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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia senyores i senyors diputats. Començam la sessió

d’avui i en primer lloc els demanaríem si es produeixen

substitucions?

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí, presidenta, Pilar Costa substitueix Jaume Garau.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Nel Martí substitueix Patricia Font per a aquest primer punt

de l’ordre del dia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Gràcies.

Començam, idò, el primer punt de l’ordre del dia d’avui

consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE núm.

4283/15 i 5090/15.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 4283/15, presentada

pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a

eliminació de l'aforament.

En primer lloc passam al debat de la Proposició no de llei

RGE núm. 4283/15, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,

relativa a l’eliminació de l’aforament.

Per defensar-la té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Martí, per

un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.

L’article 44 de l’Estatut d’Autonomia diu literalment, i ho faig

perquè crec que és fonamental per abordar amb un cert rigor

aquesta proposició no de llei, diu textualment: “els diputats del

Parlament de les Illes Balears no seran vinculats per cap

mandat imperatiu i gaudiran, encara que sigui després d’haver-

ne cessat el mandat, d’inviolabilitat per les opinions

manifestades i pels vots emesos en l’exercici del seu càrrec.

Durant el seu mandat no podran ser detinguts, ni retinguts,

llevat del cas de delicte flagrant. En tot cas pertocarà de

decidir-ne la inculpació, l’empresonament, el processament i el

judici al Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. Fora

de l’àmbit territorial de la comunitat autònoma, la

responsabilitat penal els serà exigible en els mateixos termes

davant la Sala Penal del Tribunal Suprem”. 

Dic açò perquè moltes vegades el debat es mou dins un

àmbit, jo diria, de certa confusió dels termes. Aquesta

proposició no de llei parla de l’aforament, no parla respecte

dels diputats, ni de la immunitat, ni de la inviolabilitat. Per tant,

per començar deixar clar açò. 

Tenir la condició d’aforat vol dir que la decisió sobre una

inculpació, processament, o judici per un delicte no

correspondrà a un jutge ordinari determinat per les lleis

processals, com la resta de ciutadans, sinó a un òrgan

jurisdiccional diferent, el Tribunal Superior de Justícia, o el

Tribunal Suprem, depenent del lloc on s’ha comès el fet

delictiu. És, per tant, des del nostre punt de vista un debat sobre

el principi d’igualtat. Hem de ser o no tots els ciutadans tractats

igual davant la llei, davant els tribunals de justícia? Nosaltres

pensam que sí. 

Durant aquests de vigència de l’Estatut d’Autonomia de les

Illes Balears, s’ha contemplat un règim especial d’aforament

per als diputats autonòmics i per als membres del Govern de les

Illes Balears diferenciat de la resta de ciutadans. De llavors

ençà les coses, emperò, han canviat molt i avui creim que no és

raonable seguir mantenint aquest tractament diferenciat per als

responsables públics en l’aplicació de la justícia. L’aforament

suposa alterar excepcionalment, en benefici de determinades

persones, per raó del seu càrrec, les regles establertes de forma

general per determinar la competència judicial penal, de

manera que siguin uns tribunals específics, els que ja he

esmentat, diferents de la resta de ciutadans, els que duguin la

instrucció i el judici de les causes per delictes de qualsevol

naturalesa.

L’aforament suposa, per tant, una excepció i avui crec que

hem de dir que també és un privilegi incomprensible a la nostra

època, en el segle XXI. Nosaltres consideram en aquest sentit

que és un vestigi històric, anacrònic que la societat no entén i

que és necessari eliminar. És fonamental traslladar a la societat

un missatge clar i creïble, que els seus representants públics són

ciutadans sense privilegis, ni excepcions, ni singularitats. I per

açò és necessari eliminar de forma general, no només a través

de la reforma de l’Estatut, com hem proposat a través d’una

proposició no de llei, que efectivament no es va poder tramitar

o està pendent que hi hagi acord dels grups per poder-se

tramitar, no només -com deia- que afecti els diputats d’aquest

parlament, sinó també de caràcter general arreu de l’Estat,

afectant, per tant, també diputats, membres del Congrés, del

Senat i també tot allò que afecta els tribunals de justícia.

L’article 7 de la Declaració Universal dels Drets Humans

estableix que “tots els ciutadans són iguals davant la llei i tenen

dret, sense cap distinció, a igual protecció per la llei”. Ho he

llegit textualment. Per açò deia al principi de la meva

intervenció que aquesta proposició no de llei, per a nosaltres,

se sustenta en el principi de defensa de la igualtat davant la llei.

Avui creim que és necessari fer gestos i convertir en fets

declaracions de vegades molt carregades de retòrica. Per ser

iguals que la resta de ciutadans, per no tenir privilegis, cal

també adaptar, modificar la llei perquè sigui efectiu i sigui real.

Cal dir també, a més a més, que des d’altres àmbits se’ns

recomana fer feina en aquest sentit. Ho dic per exemple quan

el fiscal Horrach, en declaracions públiques, demanava

precisament als partits polítics o plantejava el fet que

l’aforament era un obstacle per a la lluita contra la corrupció.

Per tant, cal també tenir en compte les manifestacions de gent

de l’àmbit judicial, que situen l’aforament no només com una

figura anacrònica, sinó també com un obstacle per a tasques tan

cabdals, tan fonamentals avui, com és la lluita contra la

corrupció.

En definitiva, hem presentat dues iniciatives, una de llei per

modificar l’Estatut i eliminar l’aforament dels diputats i del

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504283
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Govern de les Illes Balears, però també, a través d’aquesta

proposició no de llei, instam a fer-ho de forma general, arreu de

l’Estat, de fet, creim que és la iniciativa més correcta, creim

que el més lògic seria eliminar l’aforament a nivell estatal i per

defecte també fer-ho després a nivell autonòmic.

El nostre posicionament és clar, és aquest. Així i tot, també

he de dir arran de les converses que hem tingut ja amb els

diferents grups, de la voluntat d’arribar a un acord amb el text

final, per tal que tots els grups s’hi sentin còmodes, però que

vagin en la direcció de revisar, de limitar, de modificar l’ús i la

figura de l’aforament com actualment està regulat a

l’ordenament jurídic. I en aquest àmbit, sí que estam disposats

-insistesc- a dialogar i arribar a un acord, per tal que aquest

pronunciament que es faci avui a través del Parlament sigui el

més unànime possible. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Per defensar les esmenes RGE

núm. 6438/15 i 6439/15 del Grup Parlamentari Socialista, té la

paraula l’Hble. Diputada Sra. Costa, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument. En primer lloc dir

que estam d’acord, sobretot en el contingut i l’explicació que

ha fet aquí el portaveu del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca sobre la filosofia del que pretén aquesta proposició no

de llei, que no és altra cosa que limitar, eliminar, modificar i,

en definitiva, adaptar als nous temps tal i com està avui regulat

l’aforament a la nostra legislació, tant a l’Estatut d’Autonomia

com a nivell estatal.

També ha estat bé la precisió de dir que estam parlant del

tema..., per exemple en el cas d’aquí de Balears, del tema de

l’aforament i en cap cas del tema de la inviolabilitat o

immunitat, per posar un exemple en el cas dels diputats

autonòmics, el que està fent és protegir la llibertat d’expressió

dins un parlament, com passa a tots els parlaments europeus

democràtics. 

Però bé, nosaltres com que aquesta proposició no de llei

amb aquests termes, vàrem tenir l’oportunitat també de debatre-

la la passada legislatura, el meu grup ja va presentar dues

esmenes i ho tornam fer, perquè crèiem que milloràvem, o en

aquell cas s’adaptava més a la filosofia que des del Partit

Socialista defensam que no és altra que, per una banda

aprofundir en el principi d’igualtat, que recull l’article 14 de la

Constitució i també l’article 7 de la Declaració Universal de

Drets Humans.

Recordar també, com feia la proposició no de llei, que

l’Estatut de Roma del Tribunal Penal Internacional, ja ha

determinat que als responsables polítics no se’ls ha d’eximir o

limitar la seva responsabilitat penal. Amb això hi estam tots

d’acord. I per això presentam dues esmenes.

La primera que recull que es modifiqui la legislació vigent,

per tal de regular la figura de l’aforament i limitar-lo i

homologar-lo a la regulació que ja es fa en els països del nostre

entorn, en els països democràtics. I per altra banda una segona

esmena que fa referència a la reforma de la Constitució per

assegurar el compliment del principi d’igualtat i que es limitin

aquestes figures de l’aforament, també inviolabilitat, que afecta

el cap d’Estat.

Amb les paraules del portaveu del Grup Parlamentari MÉS

per Menorca, el Sr. Martí, esperem que puguem arribar a un

acord entre tots els grups perquè surti d’aquesta proposició no

de llei una redacció unànime, que creim que a més facilitarà

que arribi a més bon port qualsevol modificació legal, ja no pel

que afecta l’Estat, que també, sinó per les modificacions legals

que s’haguessin de fer a nivell autonòmic, sobretot de l’Estatut

d’Autonomia, si bé també ja avançam que en el seu dia vàrem

dir que el Grup Parlamentari Socialista està d’acord que hi hagi

una reforma de l’Estatut d’Autonomia, on modifiquem la

regulació que es fa actualment de la figura de l’aforament, si

bé, també entenem que la reforma estatutària ha de ser més

àmplia que no només en el tema de l’aforament. 

Però bé, com que avui tractam precisament d’aquesta

figura, dir que nosaltres defensam les esmenes que hem

presentat i que esperam que si ajuda que hi hagi un text

unànime, estam disposats a modificar el contingut d’aquestes

esmenes perquè hi hagi unanimitat de tots els grups. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Costa. Iniciam ara el torn de fixació de

posicions dels grups que no han presentat esmenes. Per part del

Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra.

Riera, per un temps de deu minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats. No es la primera

vegada que es tracta a comissió el tema dels aforaments, sí

aquesta legislatura, però ara fa aproximadament un any, quan

ja es va tractar aquesta qüestió en aquesta cambra, també a

proposta pel Grup MÉS per Menorca, però precisament el

Partit Popular ja va solAlicitar avançar en el sentit de limitar

aquesta figura.

I en aquest període de temps, precisament el Partit Popular

és el que ha duit endavant actuacions coherents amb la postura

de limitar els aforaments. Vull recordar que precisament ha

estat el Grup Parlamentari Popular el que ha demanat que es

modifiqui el nostre Estatut d’Autonomia per eliminar

l’aforament nostre, de diputats i diputades de Balears, per ser

ciutadans del carrer sense diferències davant les possibles

situacions judicials. Vull recordar que l’aforament és un tema

estrictament processal, judicial, que suposa una alteració de les

regles de la competència perquè els assumptes de determinades

persones siguin tractats per un òrgan judicial superior, diferent

a l’òrgan judicial ordinari al que correspon, i que aquesta figura

processal va sorgir, com comentava el Grup Socialista,

precisament com un mecanisme de protecció a la llibertat

d’expressió, d’aquells que ho requereixen per a l’exercici del

seu càrrec o professió.

Dit això i recordant, com he dit abans, que el Grup Popular

ja ha demanat que es modifiqui el nostre Estatut d’Autonomia,

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201506438
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per modificar aquesta situació d’aforats de diferents que ens

afecta a nosaltres i que forma part del marc de les nostres

competències, per aquesta qüestió o aquelles altres, com

comentàvem que puguin sortir, i ho vàrem demanar a més el

primer dia en el debat de la investidura d’aquesta nova

legislatura. 

Vull assenyalar per tant, que aquest Grup Popular votarà a

favor de les esmenes o del text que es pugui consensuar, en què

s’acordi limitar o solAlicitar la modificació o la revisió de

l’aforament a nivell general, ja que no és competència nostra

aquesta modificació, però sí instar -igual que nosaltres acordam

eliminar el nostre-, instar que es pugui limitar en el sentit que

se consideri convenient; i també recordar que ho feim perquè

precisament recull l’argument que ja vàrem indicar a l’esmena,

que he comentat en un principi, l’any passat.

És cert que són necessàries noves mesures de regeneració

democràtica i encara que l’aforament és realment limitació

d’una instància judicial, la societat espanyola la percep com un

privilegi que requereix revisió. Actualment hi ha més de 17.000

aforats, sense comptar forces i cossos de seguretat, en total són

prop de 280.000 les persones aforades en el nostre país. I

d’aquests 17.000, com ja va dit el Partit Popular i el ministre de

Justícia en el seu moment, es requereix pensam un debat, un

debat assossegat, profund, que sigui entre tots els grups

polítics, que es determini en quin sentit s’ha de limitar. Per tant,

consideram que no s’ha de demanar directament que s’elimini,

sinó que es limiti en el sentit que es consideri i es pacti entre

tots els grups polítics, mitjançant un pacte polític que modifiqui

els diferents estatuts d’autonomia, ja que les competències

estan diversificades o repartides i en el seu moment abordi

també la reforma legislativa que correspongui a nivell nacional.

Per tant no correspon únicament a l’Estat ni únicament a les

comunitats autònomes, sinó que és un debat de tots. Facem, per

tant, la nostra reforma autonòmica; nosaltres tenim 300 aforats,

233 són jutges, i reclamin als seus socis, també als altres grups

a les diferents comunitats autònomes, que també puguin fer la

seva reforma en els seus propis estatuts, i deixem també, per

tant, que el Congrés faci el debat que correspongui i analitzi la

reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial que sigui

convenient.

Destacaré, per tancar, idò que nosaltres votarem a favor que

es modifiqui o revisi el concepte de l’aforament a nivell

nacional perquè reprodueix, com deia, el que ja va dir el Partit

Popular en aquesta mateixa cambra fa un any, i perquè es

requereix aquest debat assossegat, consensuat, a la institució

que correspon, per actualitzar i limitar l’aforament, per definir-

lo en un context actual, com passa a altres països d’Europa, de

forma més limitada, és ver, però també justificada i compatible

amb el principi d’igualtat i les declaracions del Tribunal

Europeu de Drets Humans.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari Podem

Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Maicas, per un

temps de deu minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, diputats i diputades. Per

si no ha quedat clar la condició d’aforat persegueix dos

objectius: per una banda, que la tasca dels alts càrrecs no sigui

llastada per maniobres polítiques i, de l’altra, que els tribunals

ordinaris no pateixin pressions al jutjar poderosos. Es tracta

d’una sèrie de privilegis processals penals que en altres

legislacions estan contemplats dins la immunitat parlamentària,

però sense ser traslladable a altres grups com jutges i

funcionaris públics.

Mentre que a països com Alemanya, Regne Unit o Estats

Units els polítics i càrrecs públics són jutjats pels mateixos

tribunals que la resta de ciutadans del carrer, a Espanya 17.621

persones gaudeixen d’un rang especial. Del total d’aforats hi ha

prop de 2.300 polítics i la meitat d’ells diputats autonòmics.

Tenint en compte que molts dels polítics implicats en casos de

corrupció està fent un ús abusiu d’aquest privilegi com un

mecanisme per dilatar i evitar que es resolguin procediments

judicials relacionats amb l’exercici del seu càrrec, no us sembla

una raó prou justificada per plantejar-se la funció d’aquest

privilegi? 17.621 aforats, no penseu que aquesta xifra és

directament proporcional al tipus de democràcia que tenim

actualment?, una democràcia marcada per la corrupció i la

manca d’ètica, en la qual els polítics no assumeixen les seves

responsabilitats davant un cas de corrupció? 

Comencem a donar sentit a aquest sistema de govern

anomenat democràcia. La regeneració democràtica comença

aquí, al Parlament i amb els seus parlamentaris. Podem Illes

Balears considera que l’aforament danya la democràcia i

contradiu el principi d’igualtat garantit a la Constitució. Per tot

això donarem suport a aquesta PNL, on es pretén eliminar

l’aforament, i les esmenes, per suposat, les esmenes presentades

per MÉS per Menorca. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS

per Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Abril, per un

temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a totes i a tots. Evidentment des del nostre grup

donarem suport a aquesta proposició no de llei perquè dóna

resposta clara, i a més si amb les esmenes permet avançar, per

poc que sigui, més encara, dóna resposta a un clam social per

aquesta transparència que reclama la societat en la gestió

pública i per l’abolició, diguem, dels privilegis, per dir-ho

d’una manera sintètica.

I tot i que el portaveu de MÉS per Menorca ha començat la

seva intervenció fent referència al nostre Estatut d’Autonomia,

que evidentment contempla aquesta figura que ens afecta a

nosaltres també com a parlamentaris, com a membres d’aquest

parlament, allò que crida realment l’atenció és l’existència

d’aquesta figura, però sobretot l’ús i l’abús que se n’ha fet a

l’Estat espanyol, vull dir que Espanya és una espècie d’oasi

dels aforaments en relació amb el nostre entorn immediat;

només a Espanya es calcula que hi ha devers 10.000 aforats,
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dels quals uns 2.000 són polítics, i això diguem que no alimenta

especialment la bona imatge que tenim els polítics davant la

societat; el darrer d’ells, si ho recorden, amb l’abdicació exprés

i la cobertura que es va donar al rei sobre aquesta qüestió,

també fent una altra vegada un abús en l’ús d’aquesta figura

que contravé i posa en evidència un principi bàsic en

democràcia, que és el principi d’igualtat, que queda bastant en

entredit per aquesta i altres qüestions.

M’agradaria recordar, perquè no ho han dit altres

companys, que ni a Alemanya, ni a Regne Unit, ni a Estats

Units, per exemple, no existeix la figura de l’aforament, que a

països també de l’entorn immediat com Portugal o Itàlia només

està reservat al president de la República o al primer ministre,

en alguns casos a alguns ministres... Tots recordaran també, per

exemple, fa..., crec que era fa dos anys, el Sr. Berlusconi jutjat

a un tribunal ordinari a Milà, i per tant al cap i a la fi, a part

d’aquest anacronisme i d’aquest mal ús de la figura de l’aforat,

que, insistesc, no només reforça aquesta imatge del polític sinó

que també acaba traspuant una certa desconfiança cap al mateix

sistema judicial, que ja està prou tocat, perquè pareix que

donam el missatge que els jutjats ordinaris, que els tribunals

ordinaris no poden jutjar determinades qüestions, i sobretot no

ens poden jutjar a nosaltres, que som uns privilegiats. Això a la

pràctica el que ha duit, a més, a comunitats autònomes

especialment afectades per la corrupció com és el cas de les

Illes Balears o del País Valencià, tres quarts del mateix, és que

aquest ús i abús de la figura de l’aforament ha servit per

emparar corruptes i ha servit per també colAlapsar els tribunals

superiors de justícia, que no estan preparats per manejar

expedients com els que s’han manejat en alguns casos de

corrupció, i a més ha fet que es dilatin els casos, els processos

judicials en aquests casos, molt particularment de corrupció,

cosa que al final és un contrasentit, perquè tanmateix l’opinió

pública s’avança i fa el seu judici. Vull dir que al final no has

guanyat res, en tot cas hem perdut tots.

I malgrat tot això que els he dit jo sí que trob que hauria

d’existir una figura, si no li volem dir aforament hauria de ser

una altra cosa, però que donàs protecció, en el nostre cas -i ara

parl com a corpus, com a corps, com a parlamentaris i

parlamentàries-, al poder legislatiu, perquè sobretot i molt

especialment en aquesta terra moltes vegades t’enfrontes,

diguem, a poders que no estan sotmesos a control democràtic

i també tenen molta importància, es diguin Matthias Kuhn,

màfia russa o màfia de residus d’Itàlia, i un se sent moltes

vegades desemparat fins i tot existint la figura de l’aforament,

que mai no es fa servir, per exemple, per protegir-nos davant

del que podria ser un atac per part d’algun d’aquests actors, que

només els he volgut posar algun exemple. Per tant sí que, tot i

que estam d’acord amb aquesta proposta, aquest diputat

considera que hi hauria d’haver i hauríem de debatre qualque

dia sobre la necessitat d’algun mecanisme que donàs garanties

al ple exercici del càrrec de diputat o diputada dels

representants de la sobirania popular en aquest cas, i que fos

també una garantia de separació de poders.

Però insistesc, com he dit al principi, sigui amb el text

inicial de la proposició no de llei, sigui amb la incorporació de

les esmenes que ha plantejat el Grup Socialista, tot el que

permeti avançar i deixar enrere l’antic règim bé ens va. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble.

Diputat Sr. Font, per un temps de deu minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, és un

tema del qual podríem parlar tres dies, tres dies, d’aquest

assumpte. Vistes les esmenes que presentava al Grup de MÉS

per Menorca el PSOE, on canviava delimitar i no derogar, com

la proposta inicial, i homologar-nos als països dels voltants, que

eren per aquí on anaven les esmenes, seria un bon referent per

a nosaltres. He de dir per avançat que si s’accepten les esmenes

votarem a favor, i si no s’acceptem també votarem a favor; és

a dir, volem treure d’aquesta discussió banal la història aquesta

dels aforaments. Vostès no han estat mai imputats; jo sí, jo sí,

i sé el que és. Si un no ha fet res pot estar tranquil.

Nosaltres pensam que si a Espanya hi ha prop de 17.700

aforats és un desbarat, quan ho mires en referència a països

com el Regne Unit, Alemanya, Estats Units, Portugal, Itàlia,

que només està aforat el president, només està aforat el

president; a França, el president de la República i el primer

ministre. I és cert que un aforament és un privilegi, i allò adient

és llevar aquest privilegi, sense cap dubte. Potser no es pot

menjar el que deia el Sr. Portaveu, ara, de MÉS per Mallorca,

aqueixa part de “vull tenir un resguard, però legislatiu, perquè

no em puguin venir”. Jo quan era senador em vàrem demanar

un suplicatori; era batle, també, un suplicatori perquè hi havia

una senyora que els vespres no dormia bé perquè la sala Rex

feia renou, i havien fet tots els mesuraments i tot estava

correcte. Clar, arriba un moment que et demanen un suplicatori

tenint tots els informes correctes, que estan bé, perquè hi ha una

senyora que no pot dormir; jo supòs que està parlant d’això. O

està dient que aquí facem una llei que vagi en contra de grans

poders econòmics que després puguin anar per nosaltres. Clar,

però és que si deim fora aforaments no n’hi ha d’haver per a

res, a pecho descubierto, i és l’única forma que segons quins

partits, des del meu punt de vista, que han crescut molt -i no

s’enfadin els que se sentin alAludits-, de parlar del tema de la

corrupció, idò s’acabi. 

Som tots iguals, a nosaltres ens va bé que siguem tots

iguals, ens va bé que siguem tots iguals, i acabaríem amb

aquest problema. Fins i tot crec que per a una persona que la

puguin imputar és millor si no està aforada, perquè en aquest

cas podrà recórrer al Suprem, cosa que ara no pot, una vegada

fet això. És a dir, crec que tens més defensa. Si has fet un

pecatot lògicament vols 27 segells que et cobreixin, però si no

has fet cap pecat vols 27 instàncies per demostrar la teva

innocència, i aquí hi ha el tema. Des d’El Pi el que veim és que

donar a la gent la capacitat de tenir més instàncies per poder

defensar-se davant la justícia és el que hauríem de fer i, de

passada, la societat ens veurà iguals, amb la qual cosa

benvinguda aquesta moció, aqueixa PNL que ha presentat MÉS

per Menorca, de veritat.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la

paraula l’Hble. Diputada Sra. Tur per un temps de deu minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Bon dia. No afegiré gaire cosa més del

que s’ha explicat aquí, vull dir que els arguments a favor

d’impulsar aquesta PNL i d’aprovar-la són claríssims. Crec que

el moment polític que vivim, i social, clarament ho reclama i ho

aconsella, i com s’ha explicat molt bé en aquest cas, si

finalment arriba a bon port i s’acaba aprovant, l’única

conseqüència que tendrà és una major situació d’igualtat per

part de tots els actuals..., de totes les persones que actualment

ens trobam cobertes pel fet de l’aforament davant una

eventualitat d’un tràmit judicial o d’una imputació, o de

qualsevol situació semblant. 

Per tant no tenc res més a afegir. És a dir, Gent per

Formentera dóna suport a aquesta iniciativa i ens sembla

perfecte impulsar-la. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Procedeix ara la suspensió de la

sessió per un temps de deu minuts, per la qual cosa deman al

grup proposant si vol la suspensió de la sessió o podem

continuar, i, en cas de continuar, especificar quin text seria el

que se sotmetria a votació.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, com que abans n’havíem parlat un poc, jo, si ho troben

bé, llegiré el text que em sembla que he entès que seria d’acord,

de consens de tots els grups, i si hi ha alguna cosa que no és

correcta, doncs agrairia que els grups ho diguessin per poder-ho

rectificar.

Sí, el tenc per escrit, el llegiré i després l’entregaré, també.

Seria..., el text compartit per tots els grups seria el següent: “El

Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a

reformar la legislació vigent, inclosa la Constitució Espanyola,

per tal de modificar i limitar la figura de l’aforament de l’actual

ordenament jurídic”. Segon: “El Parlament de les Illes Balears

insta el Govern de l’Estat a impulsar una reforma constitucional

que limiti i adapti, garantint el principi d’igualtat, la figura de

la inviolabilitat del cap de l’Estat”. I, finalment, el tercer punt:

“Els grups parlamentaris expressen la voluntat d’iniciar, dins el

proper període parlamentari, una modificació puntual de

l’Estatut d’Autonomia per limitar la figura de l’aforament de

l’actual marc jurídic de les Illes Balears”.

He entès que açò era el text de consens, però m’agradaria

que els grups, si no diuen...

LA SRA. PRESIDENTA:

En principi no hi hauria torn dels altres grups, però sí vull

que em confirmin si realment hi estan d’acord.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí, el Grup Parlamentari Socialista està d’acord amb la

proposta que el Sr. Martí ara ha fet in voce. Gràcies.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Per part del Partit Popular estam d’acord amb aquesta nova

redacció presentada, perquè l’hem consensuada entre tots, i va

en la línia del que ja vàrem exposar, com he dit abans, a una

altra comissió l’any passat, i un poc en la línia que el Partit

Popular a nivell general ha defensat, tant en aquesta cambra

com a nivell nacional

LA SRA. PRESIDENTA:

El Grup Parlamentari Podem?

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Sí, també donam suport a aquesta nova redacció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES?

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sense cap dubte El Pi.

LA SRA. PRESIDENTA:

Grup Mixt?

LA SRA. TUR I RIBAS:

També per part del Mixt. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, ara tocaria la votació de la Proposició no de llei

RGE núm. 4283/15, que entenc que s’aprova per assentiment.

En conseqüència idò queda aprovada aquesta proposició no

de llei RGE núm. 4283/15.

I.2) Proposició no de llei RGE núm. 5090/15, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig a la

concessió de la nacionalitat catalana als ciutadans de les

Illes Balears.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.

5090/15 del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig de la

concessió de la nacionalitat catalana als ciutadans de les Illes

Balears.

Per defensar-la té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Lafuente,

per un temps de deu minuts.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505090
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EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Ja ha

passat un temps des que es van fer aquestes declaracions per

part del conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya,

Germà Gordó, que el passat dia 22 d’agost va fer unes

declaracions polèmiques, on afirmava que en cas d’una

hipotètica independència de Catalunya, donaria la nacionalitat

catalana als ciutadans de la Catalunya Nord, el País Valencià

i les Balears.

El Grup Popular va presentar en el seu moment una

pregunta en el plenari, perquè pensam que és un tema

important, un tema que afecta tots els ciutadans de Balears, que

afecta els seus drets. Són unes manifestacions que fa un

representant polític d’una altra comunitat autònoma, en aquest

cas de Catalunya, i que afecten els drets públics i subjectius

dels ciutadans de Balears, que podria afectar els seus drets

civils, els seus drets econòmics, socials i culturals. I, per tant,

pensam que si bé és un tema polèmic des del punt de vista

polític, qualcú pot pensar que els ciutadans també tenen altres

problemes i efectivament hi ha altres problemes importants,

però sí que és una qüestió que té la seva rellevància política.

I davant d’aquestes manifestacions, altres representants de

comunitats autònomes van manifestar el seu rebuig d’una forma

contundent. Ho va fer el president de la comunitat autònoma de

València, Ximo Puig, i ho va fer el president d’Aragó de forma

contundent, manifestant que eren unes manifestacions

desafortunades, que eren irresponsables, que atemptaven i que

eren una ingerència injusta a la seva comunitat autònoma.

Nosaltres amb aquestes manifestacions..., saben que les

posicions polítiques independentistes de Catalunya o la

denominació de Països Catalans no l’entenen com una

comunitat en l’àmbit cultural, sinó que tenen darrera una visió

clarament política, una intencionalitat clarament política i que

no constitueix només un vincle cultural entre les comunitats

autònomes que puguin compartir una llengua comuna o una

història comuna, sinó que està claríssim que aquestes posicions

polítiques tenen, amb la denominació de Països Catalans. tenen

una visió totalment política.

Des de Balears pensam a més que aquestes declaracions el

que fan és danyar les bones relacions que sempre manifestam

que han existit i que han d’existir entre dues comunitats

autònomes que formen part d’Espanya, com són Catalunya i

Balears. A més, aquestes manifestacions són contràries

evidentment a l’actual ordenament jurídic, a la Constitució i al

nostre Estatut d’Autonomia.

Per tant, des del Grup Popular, a més de fer la pregunta en

el plenari, pensam que el Parlament de les Illes Balears s’ha de

pronunciar sobre aquesta qüestió i que el Parlament de les Illes

Balears ha de reprovar aquestes manifestacions del conseller de

la Generalitat de Catalunya d’una forma rotunda, manifestant

que són desafortunades i que són contràries a l’ordenament

jurídic.

També el Parlament de les Illes Balears ha de lamentar

aquesta posició totalment diferent que ha mantingut respecte

d’altres governs d’altres comunitats autònomes, com és el cas

de València i d’Aragó, que tenint governs amb presidents

socialistes, s’han manifestat d’una forma clara i rotunda, dient

que era una intromissió en les seves competències. I lamentam

que el Govern de les Illes Balears, que ha de defensar el

conjunt de la comunitat autònoma i el conjunt dels ciutadans,

no ho hagi fet d’una forma tan contundent com ho han fet altres

governs d’altres comunitats autònomes.

Per tant, crec que també és important que el Parlament de

les Illes Balears constati, com diu l’Estatut d’Autonomia, que

les Illes Balears són una nacionalitat històrica amb una voluntat

colAlectiva d’exercir el seu autogovern, d’acord amb la

Constitució i amb l’Estatut i, per tant, no formam part d’una

entitat política de la denominació de Països Catalans.

Pensam que és una declaració en defensa precisament de les

competències de la nostra comunitat, en defensa de la nostra

identitat, en defensa de l’ordenament jurídic vigent, en defensa

de l’Estatut d’Autonomia i en defensa de la Constitució, i

volem requerir precisament al Govern que faci defensa de tots

aquests valors que creim que són importants.

Aquest és el motiu d’aquesta proposició no de llei que

sotmetem a debat i a votació en aquesta comissió.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Lafuente. En torn de fixació de

posicions per part del Grup Parlamentari Podem Illes Balears

té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Maicas, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, sembla que el tema que ara ens

ocupa és una qüestió de patriotisme i una defensa de la

Constitució, aquella Constitució que no es podia tocar ni

modificar perquè era una constitució que havia estat

consensuada i que defensava i defensa els drets dels ciutadans

espanyols, els mateixos drets que el Partit Popular se bota

contínuament amb la modificació de l’article 135 d’allò que

tant defensen, per donar prioritat al deute per davant de les

necessitats de la ciutadania.

Posats a defensar els drets de les llibertats dels espanyols i

espanyoles, tampoc no haurien d’haver aprovar la llei mordaza,

pensada únicament per perseguir aquells que pensen diferent,

a nivell més local, la Llei de símbols. Així no es defensa

Espanya i ningú no ens donarà lliçons i menys el Partit Popular.

Ens hauria agradat que haguessin duit una proposta que

hagués servit per deixar a un costat la derogació que impedeix

les llibertats i, com va passar al penúltim ple, que vàreu preferir

aixecar-vos a votar, un dret per a qui representau i un deure de

la vostra funció parlamentària.

No continuaré parlant d’un patriotisme que es defensa

d’aquesta manera. No s’és patriota per dur a aquesta comissió

una proposta de pronunciament que diu defensar i posar en

valor la nació espanyola i la seva constitució. La cohesió i
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unitat d’Espanya no ho és perquè ho digui un paper, ha de ser-

ho perquè tots i tots ens sentim còmodes en una convivència

diària i en aquesta convivència s’han de reflectir les diferents

realitats que tenim en el país. I sembla que importa ben poc al

Govern d’Espanya.

Amb tota la problemàtica, penseu que la gent d’aquí fora

està esperant que aprovem el que estem debatent? Per què no

es fan la pregunta de per què Catalunya no vol pertànyer a

Espanya? Tal vegada aquest debat tindria més valor que el

tema que avui ens ocupa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS

per Mallorca té la paraula l’Hble. Sr. Abril, per un temps de

deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Jo el primer que voldria fer és aquesta admirable capacitat

del Partit Popular per presentar iniciatives de ciència ficció o

política ficció, en base a supòsits o declaracions d’algú que ja

va ser desautoritzat oficialment en el seu dia pel seu propi

govern, en aquest cas un membre del Govern de la Generalitat

de Catalunya, que tampoc no existeix com a tal, perquè varen

fer eleccions fa un parell de setmanes, com tots i totes bé

recordam.

De totes maneres intentaré ser positiu amb el meu

enfocament, en el sentit que el Grup Popular va presentar

també la passada legislatura, fa un any i mig aproximadament,

una proposició en plenari, si ho recorden, segur que ho

recorden, negant l’existència dels Països Catalans. A pesar que

es va imposar l’aprovació d’aquella proposició no de llei, no

només els Països Catalans no han deixat d’existir, sinó que a

més ara generen por entre la bancada popular, tal i com es

llegeix de l’exposició de motius de la proposició que debatem

ara mateix.

Dit això, siguem un poc pràctics i entrem en el debat polític.

Si Catalunya s’independitza, cosa probable, gràcies a

l’inexistent reconeixement del problema polític que hi ha a

Espanya pel que fa a la crisi territorial, que jo crec que és una

crisi afegida o simultània a la crisi econòmica, a la crisi de

l’Estat i de la democràcia, que d’alguna manera s’alimenten

unes a les altres, per molt que es neguin, aquesta negació

sistemàtica ha duit que ara Espanya tengui un altre problema,

que per als catalans i les catalanes crec que no és cap problema,

i no ho hauria de ser per a nosaltres, que és aquest procés

independentista o sobiranista a Catalunya.

Posant-nos en el cas -insistesc- de ciència ficció o política

ficció ara per ara, que Catalunya s’independitzi i bé, si la seva

legislació, tot i que també hem de dir que jurídicament és un

tema molt complicat, perquè ja no només dependria de la

legislació catalana, sinó de l’espanyola, cosa prou complicada,

veu bé fer compatible les dues nacionalitats, quin problema hi

ha?, perquè jo no record, si feim proposicions sobre

declaracions que ha fet qualcú, ningú no ha dit que això es

donarà sense que ningú ho demani, evidentment serà per a qui

ho demani. I, per tant, si a mi algú m’ofereix la possibilitat de

tenir una altra nacionalitat i a més aquesta nacionalitat

comporta drets, que no privilegis, com els que hem parlat fa un

moment, estam entrant en el terreny de les decisions personals,

i jo crec que aquí, on queda el liberalisme del Partit Popular?

Per exemple, i ja entrant en el debat ideològic.

I després hi ha el tema de la qüestió dels Països Catalans,

com element generador de por i tal, l’annexionisme que

d’alguna manera també insinua la proposició no de llei. Jo ja

els ho he dit altres vegades, que existeixin els Països Catalans,

que si no existissin, no serien citats a la proposició no de llei,

i que algú pugui tenir voluntat annexionista d’alguna cosa, no

vol dir que existeixi aquesta realitat cultural, lingüística i

històrica i hi hagi pretensió per part d’algú, ni de molt manco

d’algú de manera majoritària, de convertir això automàticament

en un estat. De fet, posem el cas que ens donin la nacionalitat

a nosaltres, però quedaria Catalunya Nord que pertany a

França, que tampoc no seria part d’això. Jo crec que ningú no

està plantejant això seriosament i qui ho està posant damunt la

taula realment és el Partit Popular.

Per tant, jo crec que creure en aquesta evidència dels Països

Catalans, no vol dir creure que hi ha d’haver un estat que

correspongui a les fronteres lingüístiques i culturals d’aquest

espai. Com supòs que Espanya, malgrat la nostàlgia

imperialista amb la qual celebra el 12 d’octubre, tampoc no

pretén recuperar totes les colònies perdudes en el passat. Ho dic

per posar un equivalent.

Dit això, evidentment crec que el que ja és de ciència ficció

o de política ficció és que estiguem debatent aquestes coses

aquí. Jo crec que hi ha coses molt més importants que

preocupen a la ciutadania. I senzillament reiterar l’oposició a

aquesta proposició, el nostre vot contrari si volen, abans que

me’n vagi per les bardisses que ja me n’hi començava anar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Abril. Per part del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble.

Diputat Sr. Font, per un temps de deu minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Al

company del Partit Popular i portaveu, vell conegut, si li

hagués de dir com cont els contes als meus néts, li començaria

per dir: “fa un temps no molt llunyà el partit en què vostè està,

no tenia aquests maldecaps”. No sé per què ara les aspirines no

funcionen i tenen aquests maldecaps.

No puc entendre, de veritat, que amb un tema d’unes

declaracions del mes d’agost, de 22 d’agost, que han sortit a

rectificar, perdem el temps en aquest parlament. Això és perdre

el temps d’aquest parlament.

A El Pi no ens agrada que ens englobin dins altres

comunitats autònomes. Nosaltres som la nostra, la balear. Però
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en seu parlamentària crec que tractar coses que... ha sortit gent

a aclarir i tot això, no té massa sentit.

Crec que hi ha grups aquí a Balears i en aquest cas és el PP,

i em sap greu, que estan més pendents del que passa a

Catalunya que del que passa a Balears, i nosaltres els

problemes que tenim aquí no són pocs, són bastants. I una

qüestió: negar un fet del que és una entitat cultural, del que

representen, aquesta part d’entitat cultural, els Països Catalans,

no política, és a dir, ser ignorant de la història només pot ser

com volien segons quins grans dictadors que la gent no

conegués la seva història per allà on venia, respecte a la

identitat, a trets que tenim comuns, que poden venir des

d’emprar la farina de blat a l’oli d’oliva o a la llengua, això és

tenir un fet que ens dur al Mare Nostrum, ni més ni manco, i

segurament els romans tendrien molta culpa d’aquesta història,

aquesta identitat que ens ha fet que culturalment ens puguin

parlar de Països Catalans sense que això sigui en cap moment

una situació política, perquè jo la vull, perquè la meva és

Balears... trob que dur el debat a això només els durà a un perill

de desaparició com a partit, els ho dic amb tota la meva

estimació del món i en aquest cas sense gens de mala intenció.

És a dir, el debat no és aquí, el debat és en el fet que l’Estat

espanyol entengui que la Nació, si volen dir espanyola, és una

nació de nacions perquè diu la Constitució..., parla de

nacionalitats i si parlava de nacionalitats ja tenien el problema

els constituents del 78 de saber que era la única forma de

desbloquejar la situació aquella dels constituents. Saber donar

cabuda a aquestes identitats que té cada poble és la base,

perquè don Pelayo fa molts d’anys que és mort.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Font. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca

té la paraula l’Hble. Sra. Font, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, avui hauran de disculpar la

meva innocència, però em sorprèn moltíssim aquesta PNL. Em

volen dir que em de debatre sobre unes declaracions fetes pel

Sr. Gordó fa dos mesos, més quan ja es va tractar en un ple? Ja

ho han dit els altres grups parlamentaris, però jo també ho

deman: em volen dir que no hi ha coses més importants sobre

les que debatre en relació amb les nostres illes?

És evident, no en tinc cap dubte, que els catalans tenen

claríssim que a la nostra comunitat així com a València, La

Franja o la Catalunya Nord som prou grandets per decidir per

nosaltres mateixos. Ho torn a dir: necessit que algú m’expliqui

la utilitat d’aquest debat, i ho dic de veritat. Hem de demanar

que el Parlament rebutgi aquestes declaracions, no, el que hem

de fer és parlar de model d’Estat, de procés constitutiu. 

Parlen d’ingerències, molt bé. Parlem de com el Govern de

l’Estat fa cas omís a totes les recomanacions en relació amb els

drets humans que ens arriben des d’Europa o que el dret a

l’habitatge està contemplat a la Constitució, però els

desnonaments no baixen. Parlem de com ens agrada perdre el

temps, com va dir el Sr. Martí, debatent sobre els sexe dels

àngels en comptes de fer política ciutadana. Els ho deman una

altra vegada: em poden explicar de què serveix el que feim

avui? 

Senyores i senyors diputats, no voldria que la ciutadania ens

estigués mirant per un forat, perquè segur que no entén res.

Evidentment, MÉS per Menorca votarà en contra d’aquesta

PNL. No compartim en absolut la proposta i perquè és clar que

amb Catalunya ens uneixen la història i la llengua comunes, i

compartir llengua vol dir compartir també una manera... una

mateixa manera d’entendre el món i els mecanismes pels quals

es regeix, una manera de classificar i denominar les coses i fins

i tot el mateix sentit de l’humor, tot i que avui -ho reconec- no

em fa gens de ganes riure.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula

l’Hble. Sra. Tur, per un temps de deu minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Quasi bé no sé ni per on començar,

vegem, la lectura que faria als dos diputats del Partit Popular

que representen i que defensen aquesta PNL és, en primer

lloc..., mirin, quan una persona no s’estima a si mateixa i

rebutja la seva pròpia identitat, d’això, se’n diu autoodi, i els

psicòlegs i terapeutes ho qualifiquen com a una patologia, hi ha

gent que va als psicòlegs i als psiquiatres per aprendre a

estimar-se, per conèixer-se i estimar-se. I jo crec que vostès

comencen a tenir símptomes realment patològics, els ho he de

dir així de clar, no, no, no ho dic amb cap tipus de cinisme, ho

dic sincerament de forma molt clara. Vostès s’ho han de fer

mirar.

Crec que és un dret reconegut per la Constitució, pels

preceptes legals que vostès defensen una vegada i altra com si

realment fossin els únics que els han creat i els han aprovat i els

defensen, és un dret reconegut decidir si un vol canviar-se de

nacionalitat, per tant, no veig on hi ha la gravetat de les

declaracions del Sr. Gordó, és que no la veig enlloc.

És a dir, vostès em diran a mi o a qualsevol ciutadà de les

Illes Balears o de la comunitat valenciana o fins i tot de Madrid

o de qualsevol altre indret d’Espanya si té dret o no o si pot o

no canviar-se de nacionalitat, vull dir, no veig la gravetat d’això

que estan dient. No la veig. 

Cadascú és lliure de renunciar, de demanar, de canviar, de

modificar la seva nacionalitat, o volen també vostès prohibir-ho

a través del Tribunal Constitucional?, a quin tribunal volen anar

vostès per dir a la gent quina nacionalitat ha de tenir?, també

volen regular això?, idò ja els dic que fracassaran.

Vostès diuen que és una ingerència, que és un sobrepassar

les competències d’altres comunitats, en què es basen per dir-

ho?, vostès que són tan amants de les lleis, quina llei ho diu,

això, que sigui una ingerència?, on està escrit?, jo no ho veig
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enlloc. És realment lamentable, de veritat, que estiguem

perdent el temps parlant d’això. 

Mirin, jo decidiré quina nacionalitat vull tenir, no m’ho dirà

el PP, no m’ho dirà ni el meu pare, ni la meva pare ni m’ho dirà

el Partit Popular. Cadascú és lliure de decidir sobre la seva

nacionalitat, i les declaracions del Sr. Gordó, els agradin o no,

són... són normals, vull dir, són unes declaracions normals, que

cadascú es faci nacional d’allà on vulgui i desitgi i si hi ha algú

dins els Països Catalans o fora dels Països Catalans que desitja

tenir la nacionalitat catalana ho farà, ho tramitarà al seu dia, si

ho desitja i ho pot fer. 

Per tant, em sembla absurd que estiguem discutint això.

Deixin de proclamar, per favor, i deixin de fer-se tan garants de

la legalitat i de veritat facin-s’ho mirar perquè vostès estan

instalAlats en l’autoodi, estan instalAlats en l’autoodi, per tant,

facin-s’ho mirar perquè probablement el millor que li pot

passar al Partit Popular en aquest moment és que acudeixi a un

terapeuta.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista té la

paraula l’Hble. Sr. Tarrés, per un temps de deu minuts.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,

procuraré ser molt respectuós en aquesta PNL com no pot ser

d’altra manera perquè cada partit té tot el dret a presentar el

que vulgui, ara bé, crec que hem de dir que vostès i nosaltres

pensam molt diferent en aquest tema, igual que pensam diferent

en altres temes i ho vàrem poder comentar i en vàrem poder

parlar al plenari del Parlament fa un parell de setmanes, crec

que va ser així. Però em preocupa aquesta manera de pensar

perquè crec que Espanya realment en aquests moments té un

problema... ho vaig manifestar, el tema de Catalunya és un

problema, és un problema a Catalunya i és un problema a

Espanya i la gent que vol treballar per solucionar aquest

problema el que no pot fer és contínuament tirar llenya al foc.

És a dir, crec que en aquest país s’ha instalAlat com a moda

generada per l’Estat, pel Govern en aquest cas, l’odi cap a

Catalunya, i això és un problema. Crec que això no pot ser de

cap manera, qualsevol passa, qualsevol declaració és anar-hi en

contra. 

Aquestes declaracions que va fer el conseller de la

Generalitat poden ser més o menys oportunes, en el seu

moment ja hi va haver qui el va corregir des del mateix govern

de la Generalitat, però és clar, això ho traslladam a una

comunitat, una comunitat on el que volem és cridar l’atenció a

aquesta persona i dir-li que és una ingerència, home!, en aquest

aspecte nosaltres coincidim amb el que han dit aquí altres

grups. 

A nosaltres ens toca està pendents d’allò nostre, si hem de

contribuir al benestar d’Espanya i que tot funcioni millor, etc.,

crec que ho haurem de fer coses més importants, més

interessants que no amb una declaració com aquesta, que

després de tot, si l’analitzam, tots podem tenir amics, coneguts

que s’han anat a viure a Anglaterra, França o Alemanya i avui

tenen la nacionalitat espanyola i la nacionalitat anglesa o

alemanya perquè han treballat allà, perquè s’han casat allà,

perquè han tengut una sèrie de relacions per les quals en funció

de la legislació d’aquell país se’ls ha atorgat la nacionalitat i,

per tant, ens arribam a trobar amb gent que té doble nacionalitat

o triple nacionalitat.

I si algú algun dia amb tot l’esforç que està fent el Partit

Popular perquè Catalunya es vulgui independitzar, que està fent

un esforç realment encomiable, no el fa ni Mas, cap polític de

Catalunya no fa tant d’esforç com el Govern central perquè

Catalunya es vulgui independitzar, idò el dia que ho

aconsegueixi, algú podrà negar la nacionalitat a algú que

compleixi els requisits per tenir-la, una doble nacionalitat? És

que estam entrant en uns debats que personalment consider que

no són els que toquen.

Vull repetir el que vàrem comentar en aquell ple i amb tots

els respectes i no parlo de vostès, eh?, dels membres del Partit

Popular a les Illes Balears, possiblement parlo dels membres

del Partit Popular a nivell nacional i que estaria bé que si vostès

ho creuen els ho traslladassin, els diguessin: “Mirin, abans

d’entrar nosaltres a rebutjar, a queixar-nos del que diu un

membre de la Generalitat, em vull queixar del que diuen els

membres del meu partit en l’àmbit nacional”, perquè crec que

abans d’imposar, que és el que volen fer els membres del Partit

Popular a l’àmbit nacional, imposar, nosaltres el que volem és

dialogar. 

Vostès el que volen... sí, el que volen d’alguna manera és

pressionar amb aquest tipus d’iniciatives i nosaltres el que

volem és que les dues parts trobin un espai per negociar, trobin

un espai per asseure’s. 

Crec que tothom coneix perfectament quina és la postura

que té el Partit Socialista en aquest tema i crec que és una

postura que el primer de tot que diu és: asseiem-nos a negociar

aquest tema, asseiem-nos amb Catalunya, nosaltres feim una

proposta d’aquesta Espanya federal on pensam que Catalunya

es pot sentir més còmoda del que se sent ara; perquè, és clar,

quan un diu això es troba amb postures molt intransigents, hi ha

gent que et diu, a mi m’és igual el que pensi Catalunya, idò,

miri, a mi no, jo valor el que pensen les persones, jo pertany al

Partit Socialista, el Partit Socialista és el que va valorar les

dones en un moment determinat perquè poguessin triar si volien

avortar o no, el Partit Socialista és el partit que va dir en un

moment determinat a les persones homosexuals que si volien

contreure matrimoni eren lliures de poder-ho fer. Jo pertany a

un partit que valora les llibertats de les persones i no pertany a

un partit que vol imposar a les persones una manera de pensar,

una manera de fer, una manera d’actuar. 

Per tant, estam en posicions, crec que bastant, bastant

diferents, que tots nosaltres a les Illes Balears, a Catalunya, a

Espanya, tots som grossets i tots sabem què és el que volem fer

i què volem fer, però només ens poden convèncer amb la

paraula. Només ens poden convèncer amb la paraula. 
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Me’n record una vegada, fa més d’un any, vaig a haver de

fer una declaració que en aquell moment va tenir ressò perquè

vaig dir el que pensava en aquell moment, vaig dir: “jo que no

som català, que som eivissenc, per què cada dia m’estan fent

entendre més o... em fan estar més prop d’entendre que

Catalunya vulgui ser independent?, per què?”, i després de molt

pensar-hi vaig pensar: és que totes les declaracions, totes les

actuacions van encaminades a això. 

Jo voldria que Catalunya formàs part d’Espanya i que

tenguéssim una Espanya en què tots ens trobàssim còmodes,

però quan tot són insults, quan tot és menyspreu, quan tot són

amenaces, així és impossible. Així no és possible. Un poble es

fa poble i es converteix en poble amb revolucions. La història

de la humanitat està plena de revolucions, on l’home ha dit: jo

en aquest entorn no vull viure, jo en aquest entorn no em trob

còmode, i canvia la manera de funcionar, canvia el camí i és

clar, quan des del Govern central només se li diu, o fas el que

jo et dic o t’enviaré els tancs, des del Govern central es pensa,

els farem por, això no està bé, s’espantaran i que ho vegi la

gent. En canvi, no és així, la gent s’ajunta, la gent fa pinya, diu,

com que ens llevaran la raó amb tancs?

Jo som dels que pens que el meu partit, és clar, el meu

partit, i el Partit Popular que han estat els dos grans partits que

han governat en aquest país, si fa un any haguessin dit, aquesta

gent vol expressar els seus sentiments, sabem quin és el seu

sentiment?, vinga, espitgem, deixem que es pronunciïn, avui no

tendríem aquest problema i parl dels dos partits. Parl amb tota

la sinceritat amb què puc parlar perquè crec que és el que toca.

Per tant, els demanaria, senyors del Partit Popular, una

vegada més, els ho vaig dir, el PSOE té molt clar quin és el seu

model i és el model que vol tirar endavant i que supòs i estic

convençut que el podrà tirar endavant a partir del 20 de

desembre d’enguany, però, senyors del Partit Popular de les

Illes Balears, jo els deman que canviïn aquestes mocions,

enviïn cap a Madrid, cap al seu partit, cap als dirigents de

l’Estat que respectin una comunitat com Catalunya, busquin el

diàleg, busquin el consens i possiblement Espanya tendrà un

futur que difícilment té ara. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Tarrés. Té la paraula ara per contradiccions el

grup proposant, per tant l’Hble. Diputat Sr. Lafuente, per un

temps de cinc minuts.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, senyors diputats. En

primer lloc vull manifestar el que he dit al principi de la meva

intervenció, que aquesta proposició no de llei va ser presentada

dia 27 d’agost, és a dir, quan estava en ple debat aquesta

polèmica política. Jo crec que el calendari parlamentari no el

fixa el Partit Popular, i sembla que se li dóna la culpa i tot del

calendari parlamentari, al proponent d’aquesta PNL. Jo crec

que açò, a més de ser injust, és incert, i no té cap fonament. 

En aquell moment, dia 27 d’agost, hi havia una polèmica

política important davant d’aquestes declaracions, unes

declaracions que, per cert, com he dit, van ser declarades per

Ximo Puig com a insensates; el Sr. Iceta, que crec que no és del

Partit Popular, crec que no és del Partit Popular, va dir que era

una autèntica barbaritat, textualment; el Sr. Lambán, que

tampoc no és del Partit Popular, va dir que le provocaba

profundo malestar, que era una falta de respeto intolerable,

que era irresponsable, que era una prepotencia identitaria,

desdichadas, equivocadas e injuriosas. Tot açò ho van dir

responsables d’altres comunitats autònomes que no són del

Partit Popular, ho van dir socialistes, crec. Per tant, crec que les

manifestacions d’imputar al Partit Popular, únicament i

exclusivament al Partit Popular, una posició política de defensa

de que consideram els drets dels ciutadans de Balears i de dir

en aquest cas, no als catalans, sinó a un responsable polític d’un

partit polític, a un responsable polític de la Generalitat de

Catalunya, que ha de ser respectuós amb l’ordenament jurídic

i amb les posicions de cada comunitat autònoma. Demanar açò,

defensar els drets dels ciutadans de Balears, crec que és no

només legítim, és el que toca fer al Parlament de les Illes

Balears.

Jo vull recordar plantejaments davant el plenari en què es

deia que el Govern del PP acotava el cap davant Madrid quan

anava a Madrid, i ara resulta que el govern d’esquerres acota el

cap davant els nacionalistes i no vol que en aquest parlament es

pugui dur a debat i a defensar els drets dels ciutadans. Acoten

el cap davant els nacionalistes catalans o davant, tal vegada,

socis seus que comparteixen les tesis polítiques dels

independentistes catalans, i per açò, per no tenir conflictes

interns dins el seu govern, callen i no defensen els interessos

dels ciutadans de Menorca, Mallorca, Eivissa i Formentera, que

és el que haurien de fer.

Per tant dir “escolti, és que el PP amenaça...”, què ha dit, el

representant del PSOE?, “no dialoga i amenaça amb dur els

tancs”. El PP el que diu és que respectem l’ordenament jurídic,

respectem la Constitució, respectem l’Estatut, i dins

l’ordenament jurídic, perquè ens importa Catalunya, perquè

estimem Catalunya, perquè consideram que Catalunya forma

part d’Espanya, perquè consideram que Catalunya ha de

continuar formant part d’Espanya, dins aquest ordenament

jurídic tinguem el debat que toca. Però açò, clar, queda molt bé

dir aquestes barbaritats, i el paper ho aguanta tot i es pot dir de

tot en aquest parlament, i es pot atribuir al PP l’autoodi i que

hem d’anar al terapeuta, i no sé què més coses. Escolti,

defensar l’estat de dret, defensar la Constitució, defensar

l’Estatut, defensar la unitat del nostre país o defensar el que

consideram el nostre país crec que no és autoodi, és defensar

una posició política tan digna i tan respectable com qualsevol

altra, però ho defensam amb arguments i ho defensam on toca,

on toca parlar de política, que és en el Parlament. 

Per tant crec que és una proposta..., estic d’acord que ha

passat el temps, i que tal vegada s’havia de dur a debat en el

moment adequat i quan era la polèmica política, estic d’acord,

però açò no és imputable al Partit Popular, crec que el calendari

parlamentari no és imputable al Partit Popular. I crec que ja,

sense cap tipus de posició ni radical ni fora de context, però sí

que s’han de dir les coses com són, i sí el Partit Popular ha de

defensar els seus principis i les seves idees, i açò és el que fa
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amb aquesta PNL. Que a qualcú no li agradi i que qualcú

digui..., i quedi millor anar tots en contra del PP i fer una

posició “frontista” sobre açò, idò ho lament, aquestes són les

nostres posicions polítiques, les defensarem aquí i on faci falta.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Lafuente. Passam, idò, ara, a la votació

de la Proposició no de llei RGE núm. 5090/15.

Vots a favor?

Vots en contra?

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei

RGE núm. 5090/15. Vots a favor, n’hi ha hagut 3; vots en

contra, 9. Ho dic perquè quedi al Diari de Sessions.

II. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 5555/15,

presentat pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

mitjançant el qual se solAlicita la compareixença de la

delegada del Govern, Sra. Maria Teresa Palmer Tous, per

tal d'informar sobre els recursos humans i materials

destinats per part del Ministeri de Justícia al Jutjat de

Violència sobre la Dona d'Eivissa, així com les actuacions

de supervisió i/o inspecció que s'hagin pogut fer per part

del ministeri.

Passam, idò, ara, al segon punt de l’ordre del dia, que

consisteix en el debat i votació de l’escrit RGE núm. 5555/15,

presentat pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

mitjançant el qual se solAlicita la compareixença de la delegada

del Govern, Sra. Maria Teresa Palmer Tous, per tal d’informar

sobre els recursos humans i materials destinats per part del

Ministeri de Justícia al Jutjat de Violència sobre la Dona

d’Eivissa, així com les actuacions de supervisió i/o inspecció

que s’hagin pogut fer per part del ministeri.

He d’aclarir als senyors diputats que en aquest cas hi haurà

un torn de fixació de posicions dels grups parlamentaris de deu

minuts cada un, no hi haurà torns de rèplica ni de contrarèplica,

i passarem seguidament a la votació.

Iniciam, idò, aquest torn de fixació, i pel Grup Parlamentari

Podem Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Maicas,

per un temps de deu minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Bé, jo crec que aquesta situació realment no l’entenc,

perquè si no hi ha la delegada de Govern, parlam del tema i

llavors podríem acordar quina és la nostra pròxima passa per

veure com podem abordar aquesta problemàtica?

LA SRA. PRESIDENTA:

En qualsevol cas, per aclarir la qüestió que planteja la Sra.

Maicas, és la comissió que ha d'aprovar, ha de requerir aquesta

senyora, en aquest cas la delegada del Govern. Per tant la

fixació dels grups és si considera aquesta comissió, i per tant

després se sotmetrà a votació, que s’hagi de convidar aquesta

senyora a venir o no a aquesta comissió per donar les

explicacions que es considerin oportunes.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

D’acord, gràcies, Sra. Presidenta. Molt bé, és un tema prou

complicat, i a més a més delicat. Després del suïcidi de Sara

Calleja l’11 de juliol a Eivissa van saltar totes les alarmes pel

que fa al Jutjat de violència sobre la dona a Eivissa. Es va

comprovar que al Jutjat de violència sobre la dona hi havia

dues denúncies interposades per Sara Calleja, una el maig i

l’altra el juny, sobre les quals no s’havia dut a terme cap

actuació, no tenien ni número. Pel que sembla es trobaven a

Secretaria, al despatx de la secretària judicial.

El jutjat específic de violència sobre la dona d’Eivissa tenia

en aquells moments el magistrat titular, Juan Carlos Torres, de

baixa, el qual és substituït automàticament entre els jutges del

partit judicial. Fins aquí tot normal. Però a més d’això tenia

quatre dels set funcionaris que integren la plantilla de baixa. En

qualsevol jutjat hi pot haver dues baixes simultànies, però més

de dues? Aquí passa alguna cosa que s’ha d’investigar, tant si

les baixes són reals com si es dóna una altra circumstància. No

és normal que més de la meitat de la plantilla estigui de baixa.

Tenint en compte que tots ells són interins sabem que per llei,

aprovada recentment sobre substitucions de funcionaris, no

s’obliga la reposició de cap d’ells. Per si això sembla poc tenc

entès que s’han interposat denúncies entre els mateixos

funcionaris d’aquest jutjat.

És per això que demanaria a la delegada del Govern quines

mesures d’actuació s’han dut a terme en referència a la

responsabilitat de la no-tramitació de les denúncies

interposades per Sara Calleja, que segons apunten recau en la

secretària judicial, la qual ja ha estat substituïda i enviada a uns

altres jutjats de Barcelona. Respecte de la quantitat de baixes

personals, s’ha investigat a què es deu aquesta situació i quines

mesures s’han pres al respecte? I, per finalitzar, s’ha alertat el

Govern central de la necessitat de disposar de més personal fix

al Jutjat de violència d’Eivissa?

Gràcies, això és tot.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Per la mateixa finalitat, per

fixació de posicions, pel Grup Parlamentari Popular té la

paraula l’Hble. Sr. Lafuente, per un temps de deu minuts.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, en principi

aquesta qüestió evidentment ens preocupa, al Grup Popular. De

fet s’han presentat per part del Grup Popular ja iniciatives en

aquest sentit, s’ha presentat a la Comissió d’Assumptes Socials

i Drets Humans una iniciativa del Sr. Jerez respecte de la

situació dels Jutjat de violència de gènere d’Eivissa, està

presentada aquesta iniciativa. 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505555
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No tenim clar que la compareixença de la delegada del

Govern en aquesta qüestió..., jo supòs que podrà explicar o dir

quins problemes ha trobat, en quina situació es troba el

Ministeri de Justícia a Balears, però crec que poca cosa més

ens podrà aclarir, tenint en compte que coincidim amb els

proposants en la importància i el tema delicat en què es troba

aquest jutjat, però no tenim clar que la delegada del Govern ens

pugui aclarir molta cosa sobre aquesta problemàtica.

Per tant la nostra posició és que no tenim cap impediment

a demanar la seva compareixença aquí, hi votaríem a favor,

però no sé si ens podrà aclarir qualque cosa en aquesta matèria.

Aquesta seria la nostra posició.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Lafuente. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Abril, per un temps

de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, jo senzillament vull recordar que nosaltres,

independentment del fet en concret pel qual es demana la

compareixença de la delegada del Govern i que entenem

perfectament, no som gaire optimistes, perquè hem demanat en

altres ocasions, també hem intentat recaptar la compareixença

de delegats o delegades del Govern, i no hi ha..., que hauria de

ser una qüestió de sentit comú, i jo crec quasi quasi de

responsabilitat política, perquè evidentment la delegada del

Govern central a Balears és aquí se suposa perquè li competeix

tot allò que depèn de l’administració central però que afecta

Balears, i quasi quasi hauria de ser de motu proprio que

comparegués periòdicament aquí, però a part dels fracassos del

passat ja ens vàrem trobar fa un parell de setmanes amb un altre

fracàs en aquest aspecte, que va ser que, malgrat la

predisposició del nou cap de l’Autoritat Portuària fins i tot a

venir a comparèixer en aquest parlament, la negativa mitjançant

una ordre del mateix ministeri perquè pogués..., se li va dir

pràcticament que ni se li passàs pel cap això de sotmetre’s a

control parlamentari d’aquesta comunitat perquè no era cosa

seva. 

Per tant, malgrat que donem suport a aquesta petició a

l’hora de votar, els he de dir i reiterar que no som gaire

optimista al respecte. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA

PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble. Diputat Sr.

Font, per un temps de deu minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,

nosaltres creim que realment la manca de pressupost i de

mitjans de la justícia generen molts de problemes. Podem

parlar d’aquest cas en concret, que desconeixem i hem escoltat

amb atenció la diputada de Podem, però crec que valdria parlar

del problema real, que és l’estat d’abandonament

d’infraestructures i manca de personal, i retards que hi ha en

molts d’espais. Nosaltres no ens oposarem a la petició que

vengui la delegada del Govern, però no tan sols per parlar

d’aquest punt sinó també per poder tenir més informació global

del que ens afecta a les infraestructures en justícia aquí a les

Illes Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Font. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca

té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Font, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. MÉS per Menorca dóna el seu

suport a aquesta petició de compareixença de la Sra. Palmer

perquè entenem que el Parlament és l’òrgan sobirà de les

Balears, i com a tal és necessària la colAlaboració de totes les

administracions.

De tota manera, després d’escoltar el meu company David

Abril també, doncs, em pos una mica... estic una mica

pessimista, però bé, és igual, seguim. És més, és una obligació

per a les diferents institucions ja que ens devem a la ciutadania,

la qual reclama respostes davant d’una situació tan greu com la

que avui tractam, la violència contra les dones.

La situació del Jutjat de Violència sobre la Dona d’Eivissa

es troba en una situació alarmant, minvat de recursos humans

i materials i amb problemes en les relacions entre el personal.

El jutge titular en matèria de Violència sobre la Dona i degà

dels jutjats d’Eivissa, ha denunciat de manera reiterada davant

la Gerència Territorial del Ministeri de Justícia la situació dels

jutjat, especialment les dificultats per cobrir totes les baixes de

personal que s’han produït i que fan inviable el funcionament

del jutjat en condicions òptimes. 

La compareixença de la delegada del Govern es fa, doncs,

imprescindible com a representant del Govern central, per tal

que s’hagi de pronunciar davant d’aquests fets i d’aquesta

deixadesa per part del Ministeri de Justícia, tot i que sabem que

mai no ha comparegut davant d’aquesta cambra. És, a més, un

exercici de transparència fonamental per a les nostres

institucions. 

Sí, MÉS per Menorca donarà suport a totes aquelles

iniciatives i propostes que estiguin encaminades a la millora

dels serveis a la ciutadania i a la seva protecció.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula

l’Hble. Diputada Sra. Tur, per un temps de deu minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Sí, en aquest cas estic absolutament

d’acord amb la proposició que planteja el Grup Podem, li
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donarem suport, lògicament, i posa de manifest una

problemàtica que tenim que va més enllà del Jutjat de

Violència de Gènere i és que en el cas de l’illa d’Eivissa i de

l’illa de Formentera les mancances que patim en serveis

judicials són realment importants i també en el cas de

Formentera d’una manera especialment accentuada.

Per tant, li donam suport. M’encantaria que la delegada del

Govern faci... ens doni el gust de comparèixer a explicar-nos

quines són les actuacions que pensa dur a terme per millorar

aquesta situació, si és que en té prevista alguna, i si no és així,

que ens brindi l’oportunitat de traslladar-li la necessitat

d’emprendre aquestes actuacions. 

En tot cas, també hauria de ser en la línia de les iniciatives

que es comencen a plantejar a l’àmbit d’aquest parlament pel

que fa a transparència i pel que fa a iniciatives que tenen per

objecte apropar més l’administració a la ciutadania. Hauria de

ser ja un canvi de tendència el fet de que representants

d’organismes públics que treballen per a les Illes Balears i per

als ciutadans de les Illes Balears, tot i que no treballin

directament per institucions d’aquesta comunitat, haurien de

comparèixer, hauria de ser ja un hàbit que comencin a fer-ho i

hauria de ser una situació perfectament normalitzada.

Per tant, esper que la seva proposició tengui èxit i aquesta

delegada del Govern comparegui aquí. Crec que si realment té

voluntat ho pot fer.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista té la

paraula l’Hble. Diputat Sr. Tarrés, per un temps de deu minuts.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.

Coincidesc amb els altres grups demanant que la delegada del

Govern pugui comparèixer en aquest parlament, com no pot ser

d’altra manera. També entendrem que la delegada del Govern,

igual que va passar amb el president d’Autoritat Portuària,

podem dir que ells a qui es deuen és al Govern central, en

aquest cas, i no a aquest parlament, però com deia la Sra. Tur

sempre seria bo que pogués comparèixer. 

Vull recordar que sempre ha estat amb governs socialistes

que s’ha lluitat a favor de crear la màxima defensa i la màxima

protecció cap a aquelles dones que han estat víctimes o aquelles

persones que han estat víctimes de la violència de gènere. Vull

recordar que va ser l’any 2004 als pocs mesos d’arribar al

Govern el president Zapatero que es va dictar la Llei orgànica

de mesures de protecció integral contra la violència de gènere,

i a l’article 43 de dita llei es preveu la creació de jutjats de

violència sobre la dona, que entraren en funcionament el 24 de

juny de 2005. Han estat deu anys de jutjats en funcionament en

contra de la violència de gènere que han servit per crear

consciència en un país que, podríem dir, tenia poca o quasi

mínima consciència sobre el tema, que ha estat molt important

la feina que s’ha fet. 

Llavors, a Eivissa ens ha passat el cas de Sara Calleja, el

cas de Sara Calleja vol dir, ens ensenya que a vegades les coses

fallen, que a vegades les coses no funcionen perquè als jutjats

no hi ha el personal, no hi ha els mitjans materials que es

necessiten. Per això, s’ha de solucionar el més aviat possible.

Evidentment quan hi ha hagut això, quan hi va haver aquest

problema en el mes de maig passat s’hauria d’haver solucionat

i no es va solucionar i és lògic que ara vulguem saber per què

no es dota del material suficient aquest tipus de jutjats.

Per tant, aquesta petició crec que té tot el sentit perquè el

que no hem de fer és baixar les expectatives amb aquest

problema, hem de mantenir les expectatives al màxim per evitar

qualsevol agressió que hi pugui haver i per això els jutjats han

d’estar en ple funcionament amb tots els mitjans possibles

perquè no torni a passar un cas com aquest.

Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta petició de

compareixença de la delegada del Govern. Res més.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Tarrés. Aquesta presidència, per les

manifestacions dels portaveus que han intervengut, entén que

aquesta compareixença, solAlicitar aquesta compareixença pot

ser aprovada per assentiment? 

Per tant, idò, s’acorda solAlicitar la compareixença de la

delegada del Govern, Sra. Maria Teresa Palmer Tous, per tal

d’informar sobre els recursos humans i materials destinats per

part del Ministeri de Justícia al Jutjat de Violència sobre la

Dona d’Eivissa així com les actuacions de supervisió i/o

inspecció que s’hagin pogut fer per part del ministeri.

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

Moltes gràcies.



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 7 / 14 d'octubre de 2015 111

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

C/ Palau Reial, 8

07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	Page 1
	Page 2
	1-1

	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	1-2

	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	1-3

	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16

