per tal de
preservar els llocs de feina que la Llei de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local posa en risc, així com per
assegurar i millorar el finançament que reben les corporacions
locals dels pressuposts autonòmics per a la prestació de serveis
socials, educació, salut i consum.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Torn de fixació de posicions.
Per part del Grup Parlamentari MÉS té la paraula el Sr. Nel
Martí, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, vagi per endavant el nostre vot favorable a aquesta
proposició no de llei presentada pel Grup Socialista, un vot que
feim des de la convicció però també per ser coherent amb allò
que el nostre grup ha presentat, ha defensat i ha votat en aquesta
cambra en relació amb aquesta ja llei de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local, i en general de la visió del
que han de ser els municipis, del que ha de ser l’administració
local, a les Illes i arreu de l’Estat, però amb especial visió del
paper que juguen a les nostres illes.

La portaveu del Grup Socialista ja a la seva intervenció ha
fet referència al que veig que avui serà un denominador comú
de les tres proposicions no de llei: Franco i el franquisme. Qui
ho havia de dir!, perquè Franco, si vostès el llegeixen, veuran
que també defensava un municipalisme. Qui ho havia de dir!,
una altra vegada. Bé, idò, la Llei de racionalització i
sostenibilitat -així es diu- ja en el moment en què era
avantprojecte, en el moment en què era projecte, va ser objecte
de debat tan en el ple com en aquesta comissió, i reiterades
vegades, cada vegada, el nostre grup ha valorat que la principal
conseqüència d’aquesta llei seria el progressiu desmantellament
dels ajuntaments tal i com els coneixem avui, privant-los de les
seves competències més importants, com poden ser l’assistència
social o l’ensenyament relacionat amb l’etapa infantil 0-3,
escoles de música, etc.
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Des del nostre punt de vista els ajuntaments són i haurien de
continuar essent l’instrument fonamental al servei de l’estat del
benestar, i en aquest sentit la llei, avui ja vigent, no fa més que
avançar en sentit contrari, en el sentit de retallar i de privatitzar
serveis bàsics del benestar. La llei preveu que siguin les
diputacions i les comunitats autònomes -posteriorment inclou
algunes referències als consells insulars-, que siguin elles les
que es facin càrrec de les competències i els serveis que fins ara
han exercit els ajuntaments en l’àmbit de l’educació, dels
serveis socials. I en aquest sentit veim perillar el futur dels
geriàtrics -insistesc- tal com els coneixem avui, fins i tot de la
mateixa assistència social i també de les escoles infantils o de
les escoles de música. 

En les diferents proposicions no de llei, tant que ha presentat
el Grup MÉS com el Grup Socialista, s’ha insistit en un fet
bàsic, i és que una llei d’aquest tipus fos tramitada, fos
elaborada des de baix, amb la participació dels municipis, amb
la participació i el treball de la Federació de Municipis,
respectant l’autonomia municipal, respectant i proposant
millores de finançament per a les institucions que són les més
properes, les més sensibles, les més coneixedores de la realitat
dels ciutadans, i no ha estat així. 

Més enllà d’açò, també, més enllà de les competències que
ja s’han esmentat, dels serveis que perillen i que es veuran
afectats amb retallades i amb privatitzacions, veim també com
perilla una part important dels treballadors que en aquest
moment desenvolupaven les tasques municipals. Des del nostre
punt de vista, les nostres xifres són que més d’un 30% de
treballadors municipals vinculats als serveis que he esmentat
abans es podrien veure afectats per aquesta nova dinàmica i
visió del que han de ser els municipis. La llei inclou una llista
de serveis municipals que sí poden oferir les entitats locals, però
deixa fora la gestió de serveis socials per a municipis de menys
de 20.000 habitants; la gestió, per exemple, de poliesportius i
biblioteques, només per posar alguns casos. I quants municipis
tenim a les Illes de menys de 20.000 habitants?, no pocs. És tot
el contrari, els municipis de menys de 20.000 habitants, una
realitat, la realitat de la nostra comunitat, rica i a la qual no
podem ni volem renunciar com a unitats de gestió.

El Partit Popular juga amb els eufemismes i amb paraules
trucades. L’anomena Llei de racionalització i sostenibilitat,
quan en realitat el que vol dir és de retallada i de privatització.
Crec que val la pena fer pedagogia de la pregunta, la pregunta
que hauria de presidir qualsevol actuació impulsada per un
govern com és la d’aquesta llei, que neix, que no neix -perdó-
des de la base ni des de la preocupació dels problemes locals
reals que toquen els ajuntaments com a administració més
propera als ciutadans, idò en aquest sentit ens hauríem de
demanar, és irracional el que fan els ajuntaments?, és
insostenible el que fan els ajuntaments?, és negatiu?, és mala
gestió? Tiren els doblers els ajuntaments?, perquè aquesta llei
quasi quasi el que ve a dir és açò.

Aquesta reforma de l’àmbit local només es justifica des de
la falAlàcia, i amb les dades en la mà resulta del tot inacceptable.
El 70% del deute públic espanyol és privat, i el 30%, públic, i
d’aquest 30% el 80 és del Govern central, no és dels
ajuntaments. Encara esperam, encara esperam la racionalització
i la sostenibilitat del Govern central, encara l’esperam; aplicada
a les autonomies, aplicada a l’administració local, però el

Govern central encara no s’ha aplicat la recepta màgica que
Montoro aplica i estén a tot arreu. És el contrari, acusa els
ajuntaments, les autonomies, de no ser eficients, de gestionar
malament la despesa, cosa que és absolutament falsa.

Com ja he dit l’impacte de la llei a la nostra comunitat
autònoma, als municipis, a la realitat municipal, encara està per
veure. La veurem, la veurem si aquesta llei s’aplica tal com es
preveu en el text. En qualsevol cas, com vam dir al
començament de l’avantprojecte, com deim avui que és llei, i
com aprofitam també avui en aquest debat, continuarem,
continuam reivindicant que l’ajuntament és i ha de ser el millor
coneixedor, el millor instrument per atendre les mancances i la
necessitat de la seva comunitat local, i el que millor pot prestar,
de forma més eficient, els serveis dels seus ciutadans. La
proximitat, allò que tothom predica però que després només
alguns tradueixen en text, la proximitat també significa
eficiència, també significa capacitat d’atendre realitats molt
concretes, i açò només ho podran fer els municipis, només ho
podrà fer una administració local en la qual es confia, la qual té
un finançament que sigui adequat, just, i se li respecten les seves
competències. Aquesta llei no fa res d’açò, no resol
finançament, no confia en els municipis, en els ajuntaments com
a prestadors de serveis, no confia en les competències que fins
ara havien exercit i que a més a més amb la legislació
autonòmica també es preveia, es preveu que puguin exercir, sinó
tot el contrari, els qüestiona, els debilita i els converteix en allò
que deia al principi, simplement en delegacions, sucursals d’un
estat cada vegada més central i centralista, que és en el que creu
i amb el que hem viscut aquests anys de governs del Partit
Popular. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Miquel Jerez, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
molt breument per centrar l’atenció especialment a allò
important d’aquesta llei. Crec que és necessari, és
imprescindible parlar del perquè, del perquè d’aquesta llei,
perquè tot en la vida, fins i tot les lleis, són conseqüència
d’alguna cosa, conseqüència de coses, i per tant d’entrada crec
que és important això, concentrar el debat i traslladar-lo a
l’origen precisament de la situació que fa que es confeccioni
una llei d’aquestes característiques, cosa de la qual en aquest
moment ningú no ha parlat, i jo en aquest moment estic
disposat, com no pot ser d’altra manera, a parlar-ne.

Per tant vull parlar de la motivació que impulsa la redacció
d’aquest avantprojecte, que després es converteix en llei, i no és
altra que el context econòmic, el context financer, molt concret,
molt particular, molt especial, que demana la necessitat
d’ajustar precisament els comptes públics com a conseqüència
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d’una crisi econòmica, d’una crisi financera que ningú no va
veure l’any 2009, que venia l’any 2009 i que ja era aquí l’any
2009, i per tant aquesta iniciativa neix com a conseqüència, dic
i insistesc, d’un context d’excepcionalitat fiscal, dins un
concepte de necessitat que mai no ha ocultat el govern de
Mariano Rajoy, i d’impulsar un fort estalvi, un estalvi
important, inicialment quantificat en un total de 9.000 milions
d’euros, com diu el programa nacional de reformes del Partit
Popular que va presentar l’any 2012 i va ser precisament
aprovat pel Govern de l’Estat l’abril del mateix any.

En aquest sentit convé recordar aquells difícils moments,
entre els anys 2011 i 2012, era quan planejava sobre aquest país
el fantasma del rescat. Tothom veia homes de negre per tots els
cantons, i en conseqüència era aquell moment el moment
necessari, el moment imprescindible i, insistesc, irrenunciable
de dissenyar criteris de disciplina fiscal, d’estricta disciplina
fiscal dins el sector públic, de la mateixa manera que també s’ha
fet dins el sector públic a l’àmbit autonòmic. I els fins, les
finalitats, els objectius eren clars: en primer lloc, una
administració, una competència; evitar duplicitats, reordenar les
competències locals, racionalitzar l’organització de les entitats
locals, i reforçar també, per suposat, el paper de les diputacions
provincials, en aquest cas consells insulars, com a ens
prestadors de serveis també a l’àmbit municipal. 

És cert que el procés legislatiu no va ser fàcil, va ser
complicat, va ser complex, i ja això indicava que l’objecte de la
reforma era molt ambiciós. Es tractava d’incrustar dins
l’estructura de l’administració local, i en particular la Llei de
bases de règim local de l’any 85, una nova i innovadora bastida,
i dins tot aquest procés entenc, i així la realitat ho manifesta,
que va ser precisament el dictamen del Consell d’Estat el que
posa totes les coses al seu lloc; el màxim òrgan d’assessorament
i consulta del Govern emet un dictamen que el que fa és
precisament ajustar, ajustar a la seva justa mesura, els criteris
d’aquesta llei a la seva final vocació i esperit, i va ser
precisament el Consell d’Estat que, entre altres coses, ja els ho
dic, dóna per bona, dóna per bona la reassignació de
competències municipals en matèria de salut, en matèria de
serveis socials i en matèria d’educació a les comunitats
autònomes, un dictamen que és cert que varien substancialment,
i no me n’amag, de dir això, el projecte i l’esborrany inicial que
el Govern de l’Estat presenta, i tots aquests canvis substantius
es produeixen dins la Llei de racionalització de l’administració
local.

I quina és la conseqüència després de tot això? Idò mirin, un
muntatge final que arribarà a un estalvi, com dic, de més de
8.000 milions d’euros i que podem desglossar en quatre partides
clarament diferenciades: despeses impròpies, que poden arribar
a acumular un total de 4.000 milions d’estalvi en un període de
tres anys; gestió integrada de serveis mínims obligatoris, amb
quasi 2.000 milions en tres anys a partir de gener de 2015;
redimensionament del sector públic instrumental local, amb
quasi 1.400 milions d’euros d’estalvi; i, entre altres, el traspàs
de competències municipals a comunitats autònomes,
quantificat -quasi res- en 800 milions d’euros. Això es recull en
un quadre estimatiu que efectivament també existeix i és el
quadre que ve a dir efectivament que són els 8.000 i escaig
milions d’estalvi que es produirà en aquest sentit.

Per tant nosaltres no podem més que donar suport a aquesta
llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, i
desvirtuar una de les principals acusacions que fa l’oposició. Ho
ha fet aquí, ho ha fet en altres ocasions, i estic segur i convençut
que insistirà, no només en el tema dels retalls, que du quatre
anys insistint en aquesta precisa qüestió, sinó en un tema
d’autonomia municipal, de gestió de recursos propis i
d’apropament al ciutadà a l’hora d’oferir determinats serveis. Jo
estic segur que vostès han revisat la llei, estic convençut que
vostès la coneixen, i saben perfectament -i jo no tenc per què
explicar-los-ho perquè ho coneixen- que l’administració local,
els ajuntaments, poden continuar prestant aquests serveis per
competència o per delegació, per competència delegada de
l’administració que tengui la titularitat de la competència
sempre que no es posi en risc una qüestió fonamental, principal,
important, que és la sostenibilitat financera del conjunt de la
hisenda pública municipal, i no s’incorri en un supòsit
d’execució simultània -parlam de duplicitat- del mateix servei
públic amb altra administració pública. Per tant vull desvirtuar
precisament que els ajuntaments no poden exercir aquestes
competències; sí que poden sempre que, com dic, tenguin la
dotació suficient, que també ho preveu la llei, i la competència
hagi estat precisament delegada a aquesta entitat local.

Per tant des d’aquest punt de vista i des del punt de vista de
la sostenibilitat i racionalització de l’administració local el Partit
Popular defensa el text que s’ha aprovat, i per tant deman
prudència, seny, paciència i sentit comú a l’hora de fer
determinades manifestacions, tenint en compte precisament que
encara tot aquest sistema s’ha d’incrustar dins la mateixa
administració local i ha de començar a dar els rendiments que
sí que es preveuen efectivament a la llei i en el quadre econòmic
que els acab de mostrar.

Això és tot, Sr. President, i de la meva intervenció es
desprèn que votarem en contra de la proposició no de llei
presentada pel Grup Parlamentari Socialista. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contradiccions...

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, aquesta llei el que fa és
fer pagar la crisi econòmica, la crisi econòmica que han
provocat els grans capitals, que ha provocat la bombolla
immobiliària, que han provocat els grans constructors, que ha
provocat el capitalisme forassenyat, aquesta crisi la fa pagar als
més febles, això és el que fa aquesta llei, això és el que fa
aquesta llei.



1374 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 85 / 17 de setembre del 2014 

 

El principi de suficiència financera avui ja estava
perfectament garantit, ja estava perfectament garantit, ho va dir
el Consell d’Estat en el seu informe; estava garantit per la
mateixa Constitució, que es va modificar a l’efecte; està garantit
per la legislació específica de les Illes Balears, com hem vist
abans, que he llegit l’article, a la Llei municipal i de règim
local; està garantit també per la legislació específica de l’Estat
en matèria pressupostària de suficiència financera. Per tant
aquesta llei no es fa per protegir aquest principi, com molt bé ha
exposat el Sr. Martí, aquesta llei s’ha fet amb la intenció de
recentralitzar competències, de tornar a un model
predemocràtic, aprofitant l’avinentesa perversa per un objectiu
que no és altre que el de recentralitzar i possibilitar
privatitzacions.

Es retalla i s’estalvia en allò que no s’hauria de retallar, i
menys en un moment de crisi, en un moment en què la bretxa
social, la desigualtat i l’increment de la pobresa s’ha fet més
evident. No és en serveis socials, no és en serveis bàsics
municipals on s’han d’aplicar les tisores. Ahir mateix, que
parlàvem de protecció integral com a garantia de suport a
persones en situació de vulnerabilitat, el Partit Popular s’omplia
la boca que la seva preocupació eren també les persones, però
amb aquesta llei el que està fent és justament el contrari. O
sigui, vostès diuen una cosa, vénen aquí, ens conten una
pelAlícula, però després en realitat allò que s’està fent són passes
enrere en l’estat del benestar, en l’organització territorial, en
l’autonomia municipal... És que jo em sent com un cranc, tenc
la sensació que l’únic que feim en aquesta legislatura és donar
passes enrere. Mai no havíem tengut una legislatura com
aquesta, mai.

L’informe de 2013 presentat pel ColAlegi dels Treballadors
Socials a les Illes Balears afirmava que la demanda d’atenció
social i d’ajuts a pujat en 2013 un cent per cent. Famílies en
situació de desprotecció econòmica, amb fills a càrrec, per a la
compra d’aliments, per al pagament de l’habitatge, per a la
compra de medicaments o per a bolquers, on van? Van als
ajuntaments!, i què els han de dir els batles?, que no poden fer
res?, que se’n vagin a Palma. Persones amb dependència, que a
casa seva ara reben ajuda a domicili per poder viure
mínimament amb dignitat, ara què?, què farem amb aquest
servei?, qui l’ha de gestionar? I resulta que la consellera, la
consellera d’aquest govern, va dir en el Parlament, en matèria
d’alimentació infantil, ha afirmat en seu parlamentària que són
els ajuntaments que s’han de cuidar de garantir l’alimentació
infantil mitjançant Serveis Socials, per justificar la manca de
solucions a aquest problema que varen denunciar la Defensora
del Poble i el nostre grup. 

Els ajuntaments -també ho ha dit el Sr. Martí- no són els
responsables del dèficit estatal. Tampoc no és la comunitat
autònoma de les Illes Balears, no ha estat la comunitat
autònoma de les Illes Balears. El dèficit és molt superior a allò
que correspon a les Illes Balears o a la localització municipal.
I si parlam de comunitats autònomes podem parlar també de les
gestionades pel Partit Popular, com ara la comunitat valenciana,
que ha contribuït, i molt, a augmentar aquest dèficit. Però ho
feim pagar als ajuntaments, i en relació amb els serveis bàsics
que es duen a terme per a les persones més febles. 

Per evitar duplicitats es poden fer dues coses:
descentralitzar, que és el que diu la Constitució que s’ha de fer
perquè el principi de descentralització es configura a la
Constitució des de l’any 1978, o centralitzar, que és el que
vostès volen fer. També es poden evitar les duplicitats
descentralitzant, que allò que fan els ajuntaments no ho hagi de
fer cap altra administració, però que ho puguin fer els
ajuntaments. Els ajuntaments han de poder donar resposta als
ciutadans que van a fer demandes molt concretes i molt
necessàries, i amb aquesta llei els estam tallant les ales, estam
envaint les competències autonòmiques que possibiliten
assegurar que els ajuntaments puguin prestar aquests serveis i
estam vulnerant l’autonomia municipal que possibilitava fins
ara que els ajuntaments poguessin dur a termes aquests serveis.

I en qualsevol cas, si l’economia s’està recuperant, quina
necessitat hi ha de mantenir aquesta llei? No s’estava dient que
l’economia es recuperava? 

No pot ser que es mantengui aquesta llei en un moment en
què la demanda de serveis socials és tan important, i els
ajuntaments necessiten donar..., són els primers que han de
donar resposta a aquestes demandes. Si volem protegir les
persones vulnerables hem de protegir els ajuntaments i els hem
de dotar de recursos. El Partit Popular ha baixat un 65%
l’aportació de l’Estat al fons que reben els ajuntaments per la
prestació de serveis socials; bastaria tornar enrere aquesta
manera de funcionar i mantenir l’aportació de l’Estat que es
duia a terme abans per assegurar que els ajuntaments poguessin
prestar els serveis tan demanats per la ciutadania, i si s’ha
d’evitar duplicitats que s’evitin llevant les competències a la
part de dalt, no a la part de baix, i és per això que mantenim la
nostra proposició no de llei i esperam el suport de tots els grups
parlamentaris. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passam a la votació de la
Proposició no de llei 6124/14.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció. 

En conseqüència quedaria rebutjada la Proposició no de llei
6124/14.

2) Proposició no de llei RGE núm. 6831/14, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a abolir les figures de
l'aforament i la inviolabilitat del dret civil i penal.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE 6831, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a abolir les
figures de l’aforament i la inviolabilitat del dret civil i penal.

Per tal de defensar-la té la paraula el Sr. Nel Martí, per un
temps màxim de deu minuts.
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EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. L’article 7 de la Declaració
Universal dels Drets Humans estableix que tots els ciutadans
són iguals davant la llei i tenen dret, sense cap distinció, a igual
protecció per la llei. La igualtat davant la llei, incorporada en
múltiples pactes i acords internacionals subscrits per l’Estat
espanyol, és un principi de dret que assegura que la llei
s’aplicarà de la mateixa manera per a tots els ciutadans. Així ho
recull la Constitució Espanyola de 1978 a l’article 14, sobre
drets i llibertats, quan diu que els espanyols són iguals davant la
llei sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de
naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició
o circumstància personal o social. Per la seva banda l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, modificat l’any 2007, a
l’article 13 estipula l’obligació de promoure la llibertat i la
igualtat de conformitat amb la Declaració Universal, les normes
europees i la Constitució Espanyola.

Mentre açò es diu per una banda, ens trobam que a l’article
71 de la Constitució Espanyola es recull textualment que els
diputats i senadors no podran ser inculpats ni processats sense
la prèvia autorització de la cambra respectiva; diu també que a
les causes contra diputats i senadors serà competent la Sala
Penal del Tribunal Suprem. És el que es coneix -i és el que es
proposa avui en aquesta proposició no de llei- es coneix com
l’aforament, que posteriorment va ser ampliat a diputats
autonòmics, els quals només poden ser jutjats pels tribunals
superiors, i a altres càrrecs de l’Estat. En concret, respecte dels
diputats autonòmics o del president o dels membres del Govern,
l’Estatut d’Autonomia, als articles 44, 56.7 i 57.5 estableix
també, per equiparació amb allò que estableix la Constitució,
l’aforament de diputats, president i membres del Govern.

La finalitat, raonable possiblement, segur, a la seva època,
que era la de preservar els parlamentaris de possibles maniobres
judicials més ideològiques que penals, possiblement o des del
nostre punt de vista ha caducat. Els temps han canviat i ara s’ha
convertit en un anacrònic privilegi. L’Estat espanyol gaudeix
d’uns dels règims del món amb les garanties processals més
àmplies per a tots els ciutadans; l’aforament no és només un
privilegi que trenca avui amb el principi d’igualtat de totes les
persones, sinó que també alenteix els processos judicials i
genera dubtes, foscor, a allò que perceben els ciutadans en la
gestió i en el tractament dels càrrecs públics.

Des del nostre punt de vista, per part del Grup MÉS, la
figura -i ho hem defensat en altres propostes- tant la figura
d’inviolabilitat com tampoc la de l’aforament no tenen encaix
avui, no tenen un encaix acceptable en un sistema democràtic,
en el nostre sistema democràtic, si volem que sigui realment de
democràcia profunda, alhora que vulnera, com deia, el principi
d’igualtat i no aporta garanties judicials. En aquest sentit la
reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial creim que és
inapropiada i amplia l’aplicació d’aquestes figures, que com
deia consideram anacròniques, que avui afecten els presidents
del govern, els seus ministres o consellers, diputats, senadors i
càrrecs o cúpula judicial, l’amplia a noves situacions, com són
els reis que abdiquen, els seus consorts o la consort del rei, els
prínceps d’Astúries també, perquè tots ells siguin aforats davant
el Tribunal Suprem.

Independentment d’una discussió, que crec que tampoc no
té per què ser el motiu d’avui, plantejada per l’Associació Jutges
per la Democràcia, que posa en dubte que els reis, els antics
reis, puguin mantenir o els sigui aplicable la figura de
l’aforament, ja que l’aforament s’aplica a càrrecs que continuen
exercint i que els vol protegir per les seves actuacions, en aquest
moment el rei Joan Carles és una figura més honorífica que real,
per tant difícilment li seria aplicable, però independentment
d’aquest debat des del nostre grup sí que hem volgut posar de
manifest la necessitat d’acabar amb aquesta figura.

Per acabar totalment amb aquesta figura som conscients que
es necessita no només la reforma de la Constitució i de la Llei
Orgànica del Poder Judicial, sinó també els estatuts
d’autonomia, unes modificacions que no traslladam en aquesta
proposició no de llei exclusivament, sinó que, amb encert o no,
ho hem fet amb dues proposicions no de llei, una de les quals
presentam i defensam avui. Allò cert avui és que la comunitat
autònoma té 300 aforats, 67 són polítics, 233 són jutges. El cert
és que a l’Estat espanyol hi ha 17.621 aforats, sense comptar els
cossos i les forces de seguretat, que tenen un aforament parcial,
però que, si els comptam en la seva globalitat, farien un total de
280.159 aforats.

El nombre crec que posa de manifest una cosa que també a
nivell europeu és una realitat i és que som un dels països o el
país europeu amb un nombre d’aforaments i amb una aplicació
d’aquesta figura d’una forma superextensiva i difícil de
mantenir i justificar avui.

Per tot açò, proposam a la nostra proposició no de llei, per
una banda instar el Govern de l’Estat a eliminar la figura de
l’aforament de la Llei Orgànica del Poder Judicial, perquè
aquesta proposició no de llei es feia arran d’aquest procediment,
d’aquesta nova llei, d’aquesta reforma de la llei orgànica.
Possiblement, insistesc, aquí hi hauríem d’afegir el que és a una
segona proposició no de llei que afecta també l’aforament, i es
refereix a la Constitució i als estatuts d’autonomia, tot i que no
consta aquí, en vull deixar constància.

I el segon punt de la proposició no de llei insta el Govern de
l’Estat a impulsar una reforma constitucional que derogui el
principi d’inviolabilitat de la Carta Magna.

Crec que és una proposta que va en la línia de la lògica
d’aprofundiment democràtic, però també de transparència i de
donar resposta a una visió que té el ciutadà respecte dels càrrecs
públics, de les persones que exerceixen una responsabilitat
pública. Jo som d’aquells que creuen que hem de dignificar la
política i qui correspon dignificar la política és a aquells que a
cada moment, i als que som avui aquí ens toca a nosaltres,
assumir aquesta tasca i aquesta funció. És per açò que
presentam aquesta proposició i esperam que tengui el suport de
la resta de grups. Moltes gràcies.



1376 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 85 / 17 de setembre del 2014 

 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per defensar l’esmena RGE
núm. 8555 i 8556 del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula
la diputada Sra. Lourdes Aguiló, per un temps màxim de deu
minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Martí, el meu grup està d’acord amb el seu que l’actual
regulació dels aforaments i immunitats o inviolabilitats que
vigeix a l’Estat espanyol, que vigeix en aquesta comunitat
autònoma, i que vigeix, fins i tot, en aquest parlament, s’ha de
modificar. És imprescindible una regulació absolutament
restrictiva, tant dels aforaments com de les immunitats o
inviolabilitat i, a parer nostre, limitada a les opinions emeses en
l’exercici dels càrrecs i poc més o només això. Podríem debatre
si s’ha d’estendre o no a les activitats legítimes, realitzades
també en l’exercici del càrrec, però no cal que sigui ara.

En qualsevol cas, la nostra opinió és que s’ha de restringir
a la mínima expressió, les demandes de la ciutadania en aquest
sentit s’han fet clares i paleses, i no podem fer-ne el sord. Diria
més, si ens donen a triar entre mantenir-les tal com estan o
eliminar-les totalment, si aquestes fossin les úniques
alternatives, ens inclinaríem clarament i decididament per
eliminar-les, tal com vostès proposen en el seu primer punt de
la seva PNL.

La igualtat, per als socialistes, no és només un principi
constitucional, som conscients que és un valor superior a la
mateixa Constitució, com aquesta mateixa norma reconeix en el
seu article primer, la igualtat que els socialistes propugnam va
més enllà fins i tot que la simple igualtat davant la llei que
propugnen els articles 7 de la Declaració Universal dels Drets
Humans i 14 de la Constitució, nosaltres creim en la igualtat
com a valor superior, i consideram que és obligació de tots els
poders públics no només garantir-la davant la llei, sinó també
assegurar que sigui real i efectiva, tal com assenyala l’article 9.2
de la Constitució.

I en aquest sentit, celebram que l’Estatut de Roma del
Tribunal Penal Internacional hagi establert que el càrrec oficial
d’una persona, sigui cap d’estat o de govern, membres d’un
govern o d’un parlament, representant electe o funcionari del
govern, en cap cas l’ha d’eximir de responsabilitat penal ni ha
de ser motiu per reduir una pena. I certament no podem estar
més d’acord que cap immunitat ni cap norma interna de
procediment especial, lligada al càrrec oficial d’una persona, ha
de ser un obstacle per a l’exercici competencial de l’alt tribunal
internacional, atesos els tipus i la gravetat de delictes que
correspon jutjar a aquest tribunal. No tendria cap sentit
l’existència d’un tribunal penal internacional si les normes
internes d’un país impedissin que es jutgessin els seus
governants.

En qualsevol cas, estam d’acord amb vostès, Sr. Martí, que
actualment ni la figura d’inviolabilitat, ni la d’aforament, tal
com estan regulades en el nostre país, amb una extensió
certament desmesurada, no tenen un encaix acceptable, han
quedat obsoletes, són figures del segle passat. Cal una nova

regulació, molt restrictiva i homologada o similar a la dels
països democràtics del nostre entorn.

Pensam que amb això hi podem estar d’acord tots els grups
parlamentaris i aquest és el sentit de la nostra esmena. Li
proposam una nova redacció del punt 1 de la seva PNL, amb
l’esperança que sigui acceptable també pel Grup Parlamentari
Popular i ens permeti consensuar una posició comuna de tota la
cambra.

Quant al segon punt, els socialistes també molt clar que ja ha
arribat l’hora d’emprendre una reforma de la Constitució, no
només en el punt que vostès proposen a la seva PNL, Sr. Martí,
sinó a molts d’altres. Ho diem cada vegada que en tenim ocasió,
per a nosaltres la defensa de la Constitució passa per aplicar-la
d’acord amb l’esperit amb el qual es va aprovar, en matèria
d’igualtat, per exemple, com parlàvem a la intervenció anterior,
però també per reformar-la quan calgui. I ara cal, ara cal per
adaptar-la als nous temps, per modernitzar-la i establir el nou
model de convivència que ha de vigir en el segle XXI.

La Constitució té més de 35 anys, és hora de revisar-la, és
hora de reformar-la, és hora de cercar els consensos necessaris
per establir les normes de convivència d’aquests nous temps. La
Constitució del 1978 ha estat una molt bona norma fonamental
de convivència, una norma fonamental que ens va permetre
transitar de la dictadura a la democràcia i que va satisfer els
anhels de la majoria social que la va impulsar i que la va
aprovar, però en alguns aspectes ha quedat obsoleta i la societat
ha canviat, ha evolucionat i ara té altres aspiracions i anhels que
la Constitució ha de contemplar i satisfer.

Per això, els socialistes no defugirem d’aquest debat, volem
per a la Constitució el mateix nivell de suport que va tenir en el
seu dia la Constitució vigent, i això només ho aconseguirem si
som capaços de posar-nos novament d’acord per reformar-la en
tots aquells aspectes que ho requereixen, d’acord amb les noves
demandes i exigències de la ciutadania i d’acord amb l’evolució
social i territorial que s’ha dut a terme en aquest país durant els
35 anys en què la Constitució s’ha aplicat. Són molts els
aspectes que requereixen assegurar nous consensos i uns
d’aquests n’és el cap de l’Estat, la seva regulació constitucional
i el necessari desplegament legislatiu mitjançant lleis
orgàniques.

La nostra posició, envers la regulació del cap de l’Estat ja va
ser exposada en aquesta mateixa cambra i en aquesta mateixa
comissió, a la sessió de dia 8 d’abril d’enguany, també en
relació amb una PNL del seu grup, Sr. Martí; vàrem dir que en
la qüestió que ens ocupa, la de la inviolabilitat, la immunitat i
els aforaments, com en tants d’altres temes, pensam que
certament la Constitució té mancances que s’han fet encara més
paleses 35 anys després de començar a vigir, i que no s’han
resolt. I pensam que s’ha de donar una solució clara i en la
mateixa línia restrictiva per a tots els càrrecs públics, no només
per al cap de l’Estat.
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En aquell moment férem una esmena in voce i demanàrem
que s’instàs el Govern de l’Estat a promoure una llei orgànica
per regular l’estatut d’inviolabilitat del Rei en un sentit restrictiu
i manifestar, paralAlelament, que els Parlament de les Illes
Balears s’oposa a l’extensió de la figura a altres membres de la
família reial.

La nostra proposta de substitució del punt 2 d’aquesta PNL
està feta també en aquest mateix sentit i donam una passa més:
en primer lloc, parlam de cap de l’Estat i no del Rei, per no
prejutjar una forma política determinada a priori. En segon lloc,
propugnam que la regulació del cap de l’Estat, sigui quina sigui
la forma política que s’adopti, no només limiti les figures
d’inviolabilitat i aforament, sinó que asseguri també el
compliment del principi d’igualtat en tots els aspectes, incloent,
si fos el cas que aquesta continuàs essent la forma política de
l’Estat espanyol, la successió en la Corona la qual actualment no
es contempla a l’article 57.1, el qual regula aquesta figura.

Aquest és el sentit del punt 2 de la nostra esmena de
substitució, proposam que el Parlament de les Illes Balears insti
el Govern de l’Estat a impulsar una reforma constitucional que
asseguri el compliment del principi d’igualtat i que limiti les
figures d’inviolabilitat i aforament en la regulació del cap de
l’Estat.

Creim, Sr. Martí, que amb això hi podem estar tots d’acord
i que fins i tot podríem convèncer els diputats i diputades del
Grup Popular. Insistesc que aquesta és la nostra intenció i per
això li demanam que accepti les nostres esmenes.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de fixació de la resta
de grups, per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula el
Sr. Miguel Jerez, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Al
llarg dels darrers anys, i s’ha estès fins als nostres dies, s’ha
originat certament un debat quant a la idoneïtat de l’existència
de l’aforament en el nostre país; és un debat que es centra en la
seva naturalesa, fins on ha d’arribar la figura de l’aforament, si
veritablement ha d’existir, si sobre aquesta figura és un privilegi
que trenca el principi d’igualtat davant la llei en relació amb tots
els ciutadans que consagra la Constitució; debat sobre si es
tracta d’una prerrogativa o si es tracta simplement d’una
garantia de caire estrictament institucional.

Crec que el primer que s’ha d’aclarir és què és, què significa
o a què consisteix estar aforat, és un tema estricte, purament
penal, processal i concretament suposa, efectivament, una
alteració de les regles de la competència objectiva, de la
competència funcional i de la competència territorial; és a dir,
qui comet un delictes els aforats són jutjat, en tot cas no per un
jutge ordinari, sinó per altres òrgans distints de categoria
superior. I davant aquesta polèmica, no polèmica, sinó debat
important, positiu, amb intensitat que es genera, crec que també
hem de fer un crit d’atenció en relació amb un debat que
possiblement sigui un debat esbiaixat; tots centram l’atenció a

l’àmbit estrictament políticament, i quan parlam d’aforaments
en el nostre país, a Espanya, ens centram, com dic, estrictament
a l’àmbit institucional i polític. Quan no és així, efectivament,
a l’àmbit polític som estricta minoria d’aforats i els que tenim,
precisament, nosaltres també, aquesta condició, hem de tenir en
compte que si parlam de Congrés, del Senat i també de
parlamentaris autonòmics, som, com dic, els que menys, hi ha
altres àmbits que superen precisament, en un volum important,
aquesta condició d’aforament, són, uns parlen de 10.000 aforats
a Espanya, altres parlen de xifres que poden arribar als 17.600
aforats a Espanya, tot i tenir en compte que no s’inclouen
precisament en aquesta xifra els membres de les forces i cossos
de seguretat de l’Estat, els quals també tenen un règim propi
d’aforament, i no s’inclouen tampoc dins aquestes xifres
persones que estan incloses dins l’àmbit militar, dins les Forces
Armades.

Per tant, si això ho afegim, trobam un nombre d’aforats a
Espanya, i ho dic, desproporcionat, desproporcionat en relació
amb l’objectiu i la finalitat de protecció, garantia o privilegi, si
ho volen dir, i en relació també amb els països del nostre entorn,
on tenen molt limitada la quantia d’aforaments de les persones
que tenen precisament aquesta condició.

La pregunta que crec que ens hem de fer és: és oportú que
existeixi una especial protecció de la funció pública? La meva
resposta és que sí, entenem que, efectivament, sí. És necessari
que siguin tribunals concrets els que jutgin aquests càrrecs
polítics o judicials? I aquí entra en discussió l’article 14 de la
Constitució que és el principi d’igualtat, un principi important
que crec que, com a principi fonamental, hem de salvaguardar
sempre, sota tot tipus de concepte.

I diu el Tribunal Europeu dels Drets Humans, estableix una
diferenciació que és discriminatòria, sempre i quan a aquesta
igualtat li falti una justificació, no tengui una justificació
objectiva i no tengui precisament una justificació raonable; és
a dir que aquesta condició no tengui un objectiu legítim i no
existeixi una relació raonable de proporcionalitat. I és possible
que sobre aquests 17.000 membres que tenen aquesta condició
d’aforat no existeixi un criteri raonable, ni objectiu, perquè
aquestes persones tenguin precisament la condició d’aforat, i
amb això hi estam d’acord, i amb això hi estam absolutament
d’acord.

I a contrario sensu és possible que hi hagi en el nostre país,
no és possible, sinó que hi ha d’haver en el nostre país un seguit
de criteris en relació amb el criteri d’igualtat que, d’acord amb
una justificació objectiva, se’ls permeti tenir aquesta condició
d’aforat.
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Mirin, a Portugal existeix únicament un aforat, el president
de la república; a França, el president de la república i el primer
ministre i els membres del seu govern; a Itàlia, només el
president de la república; a Estats Units no existeix cap persona
que tengui precisament aquesta condició d’aforat, i a Alemanya
n’hi ha un. Davant d’això què ens hem de plantejar, són més
democràtics altres països que tenen més limitats els seus
aforaments que a Espanya? Jo consider que no. Ara bé,
l’important és el que diu precisament el Tribunal Europeu de
Drets Humans, que el principi d’igualtat es respecte des del
primer moment en què es justifica de forma raonable i objectiva
que l’aforament té un sentit, i per tant entenc que, des d’aquest
punt de vista, hi ha aforaments en el nostre país que tenen sentit.

Per tant, descartar de primeres l’eliminació de forma radical
de la proposta que ens fa el Grup MÉS per tal que siguin tots els
aforats llevats d’aquesta precisa condició.

I el que dic jo no és res que no hagi dit abans el ministre de
Justícia, fa poc, el 29 d’agost, a una entrevista al diari El País
deia ja directament i anunciava una reducció dràstica dels
membres que tenen la condició d’aforat en aquest país. I ho deia
sense cap tipus de problema, sense cap tipus de complex,
perquè, efectivament, pens que ha de ser d’aquesta manera. I
què venia a dir? Venia a dir que havia de ser una llei orgànica
o havia de ser la Llei Orgànica del Poder Judicial, en aquest cas,
la que establís, precisament, aquesta reducció dràstica
important, radical, si vostès volen, de l’aforament en el nostre
país, i anunciava que aquesta llei precisament incorporarà
aquelles persones únicament que han de ser objecte
d’aforament.

Per tant, crec que aquesta és la línia, crec que és la línia que
hem de continuar, que hem de seguir, que hem de debatre, que
hem de discutir on l’haguem de discutir, dins el Congrés dels
Diputats i les Corts Generals on, precisament, s’ha de
substanciar tot el recorregut i tota la tramitació parlamentària
d’aquesta llei la qual permeti reduir i davallar el nombre
d’aforats en aquest país, a Espanya, i situar-ho, no sé si al nivell,
cada país té les seves característiques i el seu sistema
institucional, però sí apropar-nos a altres països del nostre
entorn on, efectivament, no passa res perquè existeixin
limitacions als aforaments de determinades persones. I entenc
que això és totalment compatible amb el que estableix la
Constitució, article 102, article 73.1 en relació amb
determinades persones que han de tenir aquesta condició
d’aforament.

I permeti’m que, encara que no sigui la meva funció, perquè
correspon al Grup MÉS acceptar o no les esmenes del Grup
Parlamentari Socialista, que faci una especial menció
d’aquestes. Crec que hi ha més coses que ens apropen a les
esmenes del Grup Parlamentari Socialista que no ens apropen,
precisament, a la proposició no de llei del Grup Parlamentari
MÉS. I efectivament, crec que hem de modificar la legislació
vigent per tal de regular la figura de l’aforament, clar que sí,
clar que sí, hi estam d’acord; homologar-ho amb el dels països
democràtics del nostre entorn, no sé si la paraula és homologar
o no homologar, però en qualsevol cas sí que és cert que el que
hem de fer és limitar-ho.

I per tant, jo, si vostè, Sr. Martí, està disposat a acceptar
aquesta esmena, que tenc els meus dubtes, perquè sí que és

veritat que es contraposa amb l’esperit de la seva proposta, que
vostè parla de limitar exclusivament els aforaments, jo em
permetré afegir-li, en cas que me l’acceptin, en el sentit de
limitar-ho a partir de la proposta de la reforma de la Llei
Orgànica del Poder Judicial. I aquí sí que veritablement ens
podríem entendre, crec que hi ha un punt de partida, un punt de
partida damunt la taula, un punt de partida que és susceptible de
ser modificat, un punt de partida que es pot alterar, un punt de
partida que encara està pendent d’un debat parlamentari i, en
conseqüència, estaríem disposats a partir precisament d’aquest
punt. I d’aquí endavant limitar-ho, d’aquí endavant alterar-ho en
el sentit que sigui i d’aquí endavant intentar, doncs, com deia el
ministre Gallardón, reduir tot aquest volum d’aforaments que hi
ha a Espanya, que possiblement no siguin necessaris, d’acord
amb el principi d’igualtat, perquè no responen a qüestions
objectives i no responen a qüestions raonables dins el sistema
democràtic i institucional del nostre país, i per tant aquesta
proposta crec que seria una proposta que nosaltres ens
repensaríem de cara efectivament a aprovar alguna qüestió
positiva dins d’aquesta comissió.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per assenyalar si accepta les
esmenes té la paraula el Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, jo crec que ens hem
expressat des del nostre grup de forma clara. Pensam, ho reiter
de forma resumida, pensam que l’aforament és una figura
obsoleta, anacrònica, innecessària, però que a més a més genera
dificultats en l’aplicació del principi d’igualtat. El genera i a
més la ciutadania té la percepció que es genera aquesta dificultat
i aquesta ruptura d’aquest principi, i crec que la ciutadania la té
quan llegeix coses com per exemple aquesta, quan el fiscal
anticorrupció de les Illes Balears, Pedro Horrach, afirma el
següent: que els aforaments polítics són un obstacle legal contra
la corrupció, ja que són els mateixos aforats els que elegeixen
no només qui els ha d’investigar, sinó també qui els ha de jutjar;
quan llegeixen que el fiscal anticorrupció defensa que un aforat
no pugui ser detingut i que la investigació s’hagi de
desenvolupar per un instructor especial nomenat pel Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, quan el Sr. Horrach
defensa que açò són els principals obstacles contra la corrupció.

Entenc el sentit de les esmenes, l’entenc, entenc el sentit i la
posició del Partit Popular, però jo crec que avui estam obligats
a acabar amb qualsevol dubte de privilegi que pugui suposar
l’aforament, i per açò apostam efectivament per eliminar tot
l’aforament, i si cal, i si cal, prendre les mesures, les
modificacions, siguin legislatives, siguin del tipus que sigui, per
garantir -clar que sí- la independència, l’autonomia dels
diputats, dels gestors públics, com tenen altres països europeus.
El Grup Popular parlava d’homologar; home, una democràcia
sense aforament no és una democràcia de més baixa qualitat; en
això també estarem d’acord. El Partit Popular feia el raonament
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a l’inrevés. No, una democràcia sense aforament és una
democràcia amb tantes garanties com qualsevol altra. Estats
Units, s’ha dit; Alemanya, s’ha dit; Regne Unit, s’ha dit, o no
s’ha dit, ho dic jo; no hi ha aforament, no existeix. Vol dir que
no hi ha instruments, mesures per garantir la independència,
l’autonomia...? Clar que existeixen, però no existeix aquesta
figura, i nosaltres creim, apostam per seguir aquest camí, seguir
el camí d’eliminar qualsevol dubte, que crec que són
evidentment amb la notícia que exposava, qualsevol dubte que
no es jutja a partir del principi d’igualtat, que tots els ciutadans
són iguals davant els tribunals, i davant açò la nostra proposta
és la d’eliminar l’aforament; no, però, per eliminar protecció o
capacitat dels diputats o dels governants a ser independents, clar
que sí, però no ho resol la figura de l’aforament, tot el contrari,
l’aforament genera dificultats en l’exercici d’aquest principi.

Per tant nosaltres ens mantenim amb el contingut de la
proposició no de llei, i, ja dic, entenent la posició de la resta de
grups creim que és la postura avui més raonable i que més
qualitat pot aportar avui al nostre estat, al nostre sistema
democràtic, i acabar amb un sentir que jo crec que tenim tots la
responsabilitat d’aturar, que és el del desprestigi dels càrrecs
públics, de les tasques públiques..., hem d’acabar amb açò, i
crec que aquesta postura, crec que la nostra postura va en
aquesta direcció.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam a la votació de la
Proposició no de llei 6831/14.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

 Cap abstenció.

En conseqüència quedaria rebutjada la Proposició no de llei
6831/14.

3) Proposició no de llei RGE núm. 6844/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa al suport als
familiars de les víctimes de la repressió franquista.

I finalment passam al debat de la Proposició no de llei RGE
6844/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport als
familiars de les víctimes de la repressió franquista. Per tal de
defensar-la té la paraula el Sr. Cosme Bonet, per un temps
màxim de deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. President. Com ja es diu a l’exposició de motius
el 3 de juliol presentam aquesta proposició no de llei quan s’està
produint l’exhumació de les restes de tres víctimes del
franquisme, veïns de Maria de Salut, a Mallorca, Miquel
Sampol, Joan Gual i Jaume Gual, uns fets que d’alguna manera
podem qualificar d’històrics o d’excepcionals, ja que en les
condicions en què es va produir és la primera vegada que es
produeix a Mallorca.

Varen tenir..., aquestes exhumacions es produeixen al
municipi de Sant Joan, a iniciativa i amb la feina dels familiars
i de l’Associació de Memòria Històrica de Mallorca, i es va
comptar amb el suport institucional de l’Ajuntament de Sant
Joan; hi varen participar 25 persones comptant arqueòlegs,
juristes, operaris diversos, tècnics de l’ajuntament o voluntaris,
gent que en general va colAlaborar de forma altruista durant la
setmana que varen durar els treballs. 

Crec que tots coincidirem a definir l’exhumació d’un
cadàver, el seu retorn als familiars i un enterrament digne com
un acte de justícia, de reparació moral, però sobretot hauria de
ser un acte de normalitat democràtica. Aquests tres pagesos de
Maria de Salut, assassinats l’octubre de 1936 pel simple fet de
ser persones properes a la Unió General de Treballadors o a
l’Esquerra Republicana Balear d’Emili Darder són tan sols un
exemple, i de moment una excepció, perquè a Mallorca, sols a
Mallorca, estan documentades entre 1.600 i 3.000 víctimes de
la repressió franquista, unes 47 fosses comunes. Parlam de més
de 150.000 persones en el conjunt d’Espanya. 

L’anormalitat, anormalitat, dic, apareix quan analitzam el
procés que s’ha produït, en aquest cas, de Maria de Salut, i veim
que per poder arribar al punt de rescatar les restes i donar-los un
enterrament digne ha de ser iniciativa de la família i de
l’Associació de Memòria Històrica, han de trobar la bona
disposició de l’Ajuntament de Sant Joan, i sobretot la
colAlaboració de voluntaris que hi actuïn de forma altruista. No
existeixen protocols establerts, no existeixen ajudes
institucionals de cap tipus; no està previst, per tant, cap tipus de
suport als familiars de les víctimes de la repressió franquista. És
més, els pobres o els reduïts mitjans que existien a poc a poc
han anat desapareixent. S’ha tancat, en el cas de les Illes
Balears, la Fundació Balear de la Memòria Democràtica; la Llei
de memòria històrica ha desaparegut per falta de pressupost. 

Però a això hem d’afegir que no és una cosa que digui
l’oposició o que diguin els familiars de les víctimes, no és una
qüestió que digui una part de la societat civil, de cada dia més
conscienciada amb la qüestió de les desaparicions forçades a
Espanya. Les Nacions Unides han fet un informe a la Comissió
de Drets Humans que s’ha presentat fa just cinc dies en aquest
organisme. En aquest informe s’ha dit que és lamentable que la
majoria d’iniciatives per retornar, per trobar i retornar les restes
de les víctimes de la repressió franquista als familiars, fins al
moment hagin hagut de sorgir de les famílies o d’associacions
ciutadanes, i no de la iniciativa institucional, com seria en una
situació de normalitat democràtica. És més, normalment
aquestes famílies, aquestes associacions, no han trobat cap tipus
de suport governamental.
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Un aspecte que critica concretament el relator de Nacions
Unides és la privatització de la recerca de les restes de les
víctimes de la repressió franquista, i cit literalment: “El modelo
vigente de privatización de las exhumaciones, que delega esta
responsabilidad a las víctimas y asociaciones, alimenta la
indiferencia de las instituciones estatales y conlleva
dificultades metodológicas de homologación y oficialización de
la verdad”. Conclou el relator que l’Estat espanyol ha de revisar
el model actual, i que per tant ha de ser l’Estat que assigni els
recursos i asseguri l’actuació judicial en tots els casos. Hem de
dir que hem presentat una proposició de llei en aquest parlament
precisament en aquest sentit fa pocs mesos, perquè és obligació
de l’Estat, entenem, i citarem novament l’informe de Nacions
Unides per reforçar aquesta idea, quan diu “la búsqueda de las
personas que han sido sometidas a desaparición forzada y el
esclarecimiento de su suerte son obligaciones del Estado”;
clarament, no hi ha lloc a interpretacions, així ho diu Nacions
Unides a la Comissió de Drets Humans.

Mentre l’Estat no actuï, mentre continuï paralitzada
l’aplicació de la Llei de memòria històrica o no s’avanci en
aquest concepte, pensam que alguna cosa sí que poden fer les
institucions que són més properes als ciutadans; pensam en el
suport que han tengut de l’Ajuntament de Sant Joan, i pensam
que alguna cosa més es pot fer per part del Govern autonòmic,
sense envair cap competència, sinó intentant actuar amb justícia.
Per tant el que nosaltres proposam senzillament és que es doni
suport en les despeses que tenen els familiars a l’hora de
recuperar les restes de les víctimes, especialment les despeses
que afecten la identificació per ADN o les taxes judicials;
demanam que el Govern colAlabori amb aquelles
administracions que sí s’han posat a disposició de familiars i
associacions en aquests casos, i que es doti de finançament la
Llei de memòria històrica. I finalment, en un sentit més
simbòlic, volem mostrar el suport i la solidaritat d’aquest
parlament amb les víctimes de la repressió franquista, així com
també el reconeixement als ciutadans que varen defensar els
valors democràtics en aquells moments tan difícils de la història
d’Espanya, i, per suposat, condemnar el cop d’estat franquista.

I acab citant el Sr. Elvira Marcé y García Santes, de la
Comissió de l’ONU que ha elaborat l’informe a què ens hem
referit; diu aquest senyor que “no se trata de mirar al pasado
con revancha. La verdad es reparadora, y no sólo para las
víctimas sino para la sociedad entera. Cuando hay una
contradicción entre la justicia y el derecho, debe prevalecer la
justicia”.

Moltes gràcies.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Ara, en torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari MÉS té la paraula l’Hble. Sr.
Nel Martí per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, la Llei
52/2007, de dia 26 de desembre, per la qual es reconeixen els

drets i s’estableixen les mesures a favor dels que van patir
persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura, recull
explícitament la condemna del franquisme, una condemna
continguda ja a l’informe de l’Assemblea Parlamentària del
Consell d’Europa, firmada a París dia 17 de març del 2006, en
la qual es van denunciar les greus violacions de drets humans
comeses a Espanya entre 1939 i 1975. 

La Llei 52/2007, més coneguda com la Llei de memòria
històrica, estableix de forma molt clara quines són les
actuacions que s’han de dur a terme, que ha de dur a terme
l’administració pública en relació tant amb tots aquells fets,
totes aquelles violacions, com també les actuacions que s’han de
dur a terme amb relació, per exemple, la simbologia franquista.
Tot i açò, tot i açò, les actuacions, el compliment d’aquesta llei
ha estat autènticament raquític, i la implicació i el compromís
del Govern de les Illes Balears no ha estat menys. El suport a les
tasques impulsades per l’associació mallorquina en defensa de
la memòria històrica ha estat pràcticament nul.

També s’ha dit, i és cert, que Nacions Unides ha presentat,
després de la visita que va fer el setembre de 2013 per part d’un
grup d’experts a l’Estat espanyol, Nacions Unides, deia,
presentava un informe contundent en el qual s’inclou una llarga
llista de recomanacions per al Govern de l’Estat per tal d’assistir
les víctimes del franquisme. L’informe recorda al president del
Govern de l’Estat, Rajoy, que l’Estat espanyol està obligat pel
dret internacional i la declaració sobre la protecció de les
persones afectades per les desaparicions forçades, que va
ratificar l’any 2010, està obligat a assumir la seva
responsabilitat i a elaborar una política d’estat que permeti els
familiars de desapareguts durant la guerra civil i la dictadura
saber què va passar amb els seus membres i recuperar les seves
restes. 

En aquest sentit val la pena -s’ha fet, jo també ho vull fer-
posar de manifest la tasca duita a terme per Memòria de
Mallorca, que no fa gaire va poder confirmar la identitat de tres
víctimes del franquisme trobades en una fosa comuna en el
cementeri de Sant Joan. Els experts han pogut confirmar que es
tracta de les restes de tres persones que van ser assassinades
l’octubre de 1936 pel simple fet de ser persones properes al
sindicat UGT i a Esquerra Republicana, en qualsevol cas
justificacions que avui crec que tots coincidirem que són
absolutament inacceptables. La Llei de memòria història i el
dret internacional, per tant, obliguen els poders públics a ser ells
que portin a terme el procés de recerca i exhumació de cadàvers.
A les Illes Balears el Govern del president Bauzá no ha
colAlaborat ni en l’exhumació de Sant Joan ni en cap altra
recerca per restituir les víctimes del franquisme, tot i les
reiterades peticions fetes tant per Memòria de Mallorca com per
altres entitats balears.
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És per açò que el nostre grup en el seu moment també va
presentar iniciatives en aquest sentit, però creim que avui la
iniciativa que es debat, que ha presentat el Grup Socialista, és
absolutament oportuna, és necessària, i és una proposta que
esperam que obtengui el suport del conjunt de la cambra, perquè
no és més que allò que es demana, que qualsevol ciutadà pot
demanar, que és la sensibilitat d’aquests ciutadans, posar-se al
costat de les víctimes, donar-los suport i expressar que algunes
coses d’aquesta memòria històrica no s’haurien de tornar a
repetir. Callar, silenciar els fets, no donar suport a aquell que
vol restituir la dignitat de la seva família, dels seus ciutadans, de
les persones que formen part de la seva memòria, doncs és un
flac, un molt flac favor no només a la memòria històrica sinó
també a la nostra democràcia.

Per tant donarem suport a aquesta iniciativa i esperam que
la resta de grups també ho facin. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Alejandro Sanz, per un temps de deu minuts.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Hoy de nuevo volvemos a
debatir una proposición no de ley que se remonta a unos hechos
trágicos que sucedieron en el siglo pasado entre españoles de
uno y otro bando. Y esta iniciativa, o similares, no es nueva, ha
sido debatida en diversas comisiones, comisiones de Asuntos
Sociales del Parlamento, en esta misma comisión de Asuntos
Institucionales, concretamente antes del verano, una iniciativa
del Grupo MÉS; hoy del Grupo Socialista, y del Grupo MÉS
otra de aquí a varios días. Por lo tanto es una iniciativa que la
izquierda va presentando según el color político y la va
turnando a diferentes comisiones.

Como bien saben, señores diputados, en su momento se optó
por una transición pactada que buscaba la reconciliación entre
todos los españoles, y se eligió no utilizar el pasado de forma
arrojadiza sino como un propósito aleccionador, y a juzgar,
señores diputados, por los más de 35 años de democracia, que
antes explicaba algún compañero de esta comisión, hoy
podemos afirmar que el camino que se escogió fue un camino
correcto. Al menos es lo que pensaba nuestro grupo
parlamentario y lo que sigue pensando nuestro grupo
parlamentario, y lo que pensaban entonces destacados líderes de
la izquierda española: Felipe González, Santiago Carrillo o
incluso Marcelino Camacho, quien llegó a decir “nosotros
precisamente, los comunistas, que tantas heridas tenemos y
tanto hemos sufrido, hemos enterrado a nuestros muertos,
hemos acabado con los rencores, estamos resueltos a marchar
hacia adelante por esa vía de libertad y progreso”. Repito:
“Estamos resueltos a marchar hacia adelante por esa vía de
libertad y progreso”. Nada que ver con lo que aquí se ha
escuchado, unos argumentos que escenifican lo que pretendía en
su momento la Ley de memoria histórica del Sr. Rodríguez
Zapatero, que era realmente dividir entre buenos y malos y tapar
el principal logro que ha tenido nuestro país, que no es otro que
la transición española.

Miren, nuestro grupo rechaza todos y cada uno de los golpes
de estado habidos en España o en otros lugares, les repito, todos

y cada uno de los golpes de estado. De hecho nuestro país ha
tenido una constante en su historia constitucional: por un lado
los pronunciamientos o, por otro lado, la famosa ley del
péndulo, es decir, de una constitución conservadora viene una
republicana y así sucesivamente, golpes de estado para tener el
poder y consecuentemente para cambiar las reglas del juego o
en algunos casos la constitución. Pero no entraré en el debate de
buenos y malos como creo que intentaba aplicar o la
intencionalidad que tenia la Ley de memoria histórica del Sr.
Rodríguez Zapatero, sino porque si entramos en el debate de
buenos y malos también se puede hablar -y no es el momento,
ni mucho menos, porque creo que tampoco es el tono de lo que
pretende esta inciativa ni la comisión, eso queremos esperar-,
del golpe de Estado del 34 contra la II República, donde el
Partido Socialista, de la mano de Largo Caballero, tuvo un papel
muy destacado. Ese hecho del que el PSOE nunca habla, ya que,
para algunos de la historia, o que creen en la historia, parece que
la historia sólo comenzó en 1936. Por tanto, cuando se habla de
memoria histórica no hay que hacer memoria selectiva, sino
analizar y hablar de toda la historia.

Pero miren, la inestabilidad constitucional que vivió nuestro
país fue fruto de no hacerse las cosas correctament, de sólo
pensar en los partidos de aquella época y no pensar claramente
en los ciudadanos, de ahí que, con la Constitución de 1978, se
decidió empezar de cero, hacer tabla rasa, una España nueva, un
país desde el entendimiento y no desde el rencor y no desde la
confrontación de buenos y malos, de ahí el papel fundamental
de nuestra transición española.

Igualmente, pese a que no estamos de acuerdo, y ya es
reiterado, el trasfondo de lo que pretendía la Ley de memoria
histórica, por lo que antes he explicado, ya que se hizo con una
clara intención de dividir entre buenos y malos. Aún así,
decirles que el Gobierno, dentro de las posibilidades
económicas que se ha encontrado en las administraciones
actuales, está aplicando dicha ley, de hecho dicha ley no se ha
derogado, en lo que se refiere a la reparación moral de las
víctimas. Como dato que avala lo que acabo de decir, desde el
2006 hasta el pasado año se dieron 25 millones de euros a las
asociaciones de memoria histórica, en el conjunto de España.

Ya lo dijo, no hace mucho, el ministro Gallardón,
parafraseando al historiador Santos Julia, quien dijo que
“Quienes pretenden controlar el pasado perdieron el futuro,
como perderán el pasado quienes pretendan controlar el
presente al modo de los comisarios de la memoria”, el
historiador Santos Julia.

Votaremos que no, una vez más, porque reivindicamos los
valores de la transición, donde derechas e izquierdas supieron
mirar hacia adelante. Y votaremos que no porque este tipo de
iniciativas sólo pretende dividir y sacar titulares de prensa, que
seguramente los señores de la oposición ya tienen la nota de
prensa hecha que diga que el PP no condena el franquismo,
porque ese es el único motivo de esta iniciativa.
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Ya le dijo ayer un destacado dirigente o diputado de su
formación político, cuando hizo una pregunta, y empezó así:
“Estamos en las Illes Balears, el 2014", lo dijo un diputado en
sesión plenaria ayer. Pues, señores diputados, ese tipo de
iniciativas denotan, a nuestro entender, la falta de proyecto
político de la izquierda, la falta de alternativa al Gobierno del
Partido Popular, de hecho es constante la cantidad de iniciativas
presentadas, ahora el PSOE, ahora MÉS, ahora esta comisión,
ahora la otra, simplemente porque saben que es un tema que les
gusta sacar, relucir temas del pasado.

Los ciudadanos, cada día, y cada vez que hablamos de
regeneración democrática, de los problemas actuales, de buscar
problemas del empleo, de buscar problemas del acceso a la
vivienda, de bienestar social, hoy por hoy nos piden a la clase
política mayor esfuerzo en buscar los problemas del presente y
no remover viejas heridas del pasado. Y por tanto, en esa línea
y los esfuerzos de este gobierno se centran.

Y simplemente, ya Sra. Presidenta, acabaré con una
declaración que no es de nuestro grupo y que espero que alguien
de esta comisión tome nota, como mínimo le haga un poco
pensar los argumentos que antes han expuesto: “Reclamo al
gobierno y a la oposición un esfuerzo para la recuperación de la
memoria, que no nos reste sino que nos sume esfuerzos para
construir nuestro presente y nuestro futuro”, palabras del Sr.
Felipe González.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Ara, per contradiccions, el
grup proposant té la paraula, per un temps de cinc minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, presidenta. Començaré rectificant el portaveu del
PP, rectificant, que és una esmena a la totalitat a la seva
intervenció, que aquesta intervenció que ha fet avui, repetint la
que ha fet en altres ocasions, no té res a veure amb el que s’ha
argumentat avui ni amb el que es proposa a la proposició no de
llei, la qual em sembla que no s’ha llegit ni tan sols. Aquesta
proposició no de llei parla de fets ocorreguts aquest estiu, fa
pocs mesos, a Sant Joan, illa de Mallorca, comunitat autònoma
de les Illes Balears, si vostè no és diputat de les Illes Balears i
vostè no sap el que ha passat aquest estiu perquè era de
vacances, la veritat, em sembla, Sr. Sanz, que ha pixat fora de
test, i permeti’m l’expressió.

Parlam de tres víctimes del franquisme que han exhumat els
seus cadàvers aquest estiu i no han tengut cap tipus de suport
institucional, parlam d’això. Parlament que es doni suport
institucional a les famílies que vulguin emprendre aquest
procés, no parlam de la transició, parlam de l’actualitat. Han
passat 35 anys, que són 35 anys més d’oblit que pesen com una
llosa i que se sumen als 39 anys de silenci i oblit, obligant pel
règim feixista, aliat de Mussolini i d’Adolf Hitler. Fins quan
estarà protegit Franco per la tabula rasa que ens ha esmentat
avui el PP? Per què continuen a l’any 2014 protegint Franco?
Per què continuen defensant aquest règim assassí?

Això és el que ha fet avui, “El principal logro del país no és
l’oblit, precisament, ha de ser la normalitat democràtica que
avui vostès tornen negar, no és normal el que vostès han
argumentat aquí, no és normal. L’oblit no és normalitat
democràtic, i no li dic jo, li diu Nacions Unides, si ha escoltat
qualque cosa de les intervencions que he fet jo, tant jo com el
Sr. Martí, Nacions Unides, és que no li diu l’oposició, li diu
Nacions Unides. S’ho ha llegit?

(Se sent una veu de fons que diu: sí, sí)

Li recoman que s’ho llegeixi, perquè em sembla que no. I
mentre hi hagi defensors de la democràcia, convertits en ossos
i en pols a les cunetes, en els pous, dins fosses comunes de
molts pobles, no hi haurà normalitat democràtica en aquest país.

I naturalment que a l’any 75, en què el cadàver de Franco
encara era calent, no es podia parlar d’això, possiblement ni a
l’any 78, ni a l’any 81, naturalment, però és que han passat 35
anys, és que el seu argument se li gira en contra, Sr. Sanz, han
passat 35 anys. I 35 anys després encara, encara, encara la seva
intervenció política ha de venir marcada per arguments d’un
país que acabava de sortir de la darrera dictadura feixista
d’Europa? És vostè que s’ha quedat ancorat en el passat, és
vostè que s’ha quedat ancorat en el passat, és vostè que és 35
anys enrera, és vostè que no fa cas del que diu Nacions Unides,
és vostè que no escolta el que li diu la societat civil espanyola,
és vostè que s’amaga darrera excuses per no treure aquest tema!

Aquesta d’avui és una iniciativa en positiu, de suport a les
famílies, famílies de víctimes, i el PP ha volgut convertir el
debat en un debat de las dos Españas, perquè l’hi ha fet el PP
el debat de las dos Españas; al PP li sembla bé que hi hagi una
Espanya enterrada decentment als cementiris catòlics i una altra
Espanya que encara arrossega els seus ossos per les cunetes,
això és el que ha dit avui, Sr. Sanz.

Aquestes famílies han d’anar a plorar, els seus familiars,
davant una paret on encara es veuen les marques de les bales, ho
sap vostè això? Mentre el PP vulgui enterrar, mentre el PP no
vulgui enterrar igualment les víctimes de Franco que varen ser
a l’altre bàndol, el PP manté viva la confrontació. I a més, el PP
és absolutament incoherent, i li parlaré d’actualitat, li parlaré del
Sr. Monago, qui ha promès 300 euros per a les extremenyes
majors de 75 anys, i sap com ho ha argumentat? Més que una
mesura simbòlica, diu, és un cas de dignitat, justícia i memoria
histórica. El Sr. Monago, Partido Popular, em sembla!
Dignidad, justicia y memoria histórica, de què li he parlat jo?
Dignidad, justicia y memoria histórica, ho diu el Sr. Monago.

No anirem tan lluny, l’Ajuntament de Maria de la Salut,
Partit Popular, ha promès als familiars d’aquestes víctimes del
franquisme que han estat exhumades que els pagarà les
despeses, consta a l’acta del Ple de l’Ajuntament de Maria de la
Salut, Partit Popular també. I jo dic: i quina diferència hi ha
entre el Partit Popular de Maria de la Salut i el Partit Popular
autonòmic? La proximitat, la sensibilitat davant el patiment
d’una família. Perquè al final és això: comprensió, empatia,
sensibilitat, fins i tot la seva cristiana compassió.
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Idò avui, avui, el PP, amb els arguments de sempre, amb
l’argumentari aquest que hem sentit cada vegada, el qual li
recomanaria que actualitzàs una mica, no han demostrat ni
comprensió, ni sensibilitat, ni empatia, ni tan sols cristiana
compassió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a la votació de la Proposició no de llei RGE
núm. 6844/14.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 6844/14.

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