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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BONET I BONET:

Sí, Sr. President, Cosme Bonet substitueix Xico Tarrés.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Óscar Fidalgo sustituye a Cati Palau.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 8172/14 i 8173/14.

1) Proposició no de llei RGE núm. 8172/14, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a rebuig a la
modificació electoral per a l'elecció directa d'alcaldes.

En primer lloc, passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 8172/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
rebuig a la modificació electoral per a l’elecció directa
d’alcaldes.

Per tal de defensar-la 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. Crec que la primera afirmació que cal fer en aquesta
exposició i defensa de la proposició no de llei és recordar les
afirmacions del president Rajoy, el febrer del 2013, en les quals
assegurava que una reforma electoral -i ho llegesc textualment-
a diferència de l’IRPF no es podria..., no s’hauria de dur a terme
sense consens. Aquestes intencions o aquesta voluntat
expressada el febrer del 2013 canvia després de les eleccions,
dels resultats de les eleccions al Parlament Europeu, i posen de
manifest la vertadera intenció d’aquesta proposta de reforma
electoral que no pot ser qualificada més que d’oportunista i que
respon bàsicament a interessos polítics i electorals del Partit
Popular.

Efectivament, el Partit Popular impulsa des del Govern de
l’Estat una reforma electoral amb l’objectiu que sempre sigui
alcalde el candidat de la llista més votada, tot i que la proposta,
jo diria, o no he pogut llegir una proposta absolutament definida
i tancada, la més expressada, almenys des del Govern i des del
Partit Popular, consisteix a afirmar que si el candidat obté el
40% dels vots, aquest obtengui l’alcaldia de forma directa. En
cas contrari, es proposa, s’hauria de fer una segona volta, i ho
dic amb molts de dubtes perquè, insistesc, no hi ha una proposta
clara i definida que s’hagi presentat finalment en aquest sentit.

És realment una proposta d’elecció directa la que fa el Partit
Popular? L’elecció directa no és el que sembla que vol imposar
el Partit Popular a través d’aquestes formulacions que ha
expressat, jo diria que és una altra cosa, és una altra cosa que es
practica als Estats Units o a diversos lands d’Alemanya o a
Itàlia des de la greu crisi institucional del 92-93. L’elecció
directa consisteix, en canvi, a deixar en mans dels ciutadans, en
una o dues voltes electorals, l’elecció de l’alcalde, i açò implica
el vot d’aquest en una urna a part de la que elegeix els regidors
i comporta un sistema presidencialista. En aquest sentit,
podríem analitzar els models, diversos models, l’italià, el
francès per a grans ciutats o el francès per a ciutats més petites,
el sistema alemany, podríem analitzar cadascun d’aquests
sistemes i veure en què s’ha inspirat el Partit Popular, el
Govern, per proposar una reforma electoral.

El que està clar és que les reformes o les propostes que ha
expressat el Partit Popular no obren les llistes perquè els
ciutadans triïn els regidors que volen, ni ofereix als electors una
vertadera possibilitat d’elegir els seus alcaldes, sinó que som
simplement davant una iniciativa important que modifica o
modificaria les regles de joc pactades al 1978, i no precisament
en benefici ni dels ciutadans ni de la democràcia. I açò
bàsicament es justifica pel desastrós resultat de les eleccions
europees i per la por a perdre l’hegemonia electoral a
determinades ciutats, com Madrid o el País Valencià o moltes
altres. I en aquest sentit, només en aquest context i en aquest
sentit, es pot entendre, entendre i interpretar, la proposta
dispersa, poc clara, poc definida, feta pel Partit Popular.

Què proposa el nostre grup en aquesta proposició no de llei?
Proposa tot el contrari del que ha inspirat fins ara el discurs del
Govern, proposa que qualsevol reforma electoral es faci en el
sentit de donar major participació i transparència a les
institucions democràtiques, i que, lògicament, com deia el
president Rajoy el 2013, una reforma de la Llei Orgànica de
règim electoral no es faci sense consens. Però aprofitam també
per incorporar algunes, només algunes, de les propostes que des
del nostre grup ja ha fet relacionades amb la major participació,
major transparència, major representativitat, major pluralitat de
les diferents forces polítiques, de les diferents formes de pensar
que trobam al carrer representades a les institucions.

Com? Promovent una modificació de la legislació electoral
de les Illes que elimini el tall electoral del 5% i estableixi una
fórmula de repartiment d’escons més proporcionals. Una
iniciativa que avui, a través dels mitjans de comunicació,
l’expresident del Partit Popular, Joan Huguet, ens recordava
doncs que havia estat una maniobra de l’expresident Cañellas
per evitar l’entrada d’Unió Mallorquina i que el raonable seria
retornar al 3%. No és la nostra proposta, la nostra proposta és
eliminar cap tall electoral, però bé, en aquest sentit va la reflexió
que avui a través dels mitjans de comunicació expressava Joan
Huguet.



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 88 / 8 d'octubre del 2014 1415

 

També proposam la reforma electoral per eliminar el
tractament especial que creim que tenen les despeses de correu
de propaganda electoral. Crec que no podem actuar més ja com
a rics i el sistema electoral, la previsió de com es farà la tramesa
de la publicitat institucional i del mailing conegut crec que és
absolut inadequat, innecessari i no s’ajusta a cap mesura
d’austeritat pregonada per uns i altres. Per tant, aquesta
modificació també és necessària, crec que seria prou entesa i
aplaudida per la ciutadania.

I finalment, proposam, també dins una bateria que podria ser
molt extensa de propostes de regeneració i de transparència i de
major participació de la ciutadania, doncs fer allò que ja fa
molts de temps que s’hauria d’haver aconseguit que és que la
comptabilitat de les despeses electorals sigui pública, cap partit,
absolutament cap excepte un té penjada la despesa de la
comptabilitat electoral a la pàgina web del seu partit. I no fa
falta dir que prou irregularitat a través de diferents processos
judicials, prou irregularitats s’han posat ja de manifest en la
comptabilitat de les despeses electorals, de diferents despeses
electorals que cal ja liquidar aquest procés, aquest mal ús dels
recursos públics -públics- s’ha d’acabar, i una de les maneres
seria aquesta, la de publicitar, donar a conèixer les despeses
electorals.

Bé, en aquest sentit va la nostra proposta. La nostra proposta
vull dir que neix en un moment, la vàrem presentar en un
moment que el debat sobre la reforma de la llei electoral era
molt viu. Avui és cert que certes circumstàncies han canviat,
avui les posicions, almenys de paraula, van més en el sentit de
trobar, d’apropar models, però en qualsevol cas no deixa de ser
crec que un tema molt important que cal avui ser debatut pels
parlaments, per aquest parlament i jo diria que especialment,
molt especialment, pels municipis que ho han fet a instàncies
precisament no de propostes del Partit Popular, a instàncies dels
grups de l’oposició que ho han traslladat als ajuntaments perquè
es posicionin, perquè debatin aquesta reforma que els afecta de
forma tan directa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torn de fixació de posicions, per
part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Cosme
Bonet, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sr. President. La proposició no de llei que
avui du a debat el Grup MÉS aborda tot un seguit de
modificacions de la normativa electoral -com s’ha explicat ara
mateix-, com és la reducció del tall electoral, actualment en el
5%, fet que sens dubte afavoriria una major representativitat
dels grups minoritaris, així com també canvis al sistema de
subvenció electoral, de dotar de major transparència, etc.,
avanços lloables als quals no tenim cap objecció a donar suport,
com hem manifestat en altres ocasions en què hem debatut
sobre reforma electoral. De totes formes, pens que hem
d’aportar una reflexió. 

Les reformes electorals no es poden plantejar en dos mesos
i no es poden plantejar a nou mesos de les eleccions, no s’hauria

de fer, perquè les regles del joc, la normativa electoral depèn,...
d’aquestes normes depèn la configuració del sistema polític en
termes generals. 

Sens dubte un canvi en les normes electorals provoca també
un canvi en la correlació de forces polítiques. Es romp, per tant,
amb una determinada realitat per avançar cap a una altra de
diferent i evidentment darrere cada proposta de modificació de
la normativa electoral sempre hi ha el dubte de si qui ho proposa
ho fa per afavorir un determinat objectiu, l’exemple més clar el
tenim a les Illes Balears amb el cas del president Cañellas, quan
va pujar del 3% al 5%, com s’ha recordat aquí, per intentar
impedir l’entrada dels grups minoritaris, en aquell moment Unió
Mallorquina, al Parlament de les Illes Balears, tema que no li va
anar bé, per altra banda.

Per això, quan es parla de reformes de la legislació electoral
és habitual sentir l’opinió -com llegíem avui i s’ha recordat- del
Sr. Joan Huguet de la demanda d’assolir el màxim consens, que
és un dels punts d’aquesta proposició no de llei, el punt primer,
i aquí ve la motivació, aquesta és la motivació principal i que
dota de total actualitat aquesta proposta, no només des del punt
de vista -com deia el Sr. Nel Martí- de la reforma de l’elecció
dels batlles que es parlava, sinó perquè aquí també en l’àmbit
d’aquest parlament es planteja una reducció dels diputats, que
no deixa de ser també una altra proposta sorgida del Partit
Popular que afectarà evidentment la correlació de forces en
aquest parlament, com ja hem vist en altres comunitats
autònomes.

En aquest sentit, és cert que les declaracions de Joan
Huguet, expresident del PP, expresident del Parlament, ponent
de l’Estatut del 2007 i de la Llei electoral autonòmica, és molt
interessant de cara al debat que tenim avui. Diu el Sr. Huguet,
consultat sobre la proposta de modificació del marc electoral
que representaria la modificació del Parlament, que “queda
claro que estamos ante una ceremonia más de confusión y
añade que tanto el Govern como la oposición saben cuál será
su final”, és a dir que no hi haurà consens suficient per arribar
a aprovar aquesta modificació en el cas de les Illes Balears.
“Añade Huguet que todo ello, sin temor a equivocarnos,
conduce a afirmar que lo único que se pretende es el desgaste
político de unos y otros acusándose mútuamente de
intransigentes”, una persona que ho veu des de fora de la
política, però que retrata perfectament els debats als quals ens
du el Partit Popular amb aquestes dues propostes.

El Sr. Huguet es mostra partidari curiosament d’una de les
propostes que du el Grup MÉS avui aquí, la baixada del 5% del
tall electoral per entrar al Parlament. Huguet -i amb això
concloem la referència a aquesta opinió d’avui- conclou que és
millor dotar de major representativitat als partits minoritaris.

D’alguna manera crec que aquest és un sentit que
globalment s’ha de tenir en compte perquè si la ciutadania
demana canvis en el sistema electoral no és precisament per
reduir la representativitat, sinó que del que hem sentit parlar és
d’augmentar la proporcionalitat i augmentar la representativitat
dels grups minoritaris. Hem sentit molts d’eslògans contra el
bipartidisme precisament, per tant, d’alguna manera, escoltant
el que demana la gent, no és anar a processos com els que
afavoreixen l’elecció majoritària en el cas dels batlles o una
reducció del Parlament que evidentment redueix el pluralisme.
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Sobre la reforma electoral que el Partit Popular planteja de
cara a l’elecció dels batlles, se li poden fer crítiques de caire
formal i crítiques de fons. Des del punt de vista de la forma, de
com ha plantejat aquesta reforma electoral, nosaltres creim que
no es pot proposar una reforma d’aquest calat que capgira
completament el sistema de representativitat política als
ajuntaments de tota la democràcia pràcticament a només nou
mesos de les eleccions, amb un escenari, a més, en un context
en què totes les enquestes apunten a un gran càstig electoral
precisament per a aquell partit, grup polític que ho proposa.

A més, com ja s’ha dit, no es pot proposar aquesta reforma
sense esperar un gran consens entorn d’això i, quin consens es
pot esperar si ni tan sols s’ha explicat exactament en què
consistirà? Des del Partit Popular nos’ha explicat encara
exactament en què consistirà, no hi ha una proposta formal. De
fet, jo tenc l’experiència d’haver assistit a un debat al Club Diari
de Mallorca fa unes setmanes on se’m va argumentar per part
dels dirigents que representaven el Partit Popular en aquella
mesa de debat, de què no hi havia cap proposta damunt la taula.
I certament, el secretari general del Partit Popular de Balears
només va parlar de la proposta de reforma electoral que havia
plantejat el Partit Socialista l’any 98, en cap moment no va
explicar de quina modificació s’està parlant.

Està clar que en el cas de l’elecció directa dels batlles el que
ha fet el Govern d’Espanya, el Partit Popular, ha estat llançar un
globus sonda a través de filtracions als mitjans de comunicació,
sense concretar formalment de què tractaria aquesta reforma, o
almenys això varen dir alguns dels dirigents que hi havia en
aquell debat.

Per plantejar una reforma de la llei electoral -com hem dit-
es requereix temps, se’n va fer una el 2011 per limitar la
despesa electoral, prohibir les inauguracions en període de
convocatòria electoral, posar límits a les mocions de censura
amb participació de trànsfuga, etc., qüestions que no afectaven
la voluntat dels electors, sinó que introduïa elements de millora
de transparència a la llei electoral vigent des de 1985. Doncs
aquella modificació que es va aprovar l’any 2011, està bé
recordar que havia començat el 2008 creant-se una subcomissió
per acord unànime de tots els grups parlamentaris al Congrés
dels Diputats. La ratificació d’aquella proposta a la comissió
constitucional va ser el 2010, parlam de dos anys després, i es
va aprovar el gener del 2011, després de tres anys de debat el
suport que va tenir va ser de 321 vots a favor, 14 en contra i 9
abstencions. Aquest és el consens que necessita una modificació
de la llei electoral.

Del que s’ha filtrat sobre com s’elegirien els batlles
directament, aquí també s’ha exposat que si s’ha de fer una
elecció directa vol dir que s’ha de posar una urna diferent per
votar el batlle que per votar els regidors i, per exemple, la
proposta que plantejava el Partit Socialista l’any 98 ja parlava
de dues voltes, perquè amb dues voltes garanteixes que a la
segona volta hi haurà una majoria dels electors -una majoria
dels electors- que realment elegiran el batlle. Si s’aplica el
sistema que s’ha filtrat a la premsa, podem tenir un batlle que
simplement hagi tengut un 40% dels suports que en termes...,
depenent de la participació electoral el percentatge de suport
social que tengui aquest batlle serà molt menys del 40%, per
tant, no serà una situació gens representativa. Aquesta elecció

directa dels batlles que planteja el Partit Popular, per tant, no
seria tal.

Tampoc no estaríem d’acord nosaltres amb la bonificació
del 51% dels regidors que es donaria al partit del batlle elegit
amb el 40%, perquè incompliria -pensam nosaltres- el principi
democràtic que s’estableix a l’article 1.1 de la Constitució.
Pensam en aquest sentit que valdria més preservar la
proporcionalitat i el pes que toquen tenir els diferents grups
minoritaris en aquest sentit.

I vaig acabant, si s’aprovàs aquesta reforma que plantegen
o que s’ha filtrat als mitjans de comunicació del Partit Popular,
acabarem amb dos models d’ajuntaments: un, on tendrem un
model de presidencialisme extrem, amb un batlle elegit
directament a través de la votació, si ha superat el 40%, i plens
quasi.., o pràcticament monocolors, amb unes minories
polítiques mot reduïdes per la mateixa llei electoral i amb poca
capacitat de fer la seva acció de control de l’acció del govern.
Però hi haurà uns altres ajuntaments on ningú no haurà obtingut
el 40%, on seran necessaris els pactes, de manera que el Partit
Popular no resoldrà tampoc el problema de l’estabilitat que ha
estat l’argument més important per pregonar aquest canvi
electoral.

En definitiva, després d’aquestes reflexions, nosaltres
pensam que les propostes que presenta el Grup Parlamentari
MÉS avui a comissió són plenament raonables, especialment la
primera, “rebutjar qualsevol proposta o reforma electoral que no
es faci amb l’objectiu de donar major participació i
transparència”, pensam que és fonamental.

Val a dir que, ens deia Duverger i vaig tenir oportunitat de
citar-ho a un altre debat sobre reformes electorals que va tenir
lloc en aquest parlament, tot un clàssic dins l’estudi de les
ciències polítiques, que desconfiem d’un govern que vol canviar
les regles electorals perquè generalment ho fa per afavorir
mantenir-se al poder. És per això que sempre que s’ha de fer
una modificació a la normativa electoral, s’ha demanat, s’ha
exigit un ampli consens el qual, en aquest cas, no veim a cap de
les dues propostes de reforma electoral que estan actualment
enmig, ni la que afecta els batlles ni la que afectaria aquest
parlament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Oscar Fidalgo, per un temps màxim
de deu minuts.
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EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Gracias, Sr. Presidente. Escuchando la retahíla de grandes
principios a los que hace referencia el portavoz del Grupo
Socialista, uno se pregunta ¿dónde estaban esos grandes
principios cuando, en el año 2011, un gobierno socialista, el de
Castilla-La Mancha, reformaba precisamente meses antes de las
elecciones el régimen electoral de la comunidad autónoma?, uno
se pregunta dónde estaban esos principios y grandes argumentos
del Partido Socialista, que entonces también gobernaba esta
comunidad autónoma. Obviamente en aquel momento no
dijeron absolutamente nada.

Quiero empezar diciendo que leyendo la propuesta de MÉS
uno no puede evitar hacerse preguntas, porque fíjense que es
una proposición no de ley atrevida, puesto que no hay, como ya
se ha dicho aquí, ninguna propuesta con fecha de registro, por
parte al menos del gobierno del Partido Popular en ninguna
institución. El sistema electoral siempre es imperfecto, no existe
un sistema que satisfaga a todo el mundo, como ustedes saben.
La LOREG tampoco lo hace. Hablen ustedes, si no, con gente
de Izquierda Unida, con gente de UPyD y de otros partidos.
Pero no en vano desde el inicio de la democracia en nuestro país
todos los gobiernos, primero la UCD, después el Partido
Socialista, como bien se ha dicho, en el año 98, y después el
Partido Popular, todos han debatido, todos han puesto sobre la
mesa un cambio en la forma de elegir a los alcaldes en los
municipios. Todos los gobiernos democráticos de la historia de
España han propuesto este debate y lo han puesto encima de la
mesa, hace ya más de 30 años, de esto; muy probablemente se
trataba de otros tiempos, supongo que con mayor cohesión de la
izquierda. Se trataba de tiempos en los que uno era capaz de
hablar sobre el fondo de los asuntos sin falsos apasionamientos,
y créanme que es de lo que en realidad se trata. 

Ustedes pueden generar todos los falsos debates que crean
convenientes, pero este debate, el de que gobierne el partido
más votado en las elecciones con un mínimo de representación,
está en la opinión pública hace 30 años en el España, les guste
a ustedes o no les guste. Lo digo porque el Partido Popular
anunció esta medida, que por cierto figura en nuestro programa
electoral, en el paquete de una serie de medidas sobre
regeneración democrática anunciado por nuestro partido; entre
ellas se ha cambiado, como ustedes saben, la Ley de
financiación de partidos políticos y se han propuesto múltiples
iniciativas que ya están en tramitación en el Congreso de los
Diputados, todo para ahondar en la transparencia y la
ejemplaridad que en nuestra opinión son necesarias en la vida
pública española.

Señorías, en el seno de este debate vienen ustedes a decir
poco menos que no impongamos una medida antidemocrática
ilegal, y fíjense ustedes que absurda es la aseveración, que parte
de una reflexión de mi partido dicha en voz alta para
compartirla con toda la sociedad. Hacen ustedes PNL
preventivas, insisto, pero ¡ojo!, ninguna propuesta, ninguna
modificación de la Ley Orgánica de régimen electoral se ha
registrado en las Cortes o en este parlamento autonómico,
ninguna. Entonces, es más, pretenden ustedes no solo que nadie
proponga algo que tenga que ver con el sistema electoral, sino
hasta hurtar a la sociedad poder hablar de la necesidad o no de
una reforma. Ustedes no pueden hurtar un debate, una idea,
porque eso es lo que pretenden hacer con esta proposición no de

ley, además mezclando múltiples circunstancias electorales. Por
una parte ustedes apelan a la reflexión necesaria y al consenso
exigido para una reforma electoral, y presentan en una
proposición no de ley asuntos de muchísima relevancia que
pretenden solventar ustedes con un plumazo en un debate de 10
minutos en una comisión parlamentaria. 

Miren, ustedes quieren establecer que en el hipotético caso
que el PP proponga una reforma electoral el Partido Popular la
haga con consenso. Pues miren, por supuesto, yo soy un
convencido de esa circunstancia. Una reforma electoral en mi
opinión debe contar con un acuerdo básico para que pueda
perdurar un sistema serio y riguroso en el tiempo. ¿Quieren
ustedes abrir el debate de los gastos en las campañas
electorales?, pues muy probablemente nos tendrán ustedes a su
lado para ese cometido, pero es que jamás hasta hoy habían
planteado ese debate. 

Y vienen ustedes aquí a decirnos que los países que eligen
directamente a sus alcaldes, pues podemos hacer un repaso
tremendo sobre lo que ha pasado en Europa al respecto: en el
Reino Unido desde la Municipal Corporation Act de 1835, en
Alemania desde la reforma de Von Stein en 1808, en Francia
desde 1982, se instaura la elección de alcaldes en la segunda
vuelta; en Italia a partir de la Ley 81/1993, como ya se refería
el representante del Grupo Socialista... Al fin y al cabo estamos
hablando y estamos generando un debate que está en la calle,
que hacen otros países hace muchísimos años y que en realidad
tiene sentido. Muy probablemente nos quedamos cortos en el
debate. En mi opinión, y en la de gente mucho más autorizada
que yo, catedráticos de derecho constitucional, que no ahora
sino hace tiempo estudian este asunto, existen, como ustedes
saben, múltiples interpretaciones del artículo 140 de la
Constitución. En mi opinión el artículo 140 da lugar a que se
produzcan reformas electorales en la línea que ha propuesto mi
partido político a nivel nacional, que ha propuesto en forma de
debate para que todos nos sentemos. De hecho los portavoces de
los grupos parlamentarios en el Congreso ya han puesto sobre
la mesa días y horas para reunirse y hablar sobre esos asuntos,
que yo creo que son importantes.

Como les decía, en mi opinión el artículo 140 autoriza
perfectamente una reforma electoral en ese sentido, pero quizá
se debería ahondar -y a eso voy- con el debate sereno y serio
sobre esta cuestión; también incidir en un cambio del sistema de
gestión y administración de los municipios, la Ley de bases de
régimen local. Probablemente los sistemas de control en un
sistema de representatividad de elección directa deberían
también cambiarse, con lo que no sólo estaríamos ante un
cambio de la Ley Orgánica del régimen electoral general, que
sí, oigan, debe ser formulado en mi opinión con consenso de
todas las..., o por lo menos de las fuerzas políticas mayoritarias
en España, sino que además sería un debate mucho más
profundo que podemos hablar todas las veces que ustedes
quieran, pero creo que deberíamos plantearlo con rigurosidad y
no para colmar meramente un titular.
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Fíjense, el mismo Partido Socialista, como bien se refería el
representante del mismo, en su conferencia del comité federal
del año 98 editaba un documento que se llamaba El reto de la
autonomía local, que posteriormente acabó presentando una
iniciativa que como usted sabe, Sr. Bonet, se disolvieron las
Cortes en el año 98 y quedó prácticamente en papel mojado; lo
llevaron ustedes incluso en el programa político del año 2007.
Es decir, es un debate que está encima de la mesa y que
obviamente hay que dar. Cuando tengamos una propuesta
razonada, seria, que presentar en el Congreso, pues, oiga,
podremos debatir de esto y de lo que ustedes quieran, pero, en
fin, me resulta difícil debatir sobre una cosa que en realidad no
existe. Es como si cada vez que un político hace una declaración
en este país se promueven cientos de iniciativas en los
parlamentos autonómicos que yo creo que hacen un flaco favor
en realidad a cual es nuestro cometido, que es debatir sobre
problemas reales que están pasando en la calle y que requieren
la atención de los diputados.

Y en ese sentido a mi..., pues yo no tengo inconveniente en
votarle a favor de prácticamente todo... Me gustaría, con el
permiso del presidente -no sé cómo voy de tiempo-, instarle a
algún tipo de modificación, pero a mí sí en el primer punto,
después de decir “dar mayor participación”, “eficacia y
eficiencia y transparencia”; me parecería que sería mucho más
certero en la disposición del primer punto. En segundo lugar
estoy completamente de acuerdo en no plantear una reforma
electoral que no tenga consenso. A la tercera obviamente tengo
que decir que no; yo entiendo su posicionamiento, Sr. Martí,
con respecto al tema de la representatividad y las minorías;
discrepo profundamente de esos planteamientos, ese es un
debate que también podemos dar aquí y que es muchísimo más
amplio, pero no creo que un parlamento atomizado sea mejor
para administrar los intereses generales, y lo digo sinceramente
y sin ningún tipo de tapujo, como tampoco creo que un
parlamento con 250 diputados sea mejor y rija mejor los
destinos de la comunidad autónoma que uno con 35, o que uno
con 23. 

En ese sentido, en cuanto a las dos últimas, me gustaría
plantearle una especie de fusión, porque, en fin, se refiere usted
a cosas concretas que quizá requerirían un debate mucho más
técnico y profundo, pero si usted conviniera en aprobar algo así,
y luego si el presidente tiene la voluntad y la deferencia de
dedicarnos un minuto para establecer un acuerdo, algo así como
“el Parlamento de las Islas Baleares insta, en la línea de la
austeridad en la gestión pública, a introducir las reformas
necesarias para reducir los gastos que las elecciones suponen
para el erario público”, y a continuación “así como a promover
el acceso y la transparencia en la gestión de... en los datos y la
gestión del dinero público en los partidos políticos con respecto
a los gastos electorales”. Yo no tengo inconveniente en que se
apruebe un texto en esas circunstancias. 

Al principio esta proposición no de ley iba sobre la elección
directa de alcaldes, hemos tocado muchísimos palos; no tengo
inconveniente en mojarme porque mi partido político cree lo
que está diciendo y lo que estamos defendiendo aquí.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Torn de fixació de posicions.
Per part del Grup MÉS, Sr. Nel Martí té un temps de cinc
minuts, i després si volen ja parlaran del tema.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies. Bé, jo abans de res he de dir que els
parlaments han de debatre allò de què es parla, de què es debat
en el carrer, i aquest debat hi és, al carrer, i és a instàncies
precisament del Govern de l’Estat i del Partit Popular, i hi és en
un sentit molt concret, en el sentit de l’elecció directa de
l’alcalde. No parla, per exemple, o no ha parlat, per exemple, i
açò és intencionat, no és gratuït, d’acabar amb les llistes
tancades, o que hi hagi una elecció més directa dels regidors,
o..., hi podríem afegir moltes coses. Açò és intencionat; després
vostès em podran dir, bé, la proposta tal vegada és més àmplia;
allò cert és que l’anunci i les intervencions de dirigents del
Partit Popular han anat en aquest sentit, i a més a més en el
sentit de dir que era una proposta que efectivament anava al
programa del Partit Popular, que hi havia el compromís i que
s’havia de fer. Posteriorment no era tan urgent, i fins i tot s’ha
instat els partits majoritaris, el Partit Socialista, a asseure’s i a
parlar. Per tant no estam parlant d’un no res, sinó d’una
proposta escrita, detallada i formulada, sí, d’un projecte i d’una
proposta clara, molt clara.

A mi només m’agradaria fer en aquest sentit, respecte del
contingut de la proposta, una valoració expressant el nostre
rebuig, una valoració, si es vol, més de tipus pedagògic, però
per entendre la distància entre el plantejament que fa el Govern,
el Partit Popular, i que fa per exemple el nostre grup, amb un
exemple molt pedagògic, i no és per fer-ne cap burla sinó per
ser molt clar: imaginin un grup d’amics que trien que van a fer
un sopar, quatre volen fer torrada, dos volen pa amb oli amb
formatge, tres pa amb oli amb cuixot, i un pa amb oli mixt;
qualsevol persona normal veuria que n’hi ha sis que volen pa
amb oli i quatre que volen una torrada. Bé, idò, el Partit Popular
ens vol fer creure que la majoria vol torrada, açò és el
plantejament del Partit Popular, aquest, una manera d’entendre
l’elecció, la representació absolutament jo crec que poc realista
i poc democràtica.

És discutible, és cert, hi ha molts de models, però no n’he
sentit cap, no n’he sentit cap; no he sentit ni el model alemany,
ni he sentit el d’Estats Units, no he sentit l’elecció directa
d’alcaldes en què es concreta, però en canvi, efectivament, sí
que ho ha proposat, i ho ha proposat després de les eleccions
contradient allò que el seu líder, el seu cap del govern
anunciava: consens; aquest consens després no era tan necessari,
i per què?, doncs simplement per por, per por de perdre majories
a certes ciutats. 
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Són necessàries certes reformes? Sí, però cal consens i cal
mesura el tempo, i el Partit Popular ha perdut el tempo. Ho fa
també, com s’ha esmentat, en aquesta comunitat autònoma, on
ara també es presentarà una reforma per tal de reduir el nombre
de diputats. Excusa, argument: econòmic. Que em diguin
vostès..., a més ens ho han rebutjat, jo volia recordar que ho
hem portat aquí, quantes vegades ha proposat el Partit Popular
reduir el nombre de diputats al Congrés?, quantes vegades?
Quantes?, diguin-m’ho. Cap. No només cap: ha rebutjat la
proposta explícita de reduir. Quantes vegades ha donat suport el
Partit Popular a la reforma del Senat?, però de veritat; aquí, en
aquesta cambra, en aquesta sala el Partit Popular ho rebutjava.
No només reformar, jo li propòs suspendre, si cal, aquest
sistema bicameral absolutament innecessari, costós, costós, per
fer una segona lectura innecessària, però açò no cal parlar-ne,
no cal, no és necessari.

I en aquest sentit lògicament clar que portam aquesta
proposta aquí, perquè és una proposta que té a veure amb la
regeneració democràtica en la qual diu el Partit Popular que s’ha
compromès, i que volem concretar: regeneració democràtica és
una frase molt retòrica que tothom acollirà dins el seu programa
electoral però que cal convertir, traduir en propostes concretes.
És cert que aquesta proposta que presentam amb cinc punts de
resolució pot ser un poc dispersa, però la idea és molt senzilla,
era molt clara: els dos primers són clars, tenen a veure amb la
proposta feta pel Govern de reforma electoral per introduir una
elecció directa, i ho deix amb interrogant; i tres més, com
podrien ser vint, que ja ha proposat aquest grup per introduir
mesures de regeneració democràtica, efectivament. Però en
algun moment aquesta regeneració s’ha de traduir en
resolucions i s’ha de traduir sobretot en fets.

Jo sense cap dubte estic disposat, si és possible, a negociar
una part de les esmenes que s’han fet de veu per part del Partit
Popular. Demanaria cinc minuts o els que siguin necessaris, crec
que menys seran suficients, i presentaríem una proposta, si és
possible.

EL SR. PRESIDENT:

Ningún impedimento. Con tal de que se llegue a un acuerdo
todo es bueno.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Com quedaria?

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Molt clarament, ho podem clarificar de forma conjunta. En
el primer punt incorporaríem l’esmena que ha fet el Partit
Popular a veu, que és d’introduir l’element d’eficàcia i
eficiència. És a dir, quedaria: “donar major participació,
eficàcia, eficiència i transparència a les institucions
democràtiques”. 

El segon crec que l’assumim tots.

I els punts quart i cinquè quedarien fusionats en un sol punt,
el qual quasi agrairia al portaveu del Grup Popular si el pot
llegir.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Sí gracias, Sr. Presidente. En el quarto y quinto punto
proponíamos lo siguiente, refundirlos en un solo, que dice así:
“El Parlamento de las Islas Baleares insta al Gobierno de las
Islas Baleares a introducir las reformas necesarias, en la linea de
austeridad en la gestión, para reducir los gastos que las
elecciones suponen para el erario público; así como a promover
el acceso y la transparencia en los datos y la gestión del dinero
público en los partidos políticos”.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tant, entenc que tant els punts 1, 2, 4 i 5
quedarien aprovats per assentiment i només votaríem el tercer.

Passam a la votació de la proposició no de llei RGE núm.
8172/14, en el seu punt tercer.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

En conseqüència quedaria rebutjat el punt 3 de la proposició
no de llei RGE núm. 8172/14.

2) Proposició no de llei RGE núm. 8173/14, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a víctimes del
franquisme.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 8173/14 del Grup Parlamentari MÉS, relativa a les
víctimes del franquisme. Per tal de defensar-la té la paraula el
Sr. Nel Martí, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Arran de la proposició no de
llei que va presentar el Grup Socialista i que va debatre aquesta
comissió, crec que fa dues setmanes si no record malament, jo
crec que les posicions ja van quedar molt clares. Per açò el
nostre grup avui voldria en tot cas defensar i reiterar la nostra
proposta de forma, no sé si dir desapassionada, tal vegada no és
la millor forma de descriure les meves intencions, però sí amb
més emocions contingudes si pot ser.

En aquest sentit sí que voldria recordar també, per explicar
el motiu d’aquesta proposició no de llei, que el nostre grup ja va
presentar una proposició no de llei precisament titulada per a la
recuperació de la memòria històrica de les Illes Balears, dia 14
de gener del 2014. Una proposició no de llei que tenia la
voluntat de recollir una actitud, una posició que creim que el
Partit Popular en algunes comunitats autònomes havia començat
a assumir. 
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A què em referesc? En aquella proposició no de llei
instàvem el Govern de la comunitat autònoma a fer el mateix
que havia fet el Govern de Navarra, que era impulsar una llei
que, en la línia de la Llei de la memòria històrica, volia
implicar-se, prendre compromís en recuperar la memòria
històrica, restituir la memòria a les víctimes i als familiars de les
víctimes del franquisme, amb una implicació jo crec molt
lloable.

Com deia, en aquesta proposició no de llei del gener,
instàvem, i hem recollit en aquesta nova proposició, en els punts
4 i 5, a impulsar, conjuntament amb les associacions de
memòria històrica de les Illes Balears, una llei que tengui per
objecte recuperar la memòria històrica, en relació a aquelles
persones que varen ser assassinades, o van ser víctimes de la
repressió franquista a les Illes Balears arran del cop militar
produït a partir del 18 de juliol de 1936, i restituir, reconèixer i
rehabilitar la memòria de les persones assassinades. “El projecte
de llei hauria -haurà dèiem- d’establir el dret dels familiars de
les persones assassinades arran del cop militar de l’any 36 a
exhumar els seus familiars i donar-los una sepultura digna”.
Aquest paràgraf que acab de reproduir i que forma part
d’aquesta proposició no de llei i també de la que vam presentar
el gener, és calcat del que la llei de Navarra aprova, impulsa i
converteix, com deia, en llei.

Jo crec que en aquest sentit per tant, no hauria de ser res
estrany que es faci una proposta molt semblant a la que el Partit
Popular o partits afins al Partit Popular han defensat a altres
comunitats autònomes. I per què la tornam reiterar avui aquí?
Per dos fets: per una banda, perquè Nacions Unides va
presentar, després de la visita d’un grup d’experts a Espanya, el
setembre del 2013, un informe contundent en el qual s’inclou
una llarga llista de recomanacions al Govern de l’Estat, per tal
d’assistir a les víctimes del franquisme. És cert que són
recomanacions, però també és cert que tenim una Llei de la
memòria històrica, tenim compromisos com a Estat, pel que fa
al dret internacional i a la Declaració de Drets Humans, en
relació amb la protecció de les persones afectades per
desaparicions forçades, que val recordar que l’Estat espanyol va
ratificar l’any 2010 i que per tant assumeix, assumia, la
responsabilitat d’elaborar una política d’estat, implicant també
les comunitats autònomes, que permetés als familiars de
desapareguts durant la Guerra Civil i la dictadura, saber què va
passar amb els seus membres i recuperar les seves restes.

L’altre fet que ens motiva en aquesta proposició no de llei
avui és, i que crec que també va motivar la proposició no de llei
que vam debatre fa dues setmanes, proposada pel Grup
Socialista, i és el fet que la feina duta a terme per l’Associació
Memòria Històrica de Mallorca, confirmés la identitat de tres
víctimes del franquisme trobades a una fossa comuna en el
cementeri de Sant Joan. Crec que és un fet prou important
perquè aquest Parlament recuperi els compromisos
internacionals i s’impliqui en allò que la Llei de memòria
històrica, per molt criticable que alguns la puguin fer, és vigent.
I la llei a un estat de dret s’ha d’acomplir.

En aquest sentit ja voldria fer referència als arguments que
es van exposar o que van servir per rebutjar la proposició
socialista. I en aquest sentit els arguments van ser que parlàvem
d’uns fets tràgics que van succeir el segle passat -el segle
passat-, com si es volgués marcar distància o desvincular

aquells fets del moment present. I açò és fals, molt fals, perquè
avui fills o nets o esposos o esposes, encara estan pendents de
saber on es troben els seus familiars. Per tant, del segle passat,
però molt sentida i molt viscuda avui.

També se’ns va argumentar que es va optar per una transició
pactada, que cercava la reconciliació entre tots els ciutadans de
l’Estat. Però en cap moment no es pot afirmar que una
reconciliació significa que es deixi a l’oblit, al desconeixement
en fosses comunes a morts assassinats, en aquest cas pel
franquisme, a conseqüència d’un estat dictatorial. 

La posició en aquest sentit seria tan inacceptable com
afirmar que els assassinats per ETA, que són sense cap dubte
assassinats, quedin a l’oblit, no duguin lligada la reparació, el
suport de l’Estat a les seves víctimes i a les seves famílies, és
inacceptable, com ho és també fer-ho en relació amb les
víctimes del franquisme.

Jo no puc creure, la veritat és que no ho puc creure, que no
hi hagi una mínima empatia per part del Partit Popular en
relació amb les víctimes, siguin quines siguin. Les víctimes del
franquisme, les víctimes que si, a més a més qualque cosa més
greu té, afegida, és que són víctimes d’un estat, és l’estat qui
posa els seus instruments en pro de la repressió, de la
persecució, d’una situació de privació de llibertat i d’aquesta
situació se’n deriven assassinats, perquè també són assassinats,
encara que siguin produïts per l’estat, víctimes a les quals crec
que avui en un estat democràtic devem reparació, com a mínim
als seus familiars. Els seus familiars tenen tot el dret i ningú no
el pot negar, no puc entendre que algú no tengui l’empatia per
reconèixer el dret a ajudar als familiars a trobar les restes dels
seus.

Aquesta és la intenció de la proposició no de llei, no altra,
que ningú s’equivoqui, no altra. Basta llegir quins són els punts
per no deixar-ne cap dubte: “Instar el Govern de l’Estat a donar
compliment de forma àgil i escrupolosa a les recomanacions
fetes per Nacions Unides.” No puc entendre que algú es negui
a aquesta petició. 

En segon lloc, s’insta el Govern a colAlaborar amb una
associació, com és Memòria Històrica, l’associació de les Illes
Balears, o de Mallorca, i altres entitats dedicades a recuperar els
cossos de les víctimes de la Guerra Civil i de la dictadura de
Franco, víctimes de la Guerra Civil i de la dictadura de Franco,
en compliment de la Llei de la memòria històrica. Tampoc no
entenc..., no és que no ho entengui és que no crec que s’hi pugui
votar en contra. Perquè, insistesc, algú podrà criticar una llei,
doncs que la reformi, però la Llei de memòria històrica insta a
açò que en aquest punt recollim.

I en tercer lloc, i deix els punts quart i cinquè perquè ja els
varen recollir a la primera proposició no de llei, el tercer punt
expressa, es refereix al Parlament: “El Parlament expressa, de
forma clara i inequívoca, el seu rebuig i condemna el règim
dictatorial del General Franco, com qualsevol règim dictatorial,
així com qualsevol manifestació política que en faci exaltació



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 88 / 8 d'octubre del 2014 1421

 

o el tengui com a referent.” Per què no ho feim d’altres règims
dictatorials, algú es demanava? Jo no sé si fa falta respondre la
pregunta, és molt evident. Perquè avui encara, entre nosaltres,
entre els nostres familiars, tenim familiars de víctimes, que han
viscut aquesta situació i que la pateixen encara, als quals aquest
Parlament jo crec que els deu una expressió clara, neta, senzilla
d’empatia amb el seu sofriment. 

Aquesta proposició no de llei és una proposició no de llei
d’empatia amb les víctimes d’un règim que va matar, que va
assassinar ciutadans per les seves idees. Aprovar açò és aprovar,
com deia, donar suport, posar-se al costat de les víctimes, però
a més a més posar-se al costat d’un element tan senzill i tan clar
com és la democràcia. La democràcia és açò, la democràcia és
posar-se al costat de les víctimes. I que jo sàpiga, som a un
Parlament democràtic i per tant la lògica deduïble hauria de ser
que dóna suport a aquesta proposició no de llei.

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 té la paraula el Grup Parlamentari Socialista, el
diputat Sr. Cosme Bonet per un temps de deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Certament aquesta és una qüestió
que no debatem per primera vegada, sinó que aquesta legislatura
hem pogut parlar-ne en moltes i diverses ocasions. El motiu no
és aliè a la realitat, és a dir, no és per voluntat simplement de
debatre aquestes qüestions, sinó que s’han donat diverses
circumstàncies que han motivat que sigui necessari dur aquests
debats en el Parlament per instar el Govern a fer coses que no
fa. 

És important dur aquest debat per una cosa que deia ara el
Sr. Martí ara mateix en la seva intervenció, perquè s’ha d’instar
el Govern que compleixi una llei que és en vigor, i això, només
aquest fet ja implicaria que sigui important i necessari que
duguem proposicions no de llei, sigui per fer complir la Llei de
memòria històrica o sigui per fer complir una altra llei, però,
evidentment, aquest és un motiu més que suficient perquè un
Parlament es pronunciï i insti el Govern perquè actuï.

Però és que han passat més coses. Han succeït per exemple
els informes de Nacions Unides, d’aquella comissió a la qual
vam referir-nos l’anterior vegada que vàrem parlar del suport a
les víctimes del franquisme, i clar, també són novetats
importants que un organisme internacional, Nacions Unides, ni
més ni menys, insti el Govern espanyol i per tant totes les
administracions espanyoles que faci unes determinades
actuacions amb les víctimes del franquisme, que tengui una
determinada sensibilitat, que en el seu informe critiqui, en
general, les administracions públiques espanyoles. Per tant, això
també és motiu perquè això s’hagi de debatre aquí. Per tant, sí,
n’haurem debatut moltes vegades, però no haurem debatut
perquè si o perquè ens agradi parlar d’aquest tema.

Perquè crec que aquest seria un d’aquests temes que ens
agradaria que realment les ferides estiguessin tancades, per
emprar l’expressió que moltes vegades es diu per rebutjar les
propostes que es fan des de l’oposició en aquest sentit, però no,
les ferides no estan tancades i no seran tancades  mentre ens
neguem a avançar en el camí de la veritat, la reparació, la
justícia, la dignitat i qüestions tan elementals, com hem parlat
en diverses ocasions, com entregar els cossos dels seus morts als
familiars.

És cert que, com a proponent a l’anterior debat que vàrem
tenir sobre aquesta qüestió fa unes setmanes, també vaig voler
fer un debat desapassionat, emprant, vaig dir, arguments que no
són els de partit, sinó que són opinions de Nacions Unides,
evidentment, d’experts, de l’opinió pública extreta dels mitjans
de comunicació, però els arguments desapassionats tampoc no
varen ser motiu suficient per fer recapacitar al grup majoritari
el qual va rebutjar aquesta proposta, que anava en un sentit
diferent, però que d’alguna manera parlava en el fons del
mateix.

En aquesta proposició no de llei, entrant en concret en
aquest tema, s’aborden qüestions molts diferents: fa una
referència a la qüestió de la simbologia, que no és una qüestió
menor i que ha tengut la seva importància en els debats que hi
ha hagut en aquest Parlament, perquè el Govern del Sr. Bauzá,
el Partit Popular, va voler fer una Llei de símbols per prohibir
la utilització de símbols, els quals no es poden considerar
antidemocràtics sinó que aviat eren l’expressió d’un dret que
existeix a qualsevol democràcia, a la participació en la vida
política i a l’expressió, a la lliure expressió.

Però, en canvi, dins aquesta llei, nosaltres ho vàrem
proposar com a esmena, també ho hem dut com a proposició no
de llei, s’han negat, ni tan sols a fer un instar a prohibir o a
eradicar la simbologia feixista, la simbologia franquista, la
simbologia nazi, fins i tot varen dir en alguna ocasió, i no
entenem el motiu d’aquest no, hagués estat més senzill votar en
alguna ocasió que sí a aquestes qüestions i ja no tenir més el
debat. I ens inquieta aquesta permissivitat amb aquest tipus de
simbologia que creim que ni a la història de la humanitat ni a la
història d’Espanya ni a la història de Mallorca no han aportat res
de bo.

Supòs que ens tornaran acusar avui que insistim a obrir
ferides i els tornarem a dir que les ferides mai no s’han tancat,
com he dit abans, apelAlant a la raó o a Nacions Unides, només
han menyspreat els nostres arguments. Però clar, un pensa que
al final, per ventura, hi ha qui no entén per què ho demanam,
perquè no s’han aturat a investigar o a informar-se sobre el que
realment s’amaga, les històries personals, les històries familiars
que s’amaguen rere una proposta com la que tenim avui aquí, la
qual demana exhumar persones que varen ser assassinades i
donar-los una sepultura digna.
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Mirin, dia 21 de setembre passat, vaig poder participar amb
altres companys, alguns dels quals són aquí, a un acte
d’homenatge a Pilar Sánchez, en el cementiri de Sencelles, Pilar
Sánchez havia estat assassinada al voltant del municipi del
poble de Sencelles i se suposa que resta enterrada dins una fossa
en aquell cementiri. Ens valdrà d’exemple sobre el que parlam,
d’exemple perquè els llegiré la història d’aquesta senyora,
d’aquesta companya, del llibre vermell que... del Diccionari
Vermell de Llorenç Capellà. 

Pilar Sánchez, de Ciutat de Mallorca, li deien Pilar Revulla
i pertanyia al Partit Socialista. Aniré a la part que ens importa
en aquest cas, que és quan va esdevenir víctima de la repressió.
Ella morí a Sencelles -diu Capellà: “Tenc dos testimonis del Via
Crucis de Pilar. En el quilòmetre 24 de la carretera de Sineu,
passades Ses Planes, a prop de les barreres de Son Ganyada, un
home estava caçant conills amb filats, quan va percebre el renou
d’un cotxe que s’apropava. Desconfiat, va amagar-se i va veure
com del cotxe, que acabava de frenar, baixaven quatre homes i
pugnaven per dominar Pilar, quan ara no volia baixar, ara
rapinyava, ara insultava. Els quatre homes la violaren, ignorants
dels ulls aterrats que els espiaven i després la fermaren en el
parafang del cotxe i l’arrencaren. La nit va engolir gemecs i
renou de màquina i a l’home, que encara no gosava moure’s, li
va quedar gravat a la memòria el renec de Pilar. Tanmateix sou
capellans disfressats de falangistes. Possiblement Pilar errava la
seva apreciació, a no ser que el cotxe canvià d’ocupants. A les
tres i mitja de la matinada, un altre home que vetllava en el
cementiri de Sencelles, un parent seu mort el dia anterior, va
sentir gemecs i insults de dona. Espaordit va apagar el llum i,
procurant no fer renou, anà apropant-se a l’indret del qual
procedien les veus. Ho sentia tot. A l’empara de la paret era un
protagonista passiu i invisible del que succeïa. Cercà a les
palpentes i trobà una escletxa per on guaitar. De sobte la sang
se li glaçà a les venes, ell vivia a La Soledad i va reconèixer
Pilar que també hi vivia. I va reconèixer els quatres homes que
la martiritzaven, que també hi vivien. Tot l’escàndol quedava
entre veïnats. Els homes violaren Pilar i quan era estesa a terra,
retuda, li descarregaren el carregador de les pistoles a sobre.
Morta, l’arrossegaren pels peus fins a les portes del cementiri.”

Això passava l’any 36, som a l’any 2014 i aquesta dona resta
tirada on la deixaren aquests falangistes o enterrada a una fossa
comú sense localitzar en el cementiri de Sencelles, tot i la bona
disposició de l’ajuntament a localitzar-la. 

El corolAlari d’aquesta història, la seva filla, va saber que
havien agafat la mare i algú els va dir que anassin a Sencelles a
veure si la podien trobar. A l’Ajuntament de Sencelles, com que
era un cadàver d’una persona desconeguda, havien publicat un
bàndol i, per si algú la podia reconèixer, varen penjar els vestits
ensagnats d’aquella dona a l’ajuntament. Evidentment, la seva
filla i el seu home varen reconèixer la roba que duia posada
aquella dona. 

Pensen vostès que un familiar, sigui un nét o una néta o fins
i tot un renét d’aquella senyora, quan coneix aquesta història de
la seva padrina o repadrina pot estar impassible i pensar que la
ferida està tancada? Quan coneix aquesta història, del que va
succeir a un familiar seu, mai no considerarà tancades ferides.
Restablir la dignitat és homenatjar, permetre recuperar els
cossos, exhumar-los, donar-los una sepultura digna, d’aquesta
manera podem tancar aquestes ferides obertes, negant-nos a

parlar-ne, negant-nos a acceptar que aquesta gent té dret a
recuperar els seus familiars per donar-los una sepultura digna
ens negam a tancar, precisament, aquestes ferides.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula el 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 el siglo pasado entre españoles
de diferentes ideologías, diferentes creencias, diferentes formas
de pensar. Esas iniciativas no son nuevas, han sido debatidas en
diversas comisiones, en comisiones de Asuntos Sociales en el
Parlamento, en esta misma comisión de Asuntos Institucionales,
una iniciativa del Grupo MÉS, otra del Grupo Socialista, otra
del Grupo MÉS, otra de aquí a varios días, supuestamente, por
lo tanto estamos ante una iniciativa que la izquierda va
presentando según... prácticamente... las comisiones. 

Esas palabras que acabo de pronunciar las dije
concretamente hace varias semanas, el 17 de septiembre, y
como podemos ver no iba tan equivocado o no íbamos, mejor
dicho, tan equivocado nuestro grupo cuando se dijeron estas
palabras hace dos semanas. 

Hoy volvemos a debatir un tema reiterado, una vez más, por
los partidos de la oposición, sobre unos hechos que sucedieron
ya hace casi un siglo. Hace cuestión escasamente de unos
minutos me había apuntado una frase de una réplica, que la
hacía el portavoz del Grupo MÉS a mi compañero Óscar
Fidalgo, que decía, prácticamente, que el Parlamento tiene que
hablar de los temas que están en la calle. Yo me pregunto si eso
es un tema que está en la calle. A lo mejor, para un colectivo
determinado o estratégicamente, electoralmente hablando por
parte de la izquierda, está en la calle, pero este problema,
señores diputados, no está en la calle. En la calle hay otros
problemas que ustedes conocen y saben perfectamente cuáles
son.

Ya les hablé del importante papel que tuvo la transición
pactada que buscaba la reconciliación entre todos los españoles,
sin importar que hubiera sido de uno u otro bando. Y ese era el
espíritu de los padres de la Constitución, de diferente ideología
política. También les hablé de lo que entonces dijeron
destacados líderes nacionales de la izquierda, el Sr. Santiago
Carrillo, que nada tiene que ver con el Partido Popular, o el Sr.
Felipe González, que tampoco tiene que ver nada con el Partido
Popular.
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El cambio de discurso y de estrategia de la izquierda vio la
luz con la Ley de memoria histórica impulsada por el peor
presidente que ha tenido esta democracia, como es el Sr.
Rodríguez Zapatero. Una ley que pretendía separar entre buenos
y malos, una ley que buscaba la división y la mejor muestra la
vemos en el debate de este tipo de iniciativas reiteradas por los
partidos de la oposición.

La Constitución del 78, que es utilizada o mencionada por
la izquierda cuando le es de su conveniencia o de su interés
político, tenía como objetivo y tiene como objetivo, en su
momento, una España nueva, un país desde la concordia, no
desde el rencor, se buscó alejarse todo lo posible de la
confrontación de una España entre buenos y malos, de ahí el
papel de la transición española. Luego me dirán que esto es lo
que siempre dice el Partido Popular, pero, hoy por hoy, es el
camino adecuado y la democracia que hoy tenemos se la
debemos en parte a la transición, al papel importante de la
transición y a la Constitución que tenemos.

Luego usted nos dice que intención única, cosa que yo
cuestiono, incluso en un medio de prensa no hablaba de esa
intención, hablaba de otra intención, ¿eh?, a ver si el PP
condena el franquismo, no hablaba de reparación moral; el PP
ya condenó el franquismo en el 2002 en el Congreso de los
Diputados y condena todas y cada una de las dictaduras habidas
y que hoy existen, porque hay 56 dictaduras hoy por el mundo,
26 en África, 22 dictaduras en Asia, en Cuba, modelos de
dudosa democracia que son ejemplo de democracia para ciertas
personas o ciertos partidos. Y esto hoy por hoy pasa en el
mundo, no hay que remontarse a lo que pasó hace un siglo, pasa
hoy por hoy en el mundo, hay un montón de personas, de seres
humanos, de casos como los que acaba explicar el Sr. Bonet,
tristes, cierto, y que nunca tenían que haber pasado, que pasan
en la actualidad. No hay que irse al 36, la historia no empezó en
el 36, la historia es la historia, y no hay que hacer memoria
histórica, mejor dicho, hay que hacer memoria histórica y no
hay que hacer memoria selectiva.

Por tanto, es muy importante, muy importante, que cuando
nos referimos a eso, decirles que por nuestra parte condenamos
todas y cada una de las dictaduras, ¡sólo faltaría! Lo que pasa es
que le voy a decir por qué motivo no apoyamos esta PNL, y
luego no confundan a la ciudadanía con su nota de prensa, que
el PP no condena el franquismo, porque eso es una intención
política una y otra vez por parte de quién presenta la iniciativa
por parte de la izquiera, sea el PSOE o sea el PSM o sea la
Comisión de Asuntos Sociales o sea la Comisión de Asuntos
Institucionales, o sea en el Parlamento, que se ha presentado.

Tema de la reparación moral, totalmente de acuerdo. ¿Quién
dice lo contrario? ¿Quién aplica lo contrario? Vamos a los
hechos. Ya les he dicho en diferentes ocasiones que en lo que
respecta al apartado de la reparación moral, nuestro grupo sí que
está a favor, de hecho, tanto es así que desde el 2006 hasta la
fecha se han destinado más de 25 millones de euros, de dinero
público, de todos los contribuyentes, a las asociaciones de la
memoria histórica en el conjunto de España. Por tanto, no sé de
qué estamos hablando.

Vamos al tema del informe reciente de Naciones Unidas.
Como ustedes saben, cuando se presentó el informe de Naciones
Unidas este verano, se dio un plazo para prácticamente subsanar
esa seria de deficiencias o de esos puntos que tenía que corregir,
algunas ya están aplicadas. Por ejemplo, entre las
recomendaciones que hace el informe, habla de una ley de
acceso a la información, pero ¿cómo no va a estar de acuerdo el
Gobierno en una ley de acceso a la información si ya ha
aprobado una ley de acceso a la información en el Congreso de
los Diputados? Lo que pasa es que eso se tramitó en paralelo
cuando se hizo el informe del Consejo de Naciones Unidas.

Seguimos, otro punto del informe, el de la configuración
como delito autónomo de la (...) forzada, decirles que hay un
equipo de trabajo en el Ministerio de Justicia que está buscando
la tipificación de este delito, y ya se ha adelantado al grupo de
trabajo de Naciones Unidas.

Seguimos, en cuanto a la retirada de símbolos del
franquismo, que coincide con el punto 6 de su proposición no de
ley, decirles que ya se han retirado el 86%, 86% de los símbolos
identificados por la comisión técnica que se creó para este
motivo.

Otro punto del informe, porque claro, aquí Naciones Unidas
hace un informe y ya está, no, vamos a desgranarlo, otro punto
del informe: el robo de niños. Pero ¿cómo no va a estar de
acuerdo el Estado español en resolver y trabajar a fondo en
Naciones Unidas en esta cuestión? Esto a lo mejor pasaría en los
50 y pico casos que le acabo de explicar que hay en el mundo o
en el caso, a lo mejor, de Cuba, que no tiene ningún interés en
hablar de la desaparición de las personas que no piensan como
el régimen castrista, que hay muchos que han desaparecido por
el camino, y no hay que remontarse al siglo pasado, podemos ir
ahora. Decirles que, en ese sentido, se ha creado un servicio de
información de afectados en el Ministerio de Justicia; se ha
creado un banco de datos de ADN a efectos de identificación;
se han dado instrucciones muy concretas a la Fiscalía general
del Estado, y se ha firmado un convenio entre el Ministerio de
Sanidad y la Fiscalía general del Estado.

Como ven, este gobierno, en cuanto a la reparación moral,
está trabajando y no..., derogó y está en vigor la ley, y en ese
apartado, por tanto, va en la línea de dar solución.

¿Qué quiero decir con todo esto? Que al presentar este tipo
de iniciativas lo que ponen de manifiesto es, una vez más, temas
que no están en la actualidad, temas claramente de estrategia
política y sacar un rédito electoral a la Ley de memoria histórica
y de contentar a ciertos colectivos, porque realmente le quiero
decir que la parte de reparación moral, que coincido con lo que
ustedes acaban de decir, se está trabajando y se está corrigiendo
el informe de Naciones Unidas. Pero claro, no vaya a ser que la
izquiera o los grupos aquí presentes no defiendan este discurso
y luego venga otro más radical por la izquierda y le quite votos.
Eso es un poco lo que se deriva, porque lo contrario no tiene
mucho sentido.
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Y ya, para acabar, Sra. Presidenta, la sociedad no pide
discursos o debates populistas, pide que en lugar de criticarnos
y decirnos “y tú más” y usted condena esto y usted condena lo
otro, es como si yo vengo aquí y digo: bueno, ¿el Partido
Socialista condena el 34 o no lo condena? Pero es que eso no es
lo que la sociedad está pidiendo, la sociedad está pidiendo que
busquemos soluciones a los problemas actuales; la sociedad está
pidiendo lo que acaba de decir el portavoz del Grupo MÉS hace
media hora, que le replicaba al Sr. Óscar Fidalgo, que en el
Parlamento se tiene que hablar de los temas que la sociedad está
pidiendo, y yo creo que ese tema, hoy por hoy, realmente no es
un tema fundamental en los tiempos actuales, ya que hay temas
mucho más prioritarios.

De hecho, hay que recordarle que la clase política,
tristemente, es el principal problema de los ciudadanos y no
puede ser que los políticos estemos cada semana hablando de lo
que pasó hace más de cién años. Nos tenemos que dedicar,
sobre todo, a resolver los problemas de los ciudadanos del
presente y anticiparnos en el futuro. Créanme que con eso, y
créanme, señoras y señores diputados, que con eso hay mucho
y mucho trabajo por hacer, en definitiva que hablemos y que
trabajemos en buscar soluciones de presente y de futuro, en vez
de estar pasándonos los días debatiendo de lo que pasó en
ciertas etapas de la vida española hace más de cién años, cuando
hoy por hoy en el mundo hay más de 55 dictaduras vigentes.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Ara, per contradiccions, el grup
proposant, el Sr. Martí, té un temps de deu minuts, de cinc
minuts, perdó, de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. Bé, la veritat és que no entenc res, perquè fa
dues setmanes el que sentíem era un discurs, per part del Grup
Popular, de crítica a la Llei de memòria històrica, fins i tot dient
que era la causa d’una forma d’entendre uns fets històrics que
feien bons i feien dolents, i avui se’ns diu que endavant amb la
Llei de memòria històrica i que quasi la tenim tota executada,
que està en ple compliment. No és així.

Nosaltres el que demanam és tan senzill com acomplir la llei
i, si és ver que la llei doncs acompleix, doncs cap problema, a
nosaltres ens tindrà al costat. Però posam de manifest, ens toca
posar de manifest aspectes de la llei que no s’acompleixen.

És cert que hem presentat el nostre grup dues vegades una
proposició no de llei en relació amb la memòria històrica i amb
el franquisme, però el motiu, l’explicació és molt senzilla:
doncs, perquè no hi ha manera, no trobam el debat adequat per
aprovar alguna resolució en el sentit que defineix la Llei de
memòria històrica. I sí, el Parlament ha de parlar de les coses
que es parlen en el carrer, però no només, no només hem de
parlar de les coses que es parlen en el carrer i de molts altres
aspectes que tal vegada no són de debat diari de carrer, però que
sí que són i que formen part d’una realitat, més minoritària o
menys minoritària, però que són una realitat i, per tant, també
les hem de recollir.

A veure ara si el Parlament no parlarà de les coses..., bé, que
no són d’una àmplia majoria o que en aquest moment o que en
un determinat moment no són doncs les més populars!

I reconciliar no pot voler dir de cap de les maneres, perquè
es contradiu amb el mateix concepte de reconciliar, no pot voler
dir oblidar les víctimes. No és una qüestió de concòrdia, de
rancúnia, no, és una qüestió d’empatia, d’empatia amb les
víctimes; d’empatia amb els drets humans. I no se’ns pot donar
la raó, com avui s’ha pretès, i dir, però, o argumentar però, bé,
però, les víctimes..., bé, formen part d’un gran pacte de silenci,
oblidat, i ja està. Açò no es pot dir, i a més no forma part de cap
reconciliació; o s’està amb les víctimes o no s’hi està, amb totes.
Abans feia una referència desagradable però molt real: ara
s’imaginen vostès que a les famílies dels assassinats d’ETA
se’ls digui que en pro d’una transició pactada no se cercarà, no
es restituiran les víctimes i els seus familiars? No.

I a més vull recordar, i és molt recent, que aquesta pràctica
per part de l’Estat de poca empatia amb les víctimes ha tingut
sentències per part del Tribunal Europeu dels Drets Humans,
una de molt recent en què condemna l’Estat espanyol per no
haver investigat les suposades tortures que van denunciar
reclusos etarres, i en aquest cas es condemna l’Estat espanyol a
indemnitzar amb 53.000 euros els denunciants. Qui fa separació
de víctimes?, qui fa separació de bons o dolents? Les víctimes
són víctimes, i s’està amb elles o no s’està amb elles.

Quant a la simbologia, no hi he volgut fer referència perquè
em semblava que no era l’element més important, tampoc avui,
intentava cercar l’empatia, que he d’entendre que hi és, dels
membres del Partit Popular amb les víctimes. Vostès es poden
imaginar a Alemanya, a Alemanya, que la simbologia nazi no
sigui... eliminada o que no sigui..., per tot el que comporta? No
és així?, no ha estat així? I tant que sí. No, aquí no, i basta
recordar l’explanada de Maó, que hi ha un obelisc amb clara
referència, a l’explanada de Maó de Menorca, un obelisc amb
clares referències franquistes. Hi ha molt per fer, però, bé,
deixem la simbologia, hi ha molt per fer; em bastaria que
m’haguessin dit “estam amb la feina, anam fent feina”. Molt bé,
però el que aquí bàsicament cercàvem era dir que avui no és una
història passada, que avui a les víctimes no se’ls pot dir que açò
és una història antiga que hem de superar. No, hem de superar
els fets dramàtics aprenent per no repetir els errors i restituint
les víctimes, i cercàvem restituir les víctimes.

I acab. Jo no puc entendre les propostes de resolució, si tan
en la línia estam, que no se’ls doni suport. Torn repetir que
diuen, una, donar suport a les recomanacions de les Nacions
Unides; que algunes ja s’estan executant?, perfecte, enhorabona,
però no em diran que hi poden donar suport, idò, perquè si les
estan executant i avui ho han exposat, a més a més, fent-ne
elogi, doncs deu ser perquè les assumeixen i perquè hi estan fent
feina. Enhorabona. Aprovem, idò, aprovem les recomanacions.
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En segon lloc, colAlaborem amb les entitats, que es diu que ja
s’ha fet; amb l’entitat Memòria de Mallorca no s’ha fet; donem-
li suport per recuperar els cossos de les víctimes i, llegesc,
“víctimes de la guerra civil i de la dictadura franquista”, de la
guerra civil, tal com diu la Llei de memòria històrica. Tampoc
no podem donar suport a la llei, al compliment de la llei? 

I sí, demanam un rebuig i una condemna del franquisme. De
ver, de ver que si no fos necessari, si tan clar fos que el Partit
Popular ja ha romput amb aquesta història, doncs efectivament
no la tornaria a presentar perquè..., per què?, no hi perdria ni un
segon. Però deixin que en tengui els meus dubtes, i tal vegada
el més senzill seria acabar amb els dubtes, meus i de la gent. 

D’açò es tractava aquesta proposició, d’estar amb les
víctimes. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam ara a la votació de la
Proposició no de llei 8173/14.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Abstencions, no n’hi ha.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
8173/14.

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