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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions. No hi ha substitucions?

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 1445 i 3231/13.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1445/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, a favor de la llibertat
d'expressió i contra la repressió.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 1445/13, del
Grup Parlamentari MÉS, a favor de la llibertat d’expressió i
contra la repressió, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Fina
Santiago, per un temps, com sap, de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bones tardes a totes i a totes. Aquesta
proposició no de llei s’emmarca dins aquesta comissió d’Afers
Socials. És una proposició que es va registrar el febrer
d’enguany, el febrer de 2013, i la veim el setembre per
problemes, supòs, de calendari parlamentari, però és veritat que
el febrer de 2013, gener-febrer-març de 2013 en el conjunt de
l’Estat espanyol i també a la nostra comunitat autònoma hi va
haver una expressió de malestar social i de malestar colAlectiu
molt important. Hi havia, el que nosaltres veim un atac del que
consideram l’estat de benestar, hi va haver propostes de
reducció de pressuposts d’una forma molt clara, temes de la Llei
de dependència, problemes de desnonaments, rescats de bancs,
hi havia doblers per als rescats de bancs, però no hi havia
doblers per poder fer unes polítiques socials, hi havia reducció
de tot aquest conjunt de drets socials, també de llibertats civils,
i hi va haver unes manifestacions de malestar que era la
població que a vegades de forma organitzada, a vegades de
forma espontània, manifestava aquest malestar a vies públiques
i al carrer, com és habitual a tots els països democràtics.

La resposta que vàrem tenir, en aquest cas, per part del
Govern de l’Estat espanyol, que encara té les competències a la
majoria de les comunitats autònomes en temes de control
públic, va ser, en lloc de crear una certa pedagogia i intentar
explicar els motius pels quals es feien aquestes retallades i
aplicar uns criteris on es pogués expressar aquest malestar, va
ser una reacció absolutament contrària i varen ser una
actuacions molt contundents contra el conjunt de ciutadans que
es manifestaven i manifestaven el seu malestar. Això també es
produïa, al mateix temps que nosaltres i en ocasions, fins i tot,
(...), a països del Sud d’Europa, com varen ser Grècia, Itàlia o
Portugal. 

Va ser tan impactant en el conjunt de la població de l’Estat
espanyol aquesta excessiva violència expressada pel Govern
contra els manifestants que Amnistia Internacional, que
habitualment assenyalava l’Estat espanyol com un problema
pendent de resoldre, que eren els possibles maltractaments i
tortures dins els quarters de policies nacionals, etcètera, per
primera vegada Amnistia Internacional assenyala en el seu
informe, denuncia que hi ha un ús excessiu de la violència
contra els manifestants a Espanya. Vull dir, ja no és a espais
tancats on possiblement, segons Amnistia Internacional, es

produïa poc respecte als drets humans sinó que era a la via
pública on hi havia una excessiva violència. 

I explicava que "tanto en el 2011 como en el 2012 ha
habido un uso excesivo de la fuerza en muchísimas
manifestaciones por parte de efectivos de seguridad. Hay un
patrón -deia l’informe- que se produce de forma repetida en
diversos escenarios de las diversas comunidades autónomas
que se caracteriza por una excesiva fuerza". A més, continuava
l’informe, deia que aquestes situacions quan són denunciades no
s’investiguen amb l’exhaustivitat ni amb l’eficàcia que caldria
i que serien pròpies d’un estat de dret.

Assenyalava casos especialment cruels com va ser la
detenció ilAlegal durant dos mesos del Sr. Alfonso Fernández a
Madrid o la pèrdua d’un ull per part de la Sra. Ester Quintana,
que va perdre un ull en aquest cas per mor dels mossos
d’esquadra davant les manifestacions legítimes d’una vaga
general el 14 de novembre de 2012.

Aquesta onada de repressió, que no només es caracteritza
per una violència física sinó a vegades també per una violència
que jo diria persecutòria, també es va manifestar a la nostra
comunitat autònoma. Hi ha un mapa del que es considera ja els
casos de repressió on hi ha la xifra total de casos, durant l’any
2012 varen ser de (...) i el total de, diguem, processos
individuals que es produeixen per manifestacions de diverses
característiques a la nostra comunitat autònoma ja arribaven a
321 per al conjunt, per al conjunt de tota la geografia de la
nostra comunitat autònoma, tant Mallorca com Eivissa com
Menorca.

Assenyalava aquest informe que ja hi ha la solAlicitud de
gairebé 200.000 euros en sancions a manifestants amb aquests
més de 300 processos individuals oberts i desenes de casos que
nosaltres consideram que és un intent de reprimir la protesta de
la ciutadania. A la majoria dels casos, pràcticament a tots, es
demana una multa quan no hi ha hagut cap tipus de destrossa, en
el 97% dels casos no hi ha hagut cap tipus de destrossa i tot i
així es demana una multa de caràcter administratiu.

Nosaltres pensam que en un moment, especialment en aquell
moment, on hi havia unes retallades molt importants de drets
socials, on hi havia unes retallades de caràcter econòmic, on
s’havien retallat els sous, on hi havia amenaces d’altres tipus de
retallades s’havia de ser absolutament exquisit quan els
ciutadans, de la forma que ho fessin, es produïssin les seves
manifestacions i expressassin el seu malestar.

Per això, nosaltres demanam que el Parlament de les Illes
Balears insti el Govern de l’Estat i la seva representació a cada
una de les Illes Balears a respectar i preservar de manera
escrupolosa els drets de reunió i manifestació contemplats a la
Constitució i a la Declaració Universal dels Drets Humans com
a fonamentals, cosa que indica -insistesc- l’informe de l’any
2013 d’Amnistia Internacional. I el Parlament de les Illes
Balears insta la Delegació del Govern central a retirar els
càrrecs i les sancions que pesen sobre desenes de ciutadans i
ciutadanes de les Illes Balears acusats, al nostre entendre,
injustament en funció de la seva participació a concentracions
i manifestacions específiques en defensa dels drets socials i en
defensa de la democràcia.
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Moltes d’aquestes accions es produïen de forma pacífica i va
ser, a vegades, la mateixa presència de la Policia Nacional o del
nombre màxim important de persones a actes puntuals que es
varen produir per part d’alguns que va fer que es detinguessin
més de 300 persones o que hi hagués processos administratius
i judicials a més de 300 persones. Això ens pareix excessiu.

De fet, ara que s’han reduït les manifestacions, però es
produeixen altres tipus de manifestacions de les mateixes
característiques, però en nombre menys elevat, no hi ha aquest
tipus de repressió.

Per tant, nosaltres pensam que en aquells moments es va
excedir, es va excedir el Govern en la seva responsabilitat de
controlar la situació pública, de controlar l’ordre públic i
demanam que a tots aquests ciutadans se’ls tengui en compte la
seva situació i es retiri, o demanar al Parlament, que siguin
revisades i es retirin totes aquestes sancions que pesen sobretot
a colAlectius molt joves, perquè hem de pensar que la majoria
d’aquests, si vostès miren cas per cas, són persones molt joves.
Vull dir, estam davant també d’una situació que jo crec que s’ha
de tenir en compte.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Passarem ara al torn de
fixació de posicions. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Conxa Obrador, també per un
temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, hem pogut
observar durant aquests darrers anys, 2011, 2012 i 2013, que,
com a conseqüència de la crisi econòmica, l’elevada taxa d’atur,
la precarietat laboral, la contenció salarial, la pressió hipotecària
sobre les famílies, la restricció dels crèdits que pateixen les
empreses, les petites empreses, i les polítiques del Govern
d’ajusts, de retallades i de disminució de l’estat del benestar,
provoquen que hi hagi, que s’hagin produït moltes
manifestacions, moltes concentracions i molta demanda que
s’escolti la ciutadania.

Una gran part d’aquesta ciutadania també està decebuda per
altres qüestions, qüestionen les institucions, reclamen una
democràcia més participativa, una democràcia al servei de la
ciutadania i no els interessos del mercat. Tot plegat fa que
l’ambient de crispació vagi en augment perquè aquesta mateixa
ciutadania en lloc de tenir el que té el que demana és consens,
diàleg, transparència, honestedat, ètica i moral en un temps que
són convulsos on cada dia que passa la ciutadania té un motiu
més per protestar. Ho veim a la nostra comunitat amb la
imposició d’un decret que rebutja gran part de la ciutadania i
pràcticament el cent per cent dels docents que estan en vaga en
aquests moments.

De moment, la resposta no ha estat escoltar i consensuar, i
moltes vegades la resposta política per aturar les protestes acaba
amb una notificació de sanció precisament per haver participat
en una manifestació o en una concentració. 

Sabem que s’apliquen sancions greus per més de 500 euros
per haver participat en una manifestació no enregistrada, com si
aquesta expressió constituís un delicte d’altercat públic. Una
manifestació pacífica no comunicada, segons el Codi Penal,
article 513 i la Llei de seguretat ciutadana, article 23 c), en cap
cas és ilAlegal, no es pot considerar ilAlegal, es pot sancionar els
convocants, però mai els participants. I aquest és un recurs que
empra actualment el Govern cada vegada més. 

La sorprenent decisió de la Delegació del Govern de
sancionar amb multes elevadíssimes els participants en la
manifestació a Madrid, que va convocar el 27d’octubre de l’any
passat la Coordinadora del 25S contra els pressuposts generals
de l’Estat, n'és un exemple molt clar que escenifica un pas
perillós en el retall de les llibertats polítiques.

Les sancions milionàries -deim- imposades per convocar i
per acudir a una manifestació tenen una finalitat, un avís molt
clar, millor no convocar ni acudir a manifestacions, no sigui
cosa que ens costi doblers en uns moments on precisament la
ciutadania no en té.

Per multar un manifestant creim que s’ha de donar una
acusació d’haver provocat algun altercat o demostrar que són
convocants, cosa que no sempre es compleix per part de la
policia.

Pensam que es tracta novament de l’estratègia de la por, no
és casualitat que s’intensifiqui just ara, quan les raons per
protestar són tantes. La Constitució, la Declaració Universal
dels Drets Humans, que defensen el dret d’expressió, són una
vegada més paper banyat. Així ho han expressat amb rotunditat
diverses sentències que anulAlen sancions per suposada infracció
de desobediència imposades per diferents delegacions de
Govern, sobretot a Madrid, perquè aquestes constitueixen una
vulneració del dret fonamental de reunió i de manifestació,
reconegut i protegit a la Constitució.

La limitació del dret pot tenir altres formes, es donen en el
carrer aquestes altres formes, la més extrema és la prohibició de
l’exercici del dret a manifestar-se. Així, mesures que també
contribueixen a limitar l’exercici del dret de reunió són les
intervencions de les forces i cossos de seguretat amb la finalitat
de dissoldre concentracions i que poden acabar també amb
càrregues policials i detencions. La violència policial que
s’aplica no es tracta de casos aïllats, com a denunciat Amnistia
i com ha manifestat la portaveu que defensa aquesta proposició
no de llei, perquè el seu informe, com s’ha dit, denuncia que el
nostre país en el 2011 i en el 2012 hi va haver un ús excessiu de
la força en moltes manifestacions. 
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Tots tenim guardat en la retina l’actuació policial en la
Jornada Mundial de la Joventut durant la visita del Papa a
Madrid on una jove va rebre una càrrega policial amb molta
violència per part dels cossos de seguretat pel fet d’haver dit,
precisament a aquests cossos, que eren violents. I tots tenim a
la retina les agressions que va patir un periodista que
documentava aquest abús policial. 

No ajuden, no, les declaracions de la delegada del Govern de
Madrid sobre la necessitat de modular el dret de reunió, limitant
les concentracions o les protestes ciutadanes a perímetres
allunyats de les institucions indica clarament quina és la posició
del Govern amb relació a poder exercir la llibertat d’expressió,
i no contribueixen, precisament, a pacificar els ànims i les
reclamacions de la ciutadania.

La proliferació de manifestacions i protestes a tot l’Estat per
les polítiques que aplica el Govern ha estat l’excusa que ha fet
servir el Ministeri de l’Interior per destinar una bona part del
seu pressupost a comprar material de defensa per als propers
anys. Així, el ministeri ha passat de tenir un pressupost de
173.000 euros l’any 2012 a tenir 3.000.000 el 2013 que
destinarà a la compra de material antiavalots i equipament
específic de protecció i defensa. 

El Sindicat de la Policia afirma que davant l’increment del
nombre de manifestacions, Interior ha decidit reforçar els
efectius que participen en les operacions així com intensificar
els exercicis d’entrenament especials de les Unitats
d’Intervenció Policial per reprimir les protestes. 

El Sindicat Unificat de Policia ha denunciat també que un
responsable de les Unitats d’Intervenció Policial havia donat
instruccions als agents perquè disparessin pilotes de goma
directament contra els ciutadans i no contra el terra com
estableix el protocol. Els resultats els tenim a l’exemple que
també ha citat la portaveu del Grup MÉS amb ferits, ferits
greus, fins i tot perdre un ull per culpa d’una goma disparada
directament a una persona.

Ahir, la paranoia de la repressió policial duita a aquest
extrem, va ser que la policia va arribar a una cua que hi havia
davant el Registre de la Conselleria d’Educació, una cua
formada per moltes mares, alguns pares, molts de nins que
esperaven a registrar unes peticions, va arribar un furgó de la
policia amb deu policies que varen dir que si no es posaven en
fila de un, això es podria considerar una concentració ilAlegal. 

Aquesta és la paranoia que vivim darrerament en aquesta
comunitat fruit de les directrius polítiques donades als cossos de
seguretat. Per tant, consideram que aquesta actitud, imposició
de sancions i repressions als ciutadans que exerceixen el seu
dret a la lliure expressió només poden empitjorar la situació...

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabi, Sra. Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

... per tant, donarem suport als dos punts que proposa el Grup
MÉS a la seva proposició no de llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Margalida Prohens, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Jo, en primer lloc i perquè consti
en acta, ja que no ho han fet les portaveus que m’han precedit,
sí que vull manifestar en nom del Grup Popular el meu total
rebuig a la concentració que hi ha hagut avui matí a la
Universitat de les Illes Balears on s’han produït insults violents,
no només cap als representants polítics d’aquestes illes sinó
també cap a periodistes i persones que anaven a cobrir o anaven
a aquest acte convidats per la Universitat. Per tant, condemnar
enèrgicament. Evidentment, manifestar el respecte al dret a
manifestar-se o a denunciar les postures contràries a les
polítiques que pugui aplicar qualsevol govern, però rebutjar,
sense cap palAliatiu, el que ha passat avui matí.

Ja per entrar en el text d’aquesta proposició no de llei, no
podem estar més...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, li pregaria un poc de silenci. Gràcies.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

... no podem estar més en desacord ja amb l’exposició de motius
d’aquesta proposició no de llei, una exposició de motius que ja
parla d’una onada de repressió, una onada de repressió per part
del Govern i que també volem que consti en acta que per al
nostre grup és totalment fals aquest supòsit i per això duim
dades, per demostrar que no hi ha cap onada de repressió, que
el dret a la manifestació, que el dret a la reunió, que el dret a la
llibertat d’expressió són més vius que mai.

Per això tenim que, per exemple, el 2008, a les Illes Balears
hi va haver 304 manifestacions autoritzades; el 2009, 243; el
2010, 263; el 2011, 372; el 2012, 2.456 manifestacions
autoritzades, i fins a data d’avui el 2013, 923. 
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Per tant, tenim que hi ha un sentiment que evidentment hi ha
un malestar ciutadà i social fruit d’una situació que fa anys que
va començar, d’una situació de crisi econòmica que venim
arrossegant d’anys enrere en què es va deixar que aquesta bola
es fes grossa sense aportar les solucions o sense posar en marxa
els mecanismes que sí s’haguessin pogut posar en marxa i ara
tenim un descontent social que evidentment coneixem, que
evidentment respectam i aquí hi ha les xifres. 

Per tant, res de repressió, vol dir més llibertat d’expressió
que mai, més gent al carrer que mai i més gent al carrer que mai
manifestant el seu descontent.

Quant al nombre de sancions, tot i que veim que aquest
nombre de manifestacions autoritzades ha anat incrementant-se
considerablement, no així el nombre de sancions que veim que
continua amb el mateix percentatge d’anys anteriors quan hi
havia moltes menys manifestacions, amb percentatges que no
arriben ni a l’1%. Per exemple al 2012 hi ha hagut 18 sancions
imposades i al 2013, fins a data d’avui, 6 sancions, 18 sancions
de 2.456 manifestacions o 6 sancions de 923, no deixam de
parlar d’una minoria, d’una minoria que entorpeix el dret a
manifestar-se de la gran majoria, que ho fa de manera pacífica,
i que evidentment sempre defensarem, però de minories
violentes i radicals que aprofiten aquestes manifestacions per
manifestar o per dur a terme les seves actuacions, nosaltres,
aquestes minories, mai no les defensarem i m’imagín que
tampoc no ho farà cap grup polític.

Aquestes sancions vénen sobretot imposades pel que és
l’article 23.c) de la Llei Orgànica 17/92, de 21 de febrer, una llei
orgànica que en la seva exposició de motius, al primer paràgraf
de l’exposició de motiu, ja diu que "la protecció de la seguretat
ciutadana i l’exercici de les llibertats públiques constitueixen un
binomi inseparable i que ambdós conceptes són requisits bàsics
per a la convivència en una societat democràtica".

Per tant, aquí no tenim unes sancions posades de manera
arbitrària, tenim una delegació del Govern que evidentment el
que fa és donar compliment a la llei, donar compliment a la
Constitució i donar compliment al que estableixen els
mecanismes jurídics.

Vull dir, no sé si al que insta aquí el Grup MÉS avui és que
el Parlament ha d’instar a Delegació del Govern que no
compleixi la llei, per tant, jo, a això, evidentment mai no trobarà
el suport del Grup Popular a instar a cap institució que no
compleixi la llei o que faci cas omís a la llei. La llei en aquest
article 23 fa referència al que és el trànsit públic o de
manifestacions, que vénen regulades alhora per una altra llei
orgànica que en l’article 8 estableix exactament que "la
comunicació d’aquestes manifestacions s’ha de fer amb una
antelació de deu dies naturals com a mínim i 30 com a màxim
a no ser que sigui una convocatòria d’urgència per la qual
s’estableix un termini de mínim 24 hores".

Per tant, vull reiterar que no veim aquesta repressió enlloc,
que veim més llibertat d’expressió que mai, que veim que
aquestes sancions són una cosa que va a minories i que va
minories sobretot que incompleixen la llei i, evidentment, el
deure dels poders públics és fer complir la llei a tothom.

També volia aprofitar aquesta proposició no de llei per
manifestar que ..., bé el nostre vot serà en contra al punt 2 de la
proposició no de llei i podria ser un vot a favor al punt 1 sempre
que poguéssim afegir al text “com s’ha fet sempre”, perquè com
he demostrat, a més amb dades i amb xifres oficials, aquesta
delegació del Govern a les Illes Balears mai no ha prohibit cap
manifestació que hagi estat degudament comunicada i que s’ha
fet d’acord amb la llei.

El que sí lamentam i ho venim lamentam des de fa mesos,
el meu grup, és que determinats grups polítics no han sabut
condemnar aquesta legislatura de manera clara, de manera
contundent quan hi ha hagut aquestes manifestacions violentes
per part -ho torn a repetir- de minories, de minories que
embruten per dir-ho d’alguna manera el dret de la majoria. No
hi ha hagut unes condemnes clares, sempre han estat condemnes
amb matisos, condemnes amb palAliatius i crec que això fa un
flac favor a la pau social, fa un flac favor a defensar els drets de
la majoria de manifestar-se i d’expressar crítica... perquè no
condemnar els actes violents d’una minoria va en detriment
sempre d’aquestes majories que sí que es reuneixen i que sí que
ho fan d’acord amb la llei. 

Per tant, m’agradaria que aquesta proposició no de llei,
aprofitant que va sobre la matèria, pogués dur un altre punt, un
punt tercer que seria que “el Parlament de les Illes Balears insta
totes les forces polítiques, democràticament elegides, a
condemnar sempre que es produeixin les mostres de violència
per part de minories que s’emparen suposadament en el dret a
manifestar-se que tenim tots”.

Crec que seria un acte de responsabilitat per part de les
forces polítiques d’aquest parlament fer aquesta condemna clara
i aquesta condemna unànime.

Per acabar la meva intervenció sobre aquesta proposició no
de llei, simplement, en nom del Grup Popular també volem fer
un reconeixement a la tasca i al treball diari que fan els cossos
i forces de seguretat de l’Estat, independentment del color
polític de qui governi, independentment de qui governi a
Madrid o de qui governi aquí, els cossos i les forces de seguretat
vetllen sempre per la seguretat, per la seguretat de tots i perquè
tots puguem exercir els nostres drets sense perjudicar els altres.

No puc estar més en desacord que, com s’ha dit
anteriorment, la presència policial és provocadora. No, la
presència policial ni provoca ni produeix res. La presència
policial simplement, pens que és una garantia de seguretat per
a tots, per a les persones que es manifesten, però també per a les
persones que no es manifesten.

I vull dir també a la Sra. Obrador que aquesta por a la qual
ha fet referència, aquesta por d’anar a manifestar-se per si em
posen una multa o si no em posen una multa, crec que això és
intentar tergiversar, intentar embullar. Jo mateixa he assistit a
manifestacions, mai no he tingut por que em posin una multa o
que no, vol dir, no és anar o no anar a una manifestació, és com
es va a una manifestació, sempre evidentment complint la
legalitat i sense sortir dels marges establerts.
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Per tant, no embullin, no intentin vendre un missatge que,
sincerament, crec que en aquests moments, en moments en què
la gent ho passa malament i en què la gent surt al carrer per dir
que ho passa malament a conseqüència d’una crisi econòmica
global, crec que intentar llançar aquests missatges ambigus fa
un flac favor a la democràcia i a la majoria dels ciutadans.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Prohens. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions la Sra. Santiago?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Perquè no en quedi cap dubte el
Grup MÉS dóna suport a tota la manifestació que avui s’ha
produït a la UIB a favor dels docents de la nostra comunitat
autònoma. És clarament, com una mateixa fotografia
s’interpreta de forma real. Hi ha hagut més de 2.500 persones
que de manera escrupolosa, organitzada i pacífica s’han
manifestat. Tal vegada hi ha hagut un grup que ha insultat algú,
idò davant això, el Partit Popular assenyala el grup, si s’ha
produït. Nosaltres assenyalam les 2.500 persones que a peu o en
cotxe han anat fins a la UIB, han cantat L’Estaca i han demanat
consens i han demanat negociació al Govern del Partit Popular.

Nosaltres ens quedam amb això, vostès efectivament, vostès,
de tot això que ha passat avui matí, que posava la pell de
gallina, que ha emocionat, vostès es queden amb un grup que tal
vegada -que tal vegada, perquè jo no ho he vist ni tampoc la
gent que ha estat allà no ho ha sentit- ha insultat algú. 

Vagi per endavant el nostre suport absolut a tot -a qui sigui-,
vagi per endavant tot el nostre suport a tots aquells cossos de
seguretat que són públics i que són democràtics i que
compleixen efectivament la llei.

Jo he estat també a manifestacions i li puc dir com, per
exemple, hi ha moltes persones, molts de policies que són
absolutament democràtics i n’hi ha d’altres que tenen actituds
molt poc democràtiques, com passa per tot, policies que per
exemple el seu codi d’identitat, el duen esborrat, perquè en
duen, duen la placa i quan tu estàs a tres metres ni la veus, que
amb acetona, perquè ja et diuen com ho han de fer, han esborrat,
com si fos vell, el seu codi d’identitat. Això està succeint. Hi ha
responsables que ho permeten, hi ha responsables que veuen que
això passa i surten. Això també està passant, senyora del Partit
Popular. No són només els ciutadans, també hi ha persones dins
els cossos de seguretat que tenen actituds poc democràtiques.

Nosaltres coincidim o participam de bona part del discurs
que ha fet la parlamentària, la portaveu del Partit Socialista. Per
tant, no crec que no hem de dir moltes coses més.

No acceptam el punt 1, perquè no s’ha fet sempre així. No
s’ha fet sempre així, i li posaré un exemple, cada govern que hi
ha hagut a la comunitat autònoma, fos del PP o fos progressista,
ha tengut ocupacions de llocs públics, cada govern, nosaltres
vàrem tenir una ocupació de la Conselleria d’Afers Socials, de
treballadors i familiars perquè estaven en desacord amb un
decret del servei d’ajuda a domicili, cada govern n’ha tengut
algun. El Partit Popular, amb altres presidents que no eren el Sr.
Bauzá, n’ha tengut. Mai, mai cap govern no ha demanat sis
mesos de presó a les persones que ocupaven un espai públic.
Mai. Aquest govern ho demana.

Per tant, no sempre és així. Hi ha una actitud per part del
Govern del Partit Popular, tant en l’àmbit estatal com en l’àmbit
autonòmic, d’impedir les manifestacions, d’impedir l’expressió
pública del malestar als carrers. 

Vostès volen millor..., vostès ho diuen, vostès volen
majories silencioses, majories que no diguin res o que ho diguin
pel Facebook o que ho diguin per Twitter però que no surtin
públicament. Nosaltres volem l’expressió pública del malestar,
perquè és una expressió a la qual tenim dret tots els ciutadans.

Per tant, no podem acceptar això perquè no sempre s’ha fet
així. Vostè mateixa ho ha dit, els números que vostè ha dit,
2.400 i busques són una expressió -com vostè ha dit- de
malestar. 

És curiós que no hagi dit quantes sancions s’han produït, ha
parlat de percentatges. No, no, ha parlat de percentatges. Jo li ho
dic: 321 processos individuals -321 processos individuals-, 452
multes, 165.000 soli....el conjunt d’aquestes multes, 165.000
euros, per uns alAlots que varen ocupar la conselleria demanen
6 mesos de presó.

L’altre dia en vàrem tenir una demostració: la consellera
dient que s’havien produït destrosses a un institut i els
professors sortint en defensa d’aquests alumnes i explicant un
manifest públic varen venir..., varen cridar, els varen dir que no
podien cridar, varen sortir i varen pintar una bústia i se’n varen
anar i els varen detenir davant El Corte Inglés, perquè anaven
identificats amb camisetes verdes.

Això va sortir a dir-ho el claustre de professors que eren a...
la vaga, bé, que hi havien de ser per cobrir els mínims imposats
per la conselleria, va sortir!, i aquí la consellera es va atrevir a
caracteritzar-los d’independentistes radicals i que varen
destrossar, aquesta és l’actitud del Partit Popular, una actitud
que ens empegueeix, perquè quan hi ha un malestar, aquest
malestar s’ha d’expressar d’alguna manera i és millor que
s’expressi de manera adequada, i nosaltres, els polítics i les
forces de seguretat els han d’acompanyar.

És curiós que el Partit Popular...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Santiago.
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, ara mateix. És curiós que el Partit Popular no vulgui
donar suport al punt 2 quan el Partit Popular del Govern de
l’Estat espanyol ha perdonat, ha indultat més de 468 persones
amb condemna ferma, amb condemna per polítics corruptes,
jutges que han prevaricat, narcotraficants, malversadors de fons
públics, amb condemna ferma, els ha indultat i ara aquest partit
popular..., no podem demanar a la Delegació de Govern que
revisi aquesta situació d’aquests joves que han de pagar 600
euros, 200 euros, 400 euros, però això sí, si tenen condemna
ferma i són d’una d’aquestes categories, tendran el Govern
perquè els indulti.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. No m’ha quedat clar si
accepta la votació separada del...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No, no, és que no accepto la proposta del Partit Popular.

LA SRA. PRESDIENTA:

D’acord. Passarem a la votació de la Proposició no de Llei
RGE núm. 1445/13.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 1445/13 per 9 vots en contra i 5 vots a favor.

2) Proposició no de llei RGE núm. 3231/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a declaracions del Sr.
Jorge Fernández Díaz.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 3231/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
declaracions del Sr. Jorge Fernández Díaz. Per defensar-la té la
paraula l’Hble. Sra. Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Això és una proposició no de llei que té
un únic punt que és que el Parlament de les Illes Balears reprovi
les declaracions -per a nosaltres desafortunades- fetes pel
ministre d’Interior, el Sr. Jorge Fernández i Díaz, envers el
matrimoni homosexual.

Crec que la part expositiva, el contingut de la iniciativa està
clarament recollit i no m’hi hauria d’estendre. Simplement vull
dir que les paraules “existen argumentos racionales para que
no reciba el mismo tratamiento que el matrimonio natural
entre otros motivos porque no garantiza la pervivencia de la
especie”, quan es referia als matrimonis homosexuals, ens
semblen absolutament poc encertades i a més a més ja amb una
sentència del Tribunal Constitucional que iguala els matrimonis

de persones heterosexuals amb els matrimonis de persones
homosexuals, em semblen també més que desafortunades.

El Partit Popular per excusar-lo va dir que això no es
produïa dins un context institucional, que eren unes valoracions
personals, però això no és cert aquestes declaracions les va
efectuar en el colAloquis sobre religión y espacio público
celebrats a l’Ambaixada d’Espanya a Roma, per tant, hi anava
com a representant del Govern de l’Estat Espanyol.

Pensam que una persona es pot equivocar, una persona pot
no encertar en les seves paraules i quan això succeeix i no es
demanen les disculpes adequades, pensam que els parlaments
democràtics han de dir a aquest senyor que va actuar d’una
manera absolutament desafortunada, que no va ser prudent en
les seves declaracions i li hem de recordar que hi ha una
sentència del Tribunal Constitucional, emparada a la
Constitució Espanyola, que diu que totes les persones som
iguals independentment de la pràctica sexual que realitzem i que
per tant, els matrimonis heterosexuals o homosexuals són iguals
davant la llei i, per tant, són iguals davant qualsevol situació
social o política.

Insistir, per part d’un representant públic i en aquest cas a
més un màxim representant públic, que el matrimoni natural és
el matrimoni propi entre un home i una dona i tots els altres
responen a una cosa, a un matrimoni que no és natural, com si
hi hagués dues categories, una categoria superior i una categoria
inferior, ens resulta al segle XXI absolutament desproporcionat.

Per això demanam que aquest parlament reprovi el ministre
per aquestes paraules, que pensam -i he posat una paraula suau-
que són desafortunades.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Sr. Thomàs, per un temps de deu
minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup Parlamentari
Socialista volem manifestar el rebuig a comportaments, paraules
i escrits que consideram de comportaments totalitaris
manifestats per diputats i diputades del Partit Popular respecte
de professors, docents, pares i mares ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, li preg per favor que s’atengui a la proposició
no de llei sobre les declaracions del Sr. Jorge Fernández Díaz,
gràcies.
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EL SR. THOMÀS I MULET:

Sí, senyora, té absolutament a veure, parlam de
comportaments ètics i polítics. Fa un moment una diputada del
Partit Popular ha fet una manifestació envers aquest sentit i no
ha rebut cap indicació de la presidenta. A la Universitat de les
Illes Balears s’han manifestat més de 200...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, li preg per segona vegada que per favor
s’atengui a la proposició no de llei que tractam en aquest
moment.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sra. Presidenta, la diputada.... 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs...

EL SR. THOMÀS I MULET:

...ha fet...

LA SRA. PRESIDENTA:

...em remet al que li he dit per segona vegada.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, comportament autoritari d’un membre del Partit
Popular. Si vol que parlem del Sr. Fernández Díaz, un ministre
encarregat...

LA SRA. PRESIDENTA:

És la proposició que ha de tractar efectivament.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...si em deixa parlar, encarregat de defensar la llibertat, les
nostres llibertats constitucionals, els nostres drets
constitucionals, exercint funcions de ministre d’Espanya, fa
unes declaracions homòfobes i unes declaracions que van en
contra de la nostra Constitució en dos conceptes: que el
matrimoni de dues persones del mateix sexe no és un matrimoni
natural, entre altres coses perquè no garanteix la pervivència de
l’espècie.

Però, Sra. Santiago, no és fruit d’un encalentiment
momentani. Sis dies després de la sentència del Tribunal
Constitucional que deia que el matrimoni de dues persones del
mateix sexe era constitucional, aquest senyor, que ja era
ministre, va manifestar: “Firmé y volvería a firmar contra el
matrimoni homosexual”. Per tant és una persona que té
comportaments anticonstitucionals i és ministre d’aquest país.

Diu que no..., menteix, entre altres coses, perquè no el
preocupa que perduri l’espècie; el que el preocupa és si hi ha
més o manco procreació, el que el preocupa és un pensament
que és el mateix de l’església catòlica més retrògrada d’aquest
país -hi ha altres esglésies catòliques-, i s’oblida que és ministre
i que utilitza el seu càrrec per imposar idees i opinions
reaccionàries. 

Autoritarisme, imposició, com hem tengut ara ocasió de
veure en aquesta mateixa cambra. No els agrada que els
recordin opinions contràries, no els agrada que els recordin el
que passa dins la comunitat educativa, que és el que ha passat
avui a la universitat. Anglès sí, però així no, perquè estam
davant un ministre que reclama més religió però practica menys
igualtat, un ministre que atorga més drets a aquells que
professen una religió, la catòlica, molt respectable, però manco
a aquelles persones que formen un matrimoni del mateix sexe,
un matrimoni igualitari que fou votat i tengué el suport de la
immensa majoria d’aquest país. Els sona aquesta cançó?; un
matrimoni avalat pel Tribunal Constitucional, que l’únic que va
fer és dir que sigui legal allò que ja és normal. I quants d’anys
han de passar perquè fanàtics radicals com el Sr. Ministre
Fernández Díaz deixin de manifestar aquestes opinions
homòfobes?, que a més no són puntuals, són repetitives en el
temps. 

Encara no sap quina és l’opinió i la decisió dels ciutadans?
Encara no sap quina és la decisió i l’opinió del Tribunal
Constitucional? Encara no sap que aquestes persones tenen fills,
i fills reconegut legalment?, respectats i respectables. El que no
es pot tolerar és que un ministre desconegui què opina la seva
societat, quins són els drets constitucionals dels seus ciutadans.
I torn dir: aquesta persona és l’encarregada de defensar les
nostres llibertats constitucionals? 

Ja sabem que vostès, o molts dels senyors del Partit Popular,
volen que legalment la unió de parelles homosexuals no es
pugui dir matrimoni, però això és el que vol la societat, això és
el que defineix i diu la llei presentada i aprovada pel Partit
Socialista l’any 2005, una llei avalada pel Tribunal
Constitucional..., una sentència del Constitucional que va dir
que evidentment, a més de reconèixer el dret d’un home i una
dona a contreure matrimoni amb plena igualtat jurídica, amb
l’evident finalitat de consagrar la plena igualtat de la dona dins
un matrimoni, no prohibeix el matrimoni entre persones del
mateix sexe. 

I pensin una decisió que varen prendre els ciutadans
d’aquest país, que cada dia més hi ha més països al món que
reconeixen el matrimoni homosexual.

Però recorden la segona frase, la segona part de la frase del
ministre? “No garantiza la pervivencia de la especie”. Bé,
podríem dir a aquest senyor que el celibato tampoco garantiza
la continuidad de la especie. Traurà drets als capellans i a les
monges?, per no dir altres grups de persones. Per això ha
eliminat el Partit Popular la possibilitat de rebre tractaments de
fertilitat, d’inseminació i fecundació in vitro a les dones
fadrines o que són fruit d’unions del mateix sexe? Per això fan
normes que discriminen per raó de sexe, d’orientació sexual o
de forma de família? Això és la constitucionalitat del Partit
Popular.
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I si em perdonen, aquest senyor, uns dies després de fer
aquestes manifestacions, també va tenir una altra ocurrència: va
dir que l’avortament tenia a veure amb ETA. Això és el ministre
de l’Interior del nostre país. Per tant nosaltres donam suport a la
reprovació al ministre de l’Interior per les seves declaracions,
que són homòfobes i anticonstitucionals, i que les ha repetit en
el temps, que és un fet molt greu en boca d’un ministre
d’Espanya. A altres països la seva responsabilitat política
l’hagués fet dimitir, però ja sabem que determinats
comportaments i valors ètics i democràtics no van amb el Partit
Popular.

Avui hem pogut sentir un exercici de democràcia i d’opinió.
He sentit cantar la Balanguera i L’estaca; feia més de quaranta
anys. Fa quaranta anys els seus padrins polítics ficaven a la
presó per parlar en català o tenir determinades opinions. Aquest
senyor, ministre d’Interior, ha afirmat i reafirmat que el
matrimoni homosexual no és natural; les seves opinions, que se
les guardi a ca seva; els ciutadans espanyols, avalats pel
Tribunal Constitucional, li han dit el que volien i això és un dret
constitucional nostre.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. I pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Bauzá, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Lo primero que quiero
decir respecto a la proposición no de ley es que las
desafortunadas palabras del Sr. Fernández Díaz sobre el
matrimonio entre personas del mismo sexo son totalmente
personales y en nada vinculan al Partido Popular. Dichas
palabras pertenecen exclusivamente al ámbito personal de este
señor y no corresponden a la postura oficial del partido. Tanto
el Gobierno como el Partido Popular, como no podía ser de otra
manera, respetan la legislación vigente y acatan la sentencia del
Tribunal Constitucional respecto al matrimonio homosexual.

Sí que me gustaría añadir que de todas formas creo que
defender o criticar a personas por comentarios desafortunados
con intervenciones totalmente desafortunadas, con afirmaciones
que están totalmente fuera de sitio, y que creo que lo primero
que se tendría que hacer en esta cámara es precisamente
reprobar al anterior diputado por la intervención que ha hecho,
porque me ha parecido del todo lamentable, creo que no vamos
a combatir una cosa con comentarios que para nada ayudan a
un..., no sé, creo que para nada aportan a los ciudadanos ni para
nada aportan a un estado en el que todos queremos una
convivencia en igualdad y una convivencia pacífica.

Personalmente creo que son desafortunadas las palabras del
ministro, pero déjenme que les diga que a lo largo de lo que
llevamos de legislatura, y por desgracia para los que no
compartimos según que tipos de talantes, han sido y son muchas
las ocasiones en las que personas de unos y otros partidos o
instituciones hacen manifestaciones que considero reprobables,
y en ningún caso este parlamento se ha manifestado al respecto.
Y les haré una pequeña relación a modo de muestra.

En 2012 el Sr. Alfonso Guerra, en una crítica contra el Sr.
Rajoy, hizo unas declaraciones totalmente homófobas que
fueron criticadas por las asociaciones de gay y lesbianas, entre
otros colectivos. En mayo de este año el Sr. Portavoz del PSOE
de Elche,  Antonio Rodes, durante un discurso en el que atacaba
a los populares por hacer una cena en el día de la mujer, se mofó
de las mujeres que votan al PP. 

Mire, Sr. Thomàs, yo le he respetado en su turno de palabra.
Le agradecería que hiciera lo mismo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, pregaria silenci per part de tots els
diputats.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. En marzo de este año el
secretario de organización del PSOE de Huelva, Jesús Ferrera,
dijo que la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, debería dedicarse
a otra cosa y que estaría mejor en San Juan del Puerto, su
localidad natal, haciendo punto de cruz; por cierto, ni un
comentario por parte de las mujeres del PSOE ni del PSM. En
junio, un concejal del BNG de Pontevedra llamó “chochito de
oro” a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría, por lo que tampoco no he oído ninguna de sus
críticas. Por otra parte también se denunció en su momento un
panfleto elaborado por la Agrupación Socialista de León, en el
que se dice que la alcaldesa del PP ha sido elegida por quienes
piensan con la entrepierna. 

Pero tampoco Izquierda Unida se libra de personajes que
hacen declaraciones poco acertadas, por no decir intolerables e
impresentables. Tenemos al Sr. Diego Valderas, actual
vicepresidente de la Junta de Andalucía y coordinador general
de Izquierda Unida de Andalucía, que se refirió a la delegada de
Educación como “la de las tetas gordas”, una gran muestra de
su respeto por el papel de la mujer en política. El concejal de
Recursos Humanos, Comercio y Agricultura de Manilva, Diego
Díaz, también se despachó en Twitter hablando de la Sra. María
Dolores de Cospedal, diciendo que no estaba "malota"
sexualmente. Yo creo que es una muestra de la falta de respeto
ante cualquier mujer y especialmente a aquellas que se dedican
a la política.

En línea con lo que hablaba el anterior diputado, la dirigente
del PSOE Martu Garrote en Facebook diciendo que en España
quemamos pocas iglesias y matamos a pocos curas. O sea, creo
que aquí no hay nadie que pueda sacar pecho de lo que pasó, por
desgracia, en anteriores épocas de este país.
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Miren, estarán conmigo en que son unas manifestaciones
que atentan gravemente contra la dignidad de todas las mujeres
y de distintos colectivos. Y dejen que les diga que me molestan
vengan de quien vengan y se dirijan hacia quien se dirijan, y
este tipo de comentarios son inaceptables en general.

En definitiva, creo que son demasiados ejemplos que lo que
ponen de manifiesto es que queda mucho por hacer, que queda
mucho para trabajar en el ámbito de la educación, especialmente
con los jóvenes, para concienciar en la cultura de la igualdad, y
por eso no voy a aprobar su proposición, por la sencilla razón de
que lo único que buscan es un simple titular, y no aportan nada
a la solución del problema de fondo, y porque esta comisión,
como han visto por la cantidad de aportaciones que he hecho de
los distintos comentarios, se podría convertir cada día en una
reprobación de una persona diferente, y creo que los ciudadanos
prefieren que nos dediquemos a otras cosas mucho más
importantes.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Bauzá. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, gràcies, presidenta, per donar les gràcies al Grup
Socialista pel seu suport i respondre a la Sra. Bauzá.

Faci vostè les proposicions no de llei que consideri, que
sigui necessari reprovar. A mi totes les que vostè ha comentat,
si les presenta ja segurament les votaré a favor, si som aquí,
perquè em pareixen absolutament impresentables. I el que s’ha
de fer, efectivament, és educar en política, però no és cap
argument que vostè avui no reprovi aquesta; no dóna cap
argument a favor perquè això es pugui deixar de reprovar.

Fixi’s vostè que m’ha donat molts d’exemples, que és com
una jugada de ping-pong: un polític diu a l’altre, caracteritza a
l’altre, habitualment sempre dones, perquè és ver que el
masclisme és present als partits polítics, sempre ho hem dit. Em
pareix molt bé que si vostè demà vol fer cinc proposicions no de
llei reprovant aquestes “daixones” les presenti, però avui en
presentam una, avui discutim aquesta, no discutim les que no
s’han presentat. Avui discutim aquesta en concret, que no afecta
una persona, no és un polític que insulta un altre polític, és un
colAlectiu, això és un colAlectiu, és el colAlectiu de persones
homosexuals, que hi ha hagut un ministre, que a la seu de
l’ambaixada d’Espanya a Roma, per tant anava com a ministre,
va dir aquesta barbaritat; va classificar uns matrimonis de
primera categoria i uns de segona categoria. Escolti, para que
no reciba el mismo tratamiento que el matrimonio que el
matrimonio natural, i tots suposam que el matrimonio natural
es l’heterosexual, tothom va entendre que el natural era...
Podríem entendre que era al revés, potser era un
hiperprogressista, però no, tots vàrem entendre que el matrimoni
natural era l’heterosexual.

Això afecta un colAlectiu de persones, un colAlectiu de
persones que el president de Ben Amics, l’Associació de
lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals de les Illes Balears, va
demanar a la presidenta que el rebés perquè estaven preocupats
pel que està passant a la nostra comunitat autònoma. Els
explicava que una enquesta que es va fer a 653 menors de 25
anys, el 43% estaven explicant, el 43% d’aquests 653, deien que
havien tengut idees de suïcidi donada l’homofòbia que hi ha
encara al nostre estat espanyol, que hi ha a la comunitat
educativa, que hi ha al conjunt de la societat espanyola. Que
d’aquest 45% un 35% ho va intentar, i d’aquest..., perdoni, ho
va planificar, no només ho va pensar sinó que ho va planificar,
i d’aquest 35% un 17% ho va intentar. 

I davant això, tenim un ministre que ens ha de representar a
tots, sobretot quan se’n va a l’exterior, que diu aquestes
animalades, que hi ha matrimonis de primera i que hi ha
matrimonis de segona. Això és mereix una reprovació. No passa
res, si el reproven, no el cessaran; simplement és que li diguem
que la societat mallorquina, l’eivissenca, la menorquina i la
formenterera no accepten aquest tipus d’expressions, i que se les
guardi per a ell si les pensa, o que les expliqui a un espai privat,
però no quan va en representació de tots a l’exterior. 

Això és el que demanam en aquesta reprovació, i vostès
diuen que no ho volen perquè hi ha hagut qualcú que ha insultat
a un altre. Vostès són 34 diputats, presenti cada un una
proposició no de llei reprovant qui trobi que ha de reprovar;
tenen temps i sou per fer proposicions no de llei d’aquestes
característiques.

És un colAlectiu, no és un joc de ping-pong entre un polític
i l’altre, que fa. I efectivament, normalment els acudits i les
frases de mal gust sempre recauen en dones, vengui de partits
d’esquerres i de dretes, perquè sempre li he dit que aquest
masclisme està present per totes bandes. 

El que sortirà avui és que aquest parlament no pot reprovar
això. Avui, quan jo telefoni a aquests colAlectius de Ben Amics,
he de dir que el Partit Popular no vol reprovar aquesta PNL, no
vol reprovar aquest ministre per aquesta frase. I vostès troben
que això és propi d’un parlament democràtic?, que vostè em
digui “està mal fet el que ha fet aquest senyor”? “Jo no li ho
reconec”, i supòs que quan diu jo parla en nom del seu grup
parlamentari, “però..., no el reprovaré perquè no han reprovat no
sé què”. Això vostè troba que és propi de persones adultes? Faci
les PNL que consideri que hagi de fer, ja les reprovarem i ja les
discutirem aquí.

Per tant jo crec que és lamentable que ni això avui puguem
aprovar en aquesta comissió, una reprovació que tots
consideram que és reprovable, però que per política, per
partidisme, no per política, per partidisme del Partit Popular no
ho puguem fer. És lamentable, senzillament.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. 

Passam a la votació de la Proposició no de llei 3231/13.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
3231/13 per 9 vots en contra i 5 vots a favor.

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