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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. THOMÀS I MULET:

Vicenç Thomàs substitueix Esperança Marí.

EL SR. TORRES I CARDONA:

Pep Torres substitueix...

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, idò, passam a l’ordre del dia d’avui, que consisteix en el
debat de les proposicions no de llei RGE núm. 7337/12,
8501/12 i 1135/13. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 7337/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a liquidació de la
part proporcional de la darrera nòmina dels funcionaris
interins docents acomiadats.

Els inform que el Grup Parlamentari Socialista, mitjançant
l’escrit RGE núm. 4485/13, ha retirat la Proposició no de llei
RGE 7337/12, relativa a liquidació de la part proporcional de la
darrera nòmina dels funcionaris interins docents acomiadats.

2) Proposició no de llei RGE núm. 8501/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a Espai
Mallorca.

Per tant passaríem al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 8501/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Espai
Mallorca, i per defensar-la té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Maicas, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, bona tarda. La poesia es la parenta pobra de la
literatura, ho digué el poeta Josep Maria Llompart i així ho
repetia el també poeta i amic Bartomeu Fiol, la cultura és la
parenta miserable de la política, una parenta a la qual tothom
defuig, de la qual tothom s’allunya. Massa sovint la cultura,
considerada innecessària o prescindible, ni tan sols no figura a
la llista de prioritats de molts polítics -estic temptat de dir de
molts polítics incultes- i és tractada com una maria entre totes
les assignatures legislatives que cal atendre. 

Vaig presentar la primera proposició no de llei en suport a
l’Espai Mallorca el mes de novembre de 2011, i ara fa més o
manco un any, el 17 de maig de 2012, es tractà en aquesta
comissió, un proposició que fou aprovada per assentiment de
tots els grups, tot i que el Grup Popular considerava, i crec que
de bona fe, i ho llegesc literalment del Diari de Sessions,
“innecessari instar el Govern a fer accions que ja estan previstes
i en les quals ja s’hi treballa”. Tots en sabem el resultat, tant de
les accions com de la deriva posterior de l’espai. 

És cert que davant la situació irreversible de l’Espai
Mallorca, no només a causa del desinterès de les institucions,
però també a causa del desinterès de les institucions, hagués
pogut retirar aquesta iniciativa presentada el 7 de novembre de
2012, quan encara, malgrat la delicada situació, abrigàvem
esperances que pogués resoldre’s satisfactòriament el problema
i que avui, gairebé un any després de tractar la primera, es veu
en aquesta comissió. No ho he fet abans de forma ben conscient.

Partesc de la convicció que a tots els que formam part de la
Comissió de Cultura, a tots, ens interessa i ens preocupa la
cultura, el fet cultural. Concedesc a tots els que integram la
comissió, si més no, igual propensió envers tot allò que afecta
el món del coneixement, el món del saber. És des d’aquesta
creença que el desenllaç de l’afer l’hem de considerar un fracàs
de tots plegats, perquè no hem estat capaços de conservar el
projecte de difusió dels qui ens han precedit, perquè no hem
tengut capacitat per influir per salvar del naufragi un espai, una
infraestructura que projectava la nostra imatge i l’obra dels
nostres creadors a Barcelona i, per extensió, a Catalunya.

Recordem que en una de les intervencions l’avui ja
exconseller Bosch va suggerir la possibilitat de transformar,
amb la colAlaboració dels consells insulars, l’Espai Mallorca en
Espai Illes. Sigui per desídia, sigui per desinterès, sigui per
manca de pressupost, això no ha estat possible, o no ha
convingut. El propòsit de mantenir un mostrador a Barcelona
amb la implicació institucional s’ha anat en orris, una pèrdua
que tots els que formam part de la Comissió de Cultura hauríem
de plànyer i lamentar.

Ateses les circumstàncies, doncs, ja no té sentit la proposició
tal com es va plantejar en el seu moment, només esperar tant de
la conselleria com de l’executiu que puguin reprendre la
iniciativa d’obrir portes a l’exterior als nostres creadors, i deixar
constància del sentiment de fracàs per no haver pogut intercedir
en la salvació d’un projecte que aportava visibilitat, àdhuc
notorietat, sens dubte difusió, als nostres creadors. És
precisament perquè ja no té sentit en els termes com es planteja
que retir la proposició no de llei. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Maicas. Idò es retiraria aquesta proposició, però
si hi ha algun grup que vulgui intervenir...? No? Idò quedaria
retirada la proposició no de llei.

3) Proposició no de llei RGE núm. 1135/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús del palau de
Marivent.

Passaríem al debat de la Proposició no de llei RGE 1135/13,
del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús del palau de Marivent,
i com que no hi ha cap representant feim un petit recés d’un
minut.
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LA SRA. PRESIDENTA:

I..., passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
1135/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a l’ús del palau
de Marivent, i per defensar-la té la paraula l’Hble. Sr. Antoni
Alorda i Vilarrubias, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc he d’agrair la
deferència i disculpar que tengués mal anotada l’hora de la
comissió, un error meu i molt agraït.

Bé, per entrar a la comissió, en el punt de la proposició de
no llei, crec que en bona mesura està explicat a l’exposició de
motius. Vostès coneixen que el palau de Marivent va passar a
propietat del Govern de les Illes Balears quan va succeir la
propietat al patrimoni de la Diputació Provincial en el
repartiment que es va fer entre el consell, entre els consells però
sobretot el Consell de Mallorca, i el Govern de les Illes Balears
del patrimoni de la Diputació Provincial. La Diputació
Provincial havia adquirit o havia obtingut aquest palau, aquest
edifici a partir de la donació que en va fer la viuda del Sr. Joan
de Saridakis, la Sra. Anunciació Marconi Taffani, quan va
constituir la fundació pública Museu d’Art Saridakis.

Aquella intenció l’any 66 era per crear-hi un museu d’art
obert al públic, i també per dur-hi a terme serveis culturals de
tot ordre, també d’ensenyament i especialment ensenyament
artístic. La idea també era fer-hi un centre d’ensinistrament
artístic, un centre que s’havia posat de moda també molt
especialment al nord d’Europa, que era d’estades de pintors,
d’artistes que després cedien obra, i estaven a un indret de
prestigi, a un indret que convidava a estar-hi i que apuntava a
aquesta idea, com coneixia el Sr. Saridakis com a mecenes que
havia estat també a altres indrets.

L’any 73 la Diputació, però, va cedir l’ús del palau, un palau
que té també un cert interès arquitectònic, a posta posam
l’autoria de Guillem Forteza, fet l’any 23, Guillem Forteza, com
vostès coneixen, un arquitecte d’interès, regionalista però també
polític, una persona de..., una autoritat, un dels homenots del
país. Aleshores el varen cedir als aleshores prínceps Joan Carles
i Sofia. De llavors ençà, però, ha tengut un caràcter de
residència privada. Això ja de tot d’una va tenir una dificultat
jurídica per fer-ho casar amb la donació. Com vostès saben va
acabar amb una sentència per la qual es va obligar a tornar tota
la part de mobiliari a la Sra. Marconi, als hereus en aquell cas,
però es va fer una renúncia per part dels hereus d’exigir la part
del que era l’edifici en si. Per tant va quedar una colAlecció d’art
d’interès, el mobiliari, aixovar, però tot això es va tornar. Jo
crec que hi ha unes frases com de menyspreu per part de les
autoritats del moment que no consonen amb el valor que tenien
tots aquests béns mobles, però, bé, en tot cas va succeir i ja fa
molts d’anys.

De totes maneres també és cert, hem tengut -i jo volia que
constés a la proposició no de llei- unes conseqüències
favorables d’aquesta presència dels caps d’Estat, després
esdevenguts reis, que ha donat un cert ús oficial a aquesta
residència, amb una sèrie d’exponent i de mostrador, com a
recepcions i entrevistes amb personalitats estatals i

internacionals, que això és ben cert i crec que seria absurd, fins
i tot mesquí, negar-ho.

Tanmateix avui, i és avui quan presentam aquesta proposició
no de llei, les circumstàncies socials, econòmiques, polítiques
són unes altres. No en resulta, i ho apunt, aliena la institució de
la Corona, la qüestió també sobre la manera com es confonen
interessos públics o funcions públiques amb funcions privades,
de com el mateix palau de Marivent ha estat escenari d’enteses,
amb la mateixa zona de pàdel, com el que ha estat també el
prestigi i el glamur associat, i un cert "papanatisme" de les
autoritats local de poder participar no sé si a la sala de te, però
en qualque moment de ser convidats a aquella taula, i tots eren
feliços, els convidats a aquella taula, de tal manera que sempre
se’n tornaven amb qualque cosa.

Jo crec que aquest estat de coses ens ha de fer reflexionar i
recomana una reconsideració del palau. Això per un vent, la
paraula, diguem-ne, o el sentit profund d’haver cedit uns
immobles de caràcter públic a una família reial en bona mesura
per a estiueig privat, malgrat que es duguin a terme també
activitats, mínimament, alguna activitat oficial. Vostès saben
que tenen també empriu a les activitats oficials dins el palau de
l’Almudaina, una altra qüestió per parlar però en tot cas un altre
dia, el nostre magnífic palau de l’Almudaina també mereixeria
una altra mena d’usos, però en tot cas hi ha avui aquesta situació
consolidada, i per tant és bàsicament és un lliurament de
caràcter d’ús privat.

Nosaltres pensam que avui calen gestos d’una altra condició,
de tornar al poble allò que sempre havia estat a disposició dels
ciutadans, també apuntam, doncs, a usos artístics, usos culturals,
i un altre element important: el Govern de les Illes Balears des
del primer moment va aportar tot el que representaven les
despeses de manteniment i del dia a dia del palau; això ens està
representant aquests darrers anys de l’ordre d’1,5 milions
d’euros anuals, pot anar oscilAlant, però en qualsevol cas la xifra
és aquesta i creim que avui, amb les mancances, les retallades
que està produint el Govern a gent que realment no té res més
a què acollir-se no explica ni explicaria aquesta aportació per
part del Govern.

És per això que pensam que cal aquesta reconsideració de
l’ús del palau de Marivent, creim que s’ha de tornar a l’accés
públic i tornar als ciutadans i a les ciutadanes la idea mateixa de
la donació, doncs un museu, un lloc d’interès per a la seva
visita, ara reconeguem-ho, també fins i tot amb el plus que li
aportaria haver estat residència de la família reial, però també
amb altres tipus d’atractius que podria tenir per a la zona. Ara
mateix també els veïnats hi ha hagut un cert moviment per, com
a mínim, tenir accés als patis, diguem-ne a tota la zona externa;
jo crec que no, que la idea és poder-lo visitar com es va poder
visitar entre l’any 66 i l’any 73, jo crec que molts de
mallorquins varen poder anar a visitar el museu com a tal, amb
la propaganda que en aquell moment hi podia haver hagut, i crec
que seria important recuperar-ho.
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Per tant aquesta és una de les consideracions. No se’ls
escapa que per part del nostre grup, no me n’amagaré, perquè a
vegades es diu que hi anam de manera..., no sé, de manera...,
envoltant el caràcter republicà del nostre grup; això ho confés
directament, no hi ha cap mena d’inconvenient a pensar que per
nosaltres la consigna que totes les persones neixen iguals afecta
a tots els títols nobiliaris i en primer terme a la família reial, i
que cap, cap ni un dels càrrecs administratius de qualsevol títol
polític no es pot rebre per herència; això els ho confés, però avui
no parlam d’això. N’hem parlat, en parlarem, tenim
proposicions no de llei en aquest sentit. Avui circumscrivim, i
fins i tot la manera de redactar la proposició no de llei ha
intentat cercar aquesta separació, per dir que ens ajustam a l’ús
del palau de Marivent, ja dic, cedit gratuïtament per part del Sr.
Saridakis o de la seva senyora per a un ús cultura, perquè torni
realment als ciutadans i a les ciutadans i deixar d’aportar 1,5
milions d’euros anuals per al seu manteniment.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Per defensar l’esmena RGE núm.
4489/13, del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, per un temps màxim de deu
minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda, senyors i senyores
diputades. Com bé diu la proposició no de llei del Grup MÉS el
palau de Marivent en aquest moment és responsabilitat del
Govern de les Illes Balears. És veritat que hi va haver una
donació del Sr. Saridakis per a un ús bàsicament cultural a
través d’un museu obert on es realitzassin activitats culturals
d’ensenyament i artístiques. Aquest era el seu desig, però va ser
modificat l’any 73 per la Diputació Provincial, que va cedir l’ús
del palau als que aleshores eren els prínceps Joan Carles i Sofia,
i el va cedir amb un caràcter de residència privada de la família
reial espanyola.

Com diu la proposició no de llei podríem fer dos tipus de
conseqüències que vénen derivades d’aquesta decisió: una,
dolenta, que és que es nega l’ús al conjunt de ciutadans de les
Illes Balears d’aquest espai físic de la ciutat de Palma, i una part
que hem de considerar com a bona, i és que el rei, en aquest cas
que coincideix com a figura de cap d’estat, realitza activitats
públiques i privades en aquesta residència.

Avui debatem una proposició no de llei que demana una
qüestió, que nosaltres hi estam d’acord en el sentit de
reconsiderar l’ús que es fa d’aquest espai. La redacció de la
proposició no de llei és suficientment ampla perquè es pugui
considerar que no és qüestiona fins i tot l’ús de residència
privada, sinó que aquests espais puguin ser o tenir accés públic
en moment en què per exemple els reis no hi siguin, que són la
gran majoria en l’any, i per tant aquí hi ha un àmbit de
discussió, si hi hagués un accés públic, si és als jardins, si és al
palau en concret, etc. I per tant això permetria un accés als
ciutadans que residim aquí o als que ens visiten a aquestes
instalAlacions.

I una segona part és que el Govern deixi d’aportar els
doblers per al manteniment d’aquest palau. Nosaltres hem
presentat una esmena d’addició que posteriorment en parlarem.

És veritat que avui estam discutint aquesta proposició no de
llei perquè estam en una situació difícil, complicada,
excepcional, extraordinària, podríem utilitzar molts d’adjectius,
condicionada per una crisi econòmica però també per una crisi
política i per una crisi de valors dins la nostra societat. No
podem obviar la valoració que en aquests moments fa el conjunt
de ciutadans i ciutadans d’aquest país respecte de la figura del
rei, de la corona i de la família reial. Tenim desgraciadament un
fet molt important, que és l’anomenat cas Urdangarín, duc de
Palma, persona de la qual ja tenim coneixement de prou
circumstàncies i fets que fan que puguem tenir l’opinió, com a
mínim, que aquest senyor no té la consideració de ser digne per
utilitzar aquest títol de duc de Palma. Per tant hem de posar
damunt la taula que la Casa Reial no està fora d’aquest debat
generalitzat polític i d’opinió dels ciutadans en aquests
moments. 

Basta recordar un fet d’actualitat, i és que el Govern té entre
mans un projecte de llei de transparència on, entre altres coses,
s’està discutint de manera clara si ha de ser o no ha de ser dins
la llei de transparència la Casa Reial. Hem de dir que tot allò
referent a la Casa Reial podríem dir que sempre no ha tengut la
suficient luz y taquígrafos, que es diu; sempre ha estat molt
qüestionada, qüestions de pressupost, qüestions de com utilitzen
els doblers, etc., etc. I el que sí que pareix que està ben instalAlat
a la nostra societat és que ja és hora que tot el que fa referència
a la Casa Reial tengui com a mínim la transparència necessària,
com desitjam per a altres tipus d’institucions o organismes del
nostre país.

Hem de recordar que la Casa Reial, la Casa Reial espanyola
actual, procedeix de l’exili i com a tal no té cap tipus de
propietats immobiliàries ni terrenys, a diferència d’altres cases
reials europees, i en el seu moment totes les propietats reials i
el seu manteniment varen passar a Patrimoni Nacional. Podríem
parlar que ni el palau de La Zarzuela, ni la casa on viu el
príncep ni moltes altres en aquest moment no són propietat de
la Casa Reial. Per això existeix el Patrimoni Nacional i la seva
llei reguladora de Patrimoni Nacional ens diu que és l’entitat
que gestiona i administra tots aquests béns i drets, és a dir, tots
aquells béns que són de titularitat de l’Estat i estan afectats a
l’ús i al servei del rei i els membres de la família reial per a
l’exercici de l’alta representació que la Constitució i les lleis li
atribueixen. Així Patrimoni Nacional té un ampli pressupost per
conservar, mantenir, restaurar, gestionar i administrar tot un
grup de palaus reials, entre els quals, no ens n’hem d’oblidar, es
troba el palau de l’Almudaina, que és la residència oficial dels
reis durant la seva estada a l’illa de Mallorca.
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El pressupost de la Casa Reial és un pressupost important;
enguany té un pressupost de 7.933.710 euros, i no es dedica al
manteniment de cap residència ni palau, ni tampoc la partida
que el Ministeri de Presidència té per donar suport a la gestió
administrativa de la Jefatura de l’Estat. Tenim, per tant, un cap
d’Estat que té un residència oficial com a reis aquí a l’illa al
palau de l’Almudaina, i tenim un palau, en aquest cas el de
Marivent, per a un ús privat.

També hauríem de recordar que no podem deslligar la
imatge del rei amb el palau de Marivent només d’ús privat,
perquè molt fàcilment ens vendran al cap les recepcions, per
exemple, que fa el rei a Marivent al president del Govern cada
estiu, o quantes personalitats institucionals de representació
d’altres països no s’han reunit amb el rei dins el palau de
Marivent. I fins i tot en el palau de Marivent, com deia el Sr.
Alorda, fins i tot tenim coneixements d’acords i negocis duits a
terme dins el recinte del palau de Marivent que no deixen en
bon nom i lloc la família reial.

Són uns senyors, per altra banda, els reis, que normalment
no hi són, només en èpoques molt determinades utilitzen
aquesta residència privada. Per tant tenim un caramull de dies
durant tot l’any en què aquestes persones no hi són i que per tant
es podria donar un ús com a mínim de visita a determinats
espais com poden ser els jardins o fins i tot el palau per als
ciutadans o visitants que ho volguessin.

Després tenim la despesa d’1,5 milions, més o manco, que
fa el Govern, i tenim molt clar que el Patrimoni Nacional paga
el manteniment de l’Almudaina, que és la residència oficial dels
reis, i per tant ens podríem plantejar per què no seríem capaços
de trobar un instrument perquè el manteniment del palau de
Marivent fos a càrrec de Patrimoni Nacional.

LA SRA PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Diputat. 

EL SR. THOMÀS I MULET:

Podríem dir que, exemples en el conjunt d’Europa, n’hi ha
molts en què espais públics oficials es poden visitar. Que cada
un pensi els que estimi. Nosaltres bàsicament estam d’acord
amb la proposició del Grup MÉS perquè consideram que s’ha
de poder visitar genèricament, que s’ha de cercar la manera que
el seu manteniment no el paguin només els ciutadans de les Illes
Balears, sinó que sigui una despesa que afronti el conjunt de
ciutadans i ciutadanes d’aquest país, i per això la nostra esmena
d’addició, en què el Parlament de les Illes Balears instaria el
Govern de l’Estat a fer-se càrrec del manteniment del palau de
Marivent mentre s’empri com a residència privada dels caps
d’Estat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Thomàs. Passam al torn de fixació de posicions.
Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputada
Sra. Margarita Prohens i Rigo, per un temps màxim de deu
minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta, i bona tarda. Avui tornam a parlar
en aquesta cambra d’un dels temes que més preocupen la
ciutadania, que més ens poden ajudar a sortir de la greu situació
econòmica en què estam, que més poden aportar al benestar dels
ciutadans i les ciutadanes. Avui tornam a parlar de la família
reial.

I dic tornam perquè en menys de dos anys que duim de
legislatura el Grup MÉS ha registrat fins a set iniciatives
diferents entre preguntes i PNL tant a ple com a comissió, el
tema central de les quals és la família reial en totes les seves
variants. Avui ens toca parlar de la residència del palau de
Marivent, no essent tampoc la primera vegada en aquesta
legislatura que el Grup MÉS centra la seva iniciativa
parlamentària en l’esmentat palau. I els diré que la PNL que
avui presenten, com la gran majoria d’iniciatives que han
presentat en aquest sentit, em sembla incoherent i oportunista.

Mirin, em sembla incoherent, no amb la ideologia del seu
grup polític, que vostè mateix ha reconegut com a republicana
i que respect profundament, sinó perquè aquest sentiment, tan
arrelat a la formació que vostè representa, va ser invisible, va
estar desaparegut i va ser nul la passada legislatura; perquè és
clar el seu grup no només donava suport a un govern, sinó que
formava part d’un govern progressista fa menys de dos anys i en
cap moment no el vaig sentir reivindicar, com ho fan ara, aquest
ús públic de Marivent, com tampoc no el va reivindicar el
portaveu socialista que m’ha precedit.

On eren vostès? Què feren? Què digueren quan el seu
govern gastava en el manteniment de Marivent la xifra de
8.269.233 euros en quatre anys, el que suposa una mitjana de
despesa efectuada de 2.067.388 euros per any? La qual cosa és
molt més que la partida que aquest govern té reservada d’un 1,5
milions d’euros, llavors ja hi havia crisi, Sr. Alorda, llavors la
situació econòmica i social ja era molt complicada. Vostès se la
negaven a si mateixos o la negaven als ciutadans, però la
situació de llavors i d’ara tampoc no ha canviat tant.

I sembla que no, que abans no, però ara sí és hora de prendre
noves mesures en relació amb el Palau de Marivent, per això dic
que és oportunista, perquè, pels casos que tots coneixem, i que
també ja s’han parlat i s’han anomenat, avui la família reial,
com hem vist, és un tema d’actualitat i de debat sobre el qual el
meu grup polític ja s’ha expressat amb contundència a totes les
institucions en les quals governam, sense deixar de banda el
nostre sentit de responsabilitat i el nostre respecte tant per
l’actuació i la independència de la justícia com per la institució
de la Casa Reial. 

És clar, i és oportunista perquè, ja a una pregunta sobre l’ús
de Marivent, la tenia presentada en aquesta cambra el seu
portaveu parlamentari, i com que el dia abans no hi va haver el
titular que esperaven als mitjans de comunicació la va retirar a
darrera hora per esperar-ne un altre, perquè li havien aixafat la
seva portada.
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Per tant, vostès duen aquí a l’exposició de motius... i
coneixen perfectament les característiques de la propietat de
Marivent que -com ja han recordat els portaveus que m’han
precedit- va venir donada a la Diputació la qual cedí per a
residència privada per a ús de Les Majestats Els Reis d’Espanya
conservant, però, la propietat el Govern balear.

Per tant, aquí hi ha dos elements claus en aquest debat, és
una residència privada i propietat del Govern, el que fa que
sigui per a ús personal -i no per ser visitada- del cap de la
Família Reial, a diferència per exemple, com també s’ha dit, del
Palau de l’Almudaina o del Palacio Real de Madrid, que es
gestionen a través de Patrimoni Nacional i que, com a béns
d’interès públic, tenen un servei de visites del qual poden gaudir
els ciutadans, aquest servei, a més, dotat d’una sèrie
d’infraestructures i de mecanismes especialment dissenyats per
a aquesta finalitat.

El Sr. Thomàs deia que pensàssim en qualsevol espai i ells
mateix s’ha retratat i ha dit que pensàssim en qualsevol espai
públic oficial d’arreu d’Europa i no estam parlant ni d’un espai
públic ni d’un espai oficial, en el cas de Marivent parlam d’una
residència privada, del nivell per exemple del Palau de la
Zarzuela a Madrid o de La Moncloa o de residències d’alts
càrrecs, de polítics, de militars o del cos diplomàtic que no, tot
i ser personatges o tot i ser representants públics no estan
obertes al públic general, precisament per garantir aquest ús
privat d’aquests espais.

I vostès aquí proposen les visites a Marivent, sense tenir en
compte, a més, que aquest caràcter privat fa que no existeixin
tota una sèrie, com he dit, de mecanismes o de serveis que
tendrien també un cost pressupostari que permetria dur a la
pràctica el que vostès proposen avui en aquesta proposició no de
llei.

I el Grup Socialista, com sempre que aquests debats arriben
a aquesta cambra, intenta nedar entre dues aigües o nedar i
guardar la roba o no definir-se o sí o no, jo la veritat és que ja no
ho sé. Proposen que el Govern de l’Estat es faci càrrec del
manteniment d’un patrimoni que saben ben bé que és
autonòmic. Crec que és un intent absurd per a no definir-se
perquè ni ells mateixos saben ja si estan més prop del PSC, que
demanava l’abdicació del rei, o del PSOE de Rubalcaba. MÉS,
en canvi, és ver que sempre ha mantingut una postura contrària
a aquest estat monàrquic, però en el PSIB sí que crec que
aquesta posició és nova. Crec que és més un intent desesperat de
pujar a qualsevol tren sigui quin sigui i vagi on vagi.

Per la meva banda i en nom del Grup Popular, sols em queda
una vegada més agrair la visita que any rere any des de fa més
de trenta anys ens brinden els reis, essent els primers
ambaixadors de la nostra terra.

I estic contenta també que el portaveu del grup proposant,
del Grup MÉS hagi reconegut aquest valor afegit que suposa per
a la promoció de les nostres illes rebre la visita de Les Majestats
quant a la promoció que ens fan, per exemple, de paisatges
naturals com puguin ser les seves visites a Cabrera, també dels
nostres comerços quan surten a passejar i a comprar pels carrers
de Palma, que és una cosa que fan habitualment, de la nostra
cultura, la seva assistència a esdeveniments culturals importants
dels nostres pobles o ciutats, i també que hagi reconegut

l’impacte internacional que suposa la visita de mandataris
d’arreu del món.

Per això, crec que les Balears fent gala de la nostra
hospitalitat hem de seguir i seguirem acollint Les Majestats,
respectant aquesta privacitat sempre que així ho desitgin perquè
això, aquestes visites, formen ja part de la nostra història i
formen part de la nostra tradició de cada estiu i de cada període
de vacances, cosa que -repetesc- no té res a veure amb la
condemna pública de certs membres de la Família Reial, que no
de la institució, i que tant la mateixa Casa Reial com
l’Ajuntament de Palma, el Parlament o el Govern ja han fet o
anunciat actuacions respecte a això.

El Sr. Thomàs ha parlat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Pregaria un poquet de silenci a la Sala, per favor, gràcies.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

El Sr. Thomàs ha parlat també del debat social i de la llei de
transparència, una llei de transparència a proposta del Partit
Popular, que en aquests moments el Partit Popular del Govern
del Sr. Rajoy elabora i és en tramitació a Madrid, una llei de
transparència que afectarà també la Casa Reial, però que
evidentment s’ha de tenir en compte que la Casa Reial no és un
òrgan de l’Estat, sinó que és una institució independent i d’aquí
el seu sentit, amb tot el que suposa pel que serà la tramitació i
l’aplicació d’aquesta llei. Una llei de transparència que avui són
molts els que la reivindiquen, però que no havia estat mai
proposada ni tampoc no havia estat mai contemplada tan
ambiciosa en els seus termes i que és un govern del Partit
Popular qui la lidera.

Per això, he de dir que avui no hi entraré, que si vostès
realment el que volen és obrir un altre debat sobre el model
d’Estat no és el lloc ni és el moment ni em correspon a mi ni
crec que, dit des del convenciment, el meu grup estigui disposat
a tenir ara aquests debats en aquests moments especialment
delicats, sobre un model d’estat consensuat per referèndum
l’any 1978 i que, segons la Constitució, la monarquia és l’estadi
més avançat de la monarquia parlamentària.

Crec que -com hem manifestat en diverses ocasions- ha estat
clau en el paper polític de la transició i en la defensa de l’estat
de dret i l’estabilitat política i institucional que marca la nostra
història recent, de la qual ens sentim molt orgullosos i també
molt orgullosos com a mallorquins i com a ciutadans de les Illes
Balears que el cap d’Estat del nostre país, el cap d’Estat
d’Espanya vengui a passar aquí uns mesos, unes setmanes entre
nosaltres respectant com he dit la seva privacitat i respectant el
seu caràcter oficial, que per això el té el Palau de l’Almudaina.
Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Prohens. Procedeix ara la suspensió de la sessió
per un temps màxim de deu minuts, per la qual cosa es demana
al grup proposant si vol la suspensió? No, idò per fixar la
posició i assenyalar si accepta l’esmena té la paraula el grup
proposant, Sr. Alorda, té vostè la paraula per un temps màxim
de cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies també per haver-me deixat
parlar, ja que sembla que de vegades es qüestiona de què puc
parlar i de què no puc parlar, però com a mínim en podem parlar
i això sempre és positiu, no?

Crec que discutir si és un dels temes que més preocupen o
no als ciutadans és un tema sempre complicat. Trob que un dels
baròmetres per mesurar-ho de vegades és el que en pensen els
professionals, hi ha uns mitjans que valoren el que interessa als
ciutadans, de vegades en viuen fins i tot, de publicar les coses
que interessen i descartar les que no interessen.

Veure el cas que fan de les autopreguntes que es fa el PP en
aquest parlament i veure el cas que fan de les iniciatives que
hem fet sobre la Família Reial, ens dóna un paràmetre, tal
vegada no són professionals, tal vegada vostè qüestiona la
professionalitat de la premsa, però  jo crec que no, és un barem
entre d’altres, però és un barem important de professionalitat i
que els polítics i el poder sempre ha de tenir molt en compte què
és el que interessa als ciutadans i què és el que interessa a la
premsa. Evidentment, d’això me’n declar culpable, crec que ens
hi hem de declarar tots, hem de ser sensibles al que pensa el
carrer.

Em deia el Sr. Vicenç, li vull agrair en primer lloc al Grup
Socialista el suport, molta part de la filosofia que d’alguna
manera abona aquesta proposició no de llei, hi ha un punt al
qual és cert que no acabam de lligar que és la necessitat o no
que un estat, que una administració tengui o pagui la residència
estival del cap de l’Estat i de la seva família, de tota la seva
família, pensin que si.... perquè tenim Son Vent, dins aquest
paquet hi ha Son Vent que és del Ministeri de Defensa, però que
totes les despeses les du a terme el Govern de les Illes Balears
a partir d’un altre conveni, per 99 anys, que tenim.

Si pagàssim la residència privada del fill de president d’una
república, l’escàndol seria majúscul, seria majúscul, per tant..,
però no he volgut..., efectivament n’he volgut defugir, se’ns ha
dit que era una proposició eminentment republicana i ho vull
negar. És a dir, és d’un grup republicà, però la proposició és el
que és, per tant, la pot participar crec que el Grup Socialista
perfectament, ara li he de dir, si l’Estat s’acaba implicant a
permetre les visites públiques i a fer les despeses, ho trobaré un
avanç, però avui no li puc admetre l’esmena perquè no vull que
sigui en el nostre nom, nothing my name, és a dir jo no vull
demanar a ningú, a cap ciutadà espanyol que li pagui la
residència estival al monarca, trob que no, trob que no. Per tant,
tot i que si ho fa, massa bé, haurem avançat, jo no li vull
demanar, no ho neg aquí, no deman que no ho pagui un altre,
però tampoc no vull que surti d’aquest parlament la solAlicitud
que ho faci.

Vostè deia, que és ver, que varen venir..., venien de lloguer
d’Itàlia, que no tenen un patrimoni consolidat, però bé, la revista
Forbes apunta una fortuna considerable que, com molt bé s’ha
dit, no hem arribat a aclarir mai. Ara la Sra. Cristina també diu
que no vol presentar les declaracions de renda dins un
procediment penal. Hi ha moltes coses que no hem arribat a
saber i el tema d’utilitzar i confondre els interessos públics amb
els interessos privats quan es telefona a una gran corporació
empresarial com a Rei d’Espanya, exactament amb quins termes
ho fa i quan veus un gendre per dins una gran corporació fent
feina a una banda o fent feina a l’altra, mai no saps quina mena
d’oposicions, mèrits i capacitats s’han pogut dur a terme dins
aquests tipus de gestions.

I jo crec que a això hi hem de sortir a camí, això s’ha
d’acabar. Dins l’Administració, s’hi ha d’entrar per mèrit i
capacitat, els càrrecs públics han de ser per eleccions
democràtiques. I jo crec que, posat que varen fer un referèndum
sobre si volíem o no, quan se’ns donava a triar entre dictadura
o monarquia parlamentària, bé, dir que vàrem triar monarquia
perquè si no triàvem monarquia parlamentària hi havia
franquisme, home!, ho trob un punt de trampa, però en tot cas,
ja dic, no és aquest el debat d’avui, però ho trob una trampa, ho
trob una trampa! Perquè si havies de triar entre Franco i Juan
Carlos, home!, jo, francament, si em posa en aquesta tessitura,
jo no vaig votar en el 78, per tant, també és ver que és una
legitimitat que sembla que s’eternitza en el temps. Per tant,
nosaltres, aquí no hi vull entrar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Vaig acabant, Sra. Presidenta. El nostre grup des dels anys
80 va demanar que no hi hagués aquesta aportació, vostè sap
que Ramon Orfila va ser el primer que va presentar, per cert va
ser recriminat pel president del Parlament per aquesta esmena
als pressupostos, en els anys 80, perquè trobava que no es podia
fer aquest tipus d’esmena, sempre se’ns ha advertit molt, a
aquest grup, respecte del que s’havia de parlar o no, però és ver
que des de llavors ençà ho havíem amollat, això li ho vull
acceptar i... mea culpa, és a dir, vàrem fer converses en privat,
no li he donat clarícies, és ver, públicament se’n va parlar poc.
Per tant, aquí això hi és, el món continua.

El que no em pot dir és que el moment és nou, 28% d’atur
-28% d’atur-, 60% de les persones joves no tenen feina, el
moment a les Illes Balears no només requereix canvis, no només
requereix aquest milió i mig d’euros, requereix gestos, gestos
potents, gestos a favor de qui estam i vostès aquí expressen molt
poca sensibilitat respecte del moment i, si em perdonen, un
“papanatisme” continu sobre per ser vós qui sou, que és
exactament l’entrevista del Sr. Matas a Jordi Evolé, on apunta
“m’ho demanava..., vostè sap qui m’ho demanava?, que havien
de fer doblers per aquest fòrum, vostè sap qui m’ho demanava?,
vaig anar a un pàdel a Marivent, m’ho demanava aquest senyor,
li havia de dir que sí”. Aquest “papanatisme” és davall tota
aquesta intervenció seva, Sra. Prohens, i aquest papanatisme,
com a ciutadans...,
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LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’acabar.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

... i per dignitat, ens l’hem d’espolsar.

Moltes gràcies pel seu permís, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Idò passaríem a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 1135/13.

Vots a favor? 5 vots a favor. 

Vots en contra? 9 vots en contra.

Cap abstenció.

En conseqüència quedaria rebutjada.

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