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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia senyores i senyors diputats, començarem la sessió
d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, presidenta, Maria Antònia Sureda substitueix Jaume
Font.

I. Elecció del càrrec de secretari o secretària de la
comissió.

LA SRA. PRESIDENTA:

El primer punt de l’ordre del dia d’avui consisteix en
l’elecció del càrrec de secretari o secretària de la comissió,
atesa la renúncia del Sr. Aitor Morrás i Alzugaray.

L’elecció de secretari o secretària es fa d’acord amb el
previst a l’article 43.3 del Reglament de la cambra.

Prec als grups parlamentaris que facin arribar a aquesta
presidència el nom del diputat o la diputada que proposen per
al càrrec de secretari o secretària.

Sr. Morrás, digui.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, Podem Illes Balears proposa David Martínez.

LA SRA. PRESIDENTA:

Alguna altra proposta?

Es podria entendre proclamat per assentiment?

Molt bé. Avançam una votació.

En aquest cas, queda proclamat secretari de la Comissió
d’Assumptes Institucionals i Generals l’Hble. Sr. David
Martínez i, per tant, li prec que passi a ocupar el seu lloc a la
mesa.

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia,
relatiu al debati votació dels escrits RGE núm. 12558/16 i
3036/17.

II.1) Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
12558/16, presentat pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, pel qual se sol·licita la compareixença de la
consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, per tal
d’explicar les actuacions dutes a terme per la seva
conselleria en l’exercici de les seves competències d’interior
i coordinació de les policies locals davant les diferents
trames de presumpta corrupció de diferents ajuntaments de
Mallorca.

Començam per l’escrit RGE núm. 12558/16 del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, mitjançant el qual sol·licita

la compareixença de la consellera d’Hisenda i Administracions
Públiques, per tal d’explicar les actuacions dutes a terme per la
seva conselleria, en l’exercici de les seves competències
d’interior i coordinació de les policies locals davant les
diferents trames de presumpta corrupció policial que afecten les
policies locals de diferents ajuntaments de Mallorca.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula Sr. Diputat Sr. Morrás, per un temps
de deu minuts.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sra. Presidenta. Sí desde el Grupo Parlamentario
Podem Illes Balears solicitamos la comparecencia, o instamos
a la comparecencia de la consellera de Hacienda y
Administraciones Públicas, bueno, pues para ver qué
actuaciones ha tenido esta conselleria respecto a las diferentes
tramas, o presuntas tramas de corrupción policial. 

Unas tramas que empiezan en un triángulo, que no es el de
las Bermudas, que es el de la vergüenza, que en principio
implican a tres municipios, que son Calvià, Llucmajor, y en el
vértice superior de ese triángulo, está la ciudad de Palma. Una
ciudad en la que en el ayuntamiento no constaba de la policía
local ninguna relación de puestos de trabajo, no constaba la
dedicación, no constan los horarios, no constan las
promociones que tenían dentro de la policía, no constan los
complementos salariales, es decir, no hay registro alguno en el
ayuntamiento de recursos humanos respecto al cuerpo de
policía, salvo una relación de nombres y poco más. 

Una opacidad que se ha ido mitigando con el cambio de
gobierno, pero que ha dado lugar o ha favorecido que se diesen
concursos para acceder a la policía fraudulentos; que se
repartiesen exámenes por parte de miembros del Partido
Popular a determinadas personas para que puedan acceder a
esas plazas de policía; que miembros del Partido Popular
creasen la plantilla especial, la plantilla verde, una plantilla, un
cuerpo especial dentro de la policía que en Autos se expone
que han sido un grupo dedicado a extorsionar locales,
extorsionar locales que si eran buenos, se portaban bien con ese
grupo, pues no pasaba nada, no les ocurría nada, estaban fuera
del alcance de cualquier tipo de inspección, y si esos locales
eran considerados como malos, es decir no colaboraban
presuntamente con ese grupo, pues entonces no hacían más que
tener inspecciones e inconvenientes en el quehacer ordinario. 

Unos grupos de policías que presuntamente también
ejercían de carteristas o de ojeadores para carteristas entre el
municipio de la playa de Palma, o sea en playa de Palma y
también en la zona de Calvià.

Todo esto, todas estas formas de pago parece ser que se
realizaban en forma de sobornos a políticos y eran efectuadas
mediante fiestas en prostíbulos, según han declarado los
testigos protegidos. Un prostíbulo abría de forma exclusiva
para los altos cargos y las mujeres eran utilizadas
presuntamente para pagar esas extorsiones. Todo esto, como se
recoge en el sumario, era organizado por el presidente del
Partido Popular de Palma, el Sr. José María Rodríguez.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201612558
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201612558
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Además, en estas últimas fechas también hemos visto en
prensa que el Sr. Cursach era favorecido mediante
ordenaciones experimentales para permisos de ocupación de
vía pública en la playa de Palma. También que era beneficiado
con paradas de autobuses y de taxis cerca de negocios como
Pachá.

Todo esto nos hace pensar que conselleria, que es la
responsable administrativa de las policías locales, ha podido
tener algún tipo de acción respecto a todas estas actuaciones
que se han dado en los distintos municipios de esa policía local.
Por ello, solicitamos la comparecencia de la consellera en esta
comisión.

Muchas gracias.

(El Sr. Vicepresident substitueix la Sra. Presidenta en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Para fijar posiciones por
parte del Partido Popular tiene la palabra la Sra. Mabel Cabrer,
por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Nosaltres no ens oposarem a què comparegui un membre del
Govern a explicar qualsevol assumpte que afecti la seva
conselleria, encara que ens abstendrem en la votació de la
sol·licitud d’aquesta compareixença, perquè realment creiem
que poc pot aportar la consellera d’Hisenda i Administracions
Públiques en qüestions internes de cada ajuntament, de
qüestions disciplinàries o penals del funcionament dels seus
funcionaris públics i les seves policies locals. La tasca de la
conselleria en matèria d’interior i coordinació de policies locals
és un altra, és vetllar per aquesta coordinació, però no és per a
temes disciplinaris que poden afectar la policia local, com pot
afectar altres tipus de funcionaris interns de cada corporació
local i que, a més, estan investigats per qui pertoca, que és
l’administració de justícia i els jutjats d’instrucció.

Per la qual cosa, supòs que forma un poc part del circ
mediàtic que vivim en aquest Parlament, que de sobte surten
d’un plenari els membres de Podem, que de sobte es fa una
apagada informativa digna de règims dictatorials i d’episodis
que havíem oblidat en el nostre país i que ara hem de reviure i
hem de parlar de Cursach, de Rodríguez. Què vol que li digui?
Si això és la funció i el circ que volen que sigui aquest
Parlament, ja dic, nosaltres creiem que forma part d’aquesta
estratègia. Ens abstendrem, però evidentment creiem que poc
pot aportar la consellera en aquest aspecte.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo
Parlamentario MÉS por Mallorca tiene la palabra el Sr. Abril,
por un tiempo de diez minutos.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

El nostre grup parlamentari no donarà suport a aquesta
sol·licitud de compareixença per quatre raons.

Primer, perquè pensam que els fets que s’estan investigant
no són relatius a la present legislatura ni res que tengui a veure
amb l’actuació del Govern, sinó a actuacions del passat. 

Segon, perquè les competències d’interior del Govern de les
Illes Balears són més que limitades pel que fa a l’actuació que
en teoria amb aquesta sol·licitud de compareixença se’n vol
demanar comptes, ja m’agradaria a mi que el Govern de les
Illes Balears tengués les competències d’interior que tenen
Catalunya o Euskadi, fins i tot una policia pròpia, com, per cert,
marca el nostre Estatut, i en aquest cas la nostra consellera
d’Hisenda i Administracions Públiques seria una consellera
d’interior en tota regla, equiparable a les d’altres comunitats
amb cossos de seguretat propis, reals.

El tercer motiu és que el que s’està investigant, en tot cas,
si hi ha una presumpta responsabilitat política seria en tot cas
la de l’actuació del Sr. Rodríguez, tant des de l’Ajuntament de
Palma com des de la Delegació de Govern, involucrant fins i
tot l’actuació d’altres cossos de seguretat, no exclusivament les
policies locals.

I, finalment, perquè pensam que no és el Govern actual de
les Illes Balears qui hagi de donar comptes d’una qüestió que
no només està essent judicialitzada en aquest moment sinó que
bona part del que es demana comptes aquí es troba sota secret
de sumari.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo
Parlamentario El Pi PROPOSTA PER LES ILLES tiene la
palabra la Sra. Maria Antònia Sureda por un tiempo de diez
minutos.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, des del
nostre grup parlamentari tampoc no ens posicionarem en contra
del fet que vengui la consellera a donar explicacions. Sí que
consideram que... o no sabem en quin punt està aquest tema, i
si era el moment o no de comparèixer, segons les actuacions
que hagin fet amb les competències que els pertoquen.

Però, dit això, nosaltres ens abstendrem en aquesta
compareixença.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo
Parlamentario MÉS per Menorca tiene la palabra la Hble. Sra.
Patrícia Font, por un tiempo de diez minutos.
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LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. MÉS per Menorca s’abstendrà en
aquesta votació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo
Parlamentario Mixto tiene la palabra la Hble. Sra. Sílvia Tur,
por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. En aquest cas també nosaltres ens
abstendrem; millor dit, jo particularment m’abstendré, perquè
no som aquí en representació de la resta de membres del Grup
Mixt, però sí que he de dir que el motiu de la meva abstenció
és pràcticament idèntic al que ja s’ha expressat aquí per part
d’altres portaveus, i és bàsicament el fet que entenc que les
competències del Govern de les Illes Balears en matèria de
funcionament intern de cada policia local són nul·les,
pràcticament, i crec que és una qüestió de competència
bàsicament municipal, i sobretot, quan en aquest cas ja hi ha un
procés judicial obert i hi ha tot un seguit de feines
d’investigació, crec que no és pertinent, ni el moment, ni el
lloc, ni la persona a la qual es demana la compareixença per
dur a terme o per aprovar la iniciativa, en aquest cas, de
Podem.

Per tant m’abstendré. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo
Parlamentario Socialista tiene la palabra la Hble. Sra. María
José Camps por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Moltes gràcies, president, bon dia. Vull recordar en quin
context es demana aquesta compareixença, que és: actuacions
dutes a terme per la seva conselleria en l’exercici de les seves
competències d’interior i coordinació de les policies locals,
davant les diferents trames de presumpta corrupció policial que
afecten les policies locals dels diferents ajuntaments de
Mallorca.

Per començar li he de dir que les competències lligades a
les policies locals es reparteixen de manera diferent entre
l’Estat, les comunitats autònomes i els municipis, i en aquest
sentit la comunitat autònoma desenvolupa les seves
competències sobre les policies locals en l’àmbit de la
coordinació, tal i com estableix l’Estatut d’Autonomia a
l’article 39.19, perdó, 30.19, però en cap cas no gestiona
directament els cossos de la policia local. De fet, aquests cossos
pertanyen a l’administració municipal i per tant potser la
petició de Podem s’hauria d’adreçar a responsables de seguretat
dels municipis afectats en els casos de corrupció, però no creim
que la consellera, com han dit els altres portaveus que m’han
precedit, fins i tot manifestant la seva abstenció, per la poca
efectivitat que pugui tenir aquesta compareixença, perquè en
cap cas podem lligar la corrupció que es comenta en aquesta

sol·licitud de compareixença a la policia local lligada al
Govern de les Illes Balears.

En qualsevol cas, en l’àmbit de les competències de la
conselleria, entenc que s’està portant a terme aquesta
modificació de la Llei de coordinació de policies locals a les
Illes Balears per canviar el model de la policia actual. Sobre
açò entenem que la conselleria sí podria donar explicacions,
però no sobre l’objecte de la compareixença que es demana en
aquest cas. Fonamentalment l’objectiu d’aquest canvi de model
camina en la direcció de posar en valor les policies locals i
superar l’actual situació de desprestigi que pateixen, però en
cap cas lligar aquesta corrupció actualment a la policia local.

En aquest sentit, i recollint les manifestacions fetes pels
portaveus que m’han precedit, votaríem en contra d’aquesta
compareixença, excepte que el grup proposant reformulés la
seva sol·licitud.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. 

Pasamos entonces a la votación del escrito RGE núm.
12558/16.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

¿Abstenciones?

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor; 4 en contra, i 5 abstencions.

I 6 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

En consecuencia queda rechazada la propuesta de requerir
la presencia de la Sra. Consellera de Hacienda y
Administraciones Públicas para explicar las actuaciones
llevadas a cabo por su conselleria en ejercicio de sus
competencias de interior y coordinación de las policías locales
ante las diferentes tramas de presunta corrupción policial que
afectan a las policías locales de diferentes ayuntamientos de
Mallorca.

II.2) Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
3036/17, presentat per tres diputats membres de la
Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals, adscrits al
Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual se
sol·licita la compareixença de la Sra. Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, alcaldessa d’Alaior, per tal d’informar
sobre la llicència d’obres de l’Ajuntament d’Alaior
aprovada en tres dies a una societat de la Sra. Sugrañes.

Pasamos, pues, al debate y votación del escrito RGE núm.
3036/17, presentado por tres diputados miembros de la

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201703036
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Comisión de Asuntos Institucionales y Generales adscritos al
Grupo Parlamentario Socialista, mediante el cual se solicita la
comparecencia de la Sra. Misericordia Sugrañes, alcaldesa de
Alaior, para informar sobre el procedimiento llevado a cabo
por el Ayuntamiento de Alaior para aprobar en tres días una
licencia de obras a una sociedad de la Sra. Sugrañes.

Para su defensa por parte del Grupo Parlamentario
Socialista tiene la palabra la Hble. Diputada María José Camps,
por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Moltes gràcies, president. En aquest cas, sí, és el Grup
Parlamentari Socialista que demana la compareixença de la Sra.
Sugrañes. Ja sé que em diran que l’objecte d’aquesta
compareixença s’hauria de circumscriure exclusivament a
l’àmbit municipal per tal que la Sra. Sugrañes és la batlessa
d’Alaior, però entenem que és necessari que es donin
explicacions sobre una sèrie de conductes que s’han duit a
terme i que s’haurien de respondre segons quines qüestions
dubtoses sobre aquesta actuació de la Sra. Sugrañes, que essent
diputada d’aquest parlament simultàniament també és batlessa
d’Alaior, i ha protagonitzat aquesta situació de la coneguda
llicència exprés a una societat en què ella mateixa participa, i
aquesta sol·licitud es fa a l’empara del Reglament d’aquesta
cambra, i per tant creiem que és absolutament legítima la seva
sol·licitud.

Per començar m’agradaria fer una petita cronologia de
quins han estat els fets que coneixem fins ara. 

Dilluns dia 9 de maig de 2016, l’empresa Pons Sugrañes,
comunitat de béns, presenta un projecte bàsic de construcció
d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina al carrer Passeig
Marítim, número 6C, parcel·la 12, de la urbanització Sant
Jaume, amb un pressupost determinat. Dimarts dia 10 de maig
de 2016, l’endemà, s’emeten els informes tècnics i jurídics per
atorgar la llicència inicial. Dijous 12 de maig, dos dies després
d’aquests informes tècnics i jurídics, es reuneix de forma
extraordinària, per urgència, la Junta de govern municipal, i el
projecte de l’empresa Pons Sugrañes, comunitat de béns, obté
la llicència. 

Dimecres, dia 18 de maig del 2016, per sentència del
Tribunal Suprem s’anul·la definitivament el Pla general
d’ordenació urbana d’Alaior. Dilluns, 28 de novembre del
2016, es reuneix la Junta de govern municipal i atorga la
llicència definitiva al projecte executiu presentat per aquesta
societat. L’informe jurídic explica que la llicència es pot
aprovar de forma definitiva perquè la llicència inicial s’atorgà
abans d’anul·lar-se aquest pla general per part del Tribunal
Suprem. Si s’hagués presentat després de dia 18 de maig seria
nul·la. També es va fer constar la incompatibilitat de
l’alcaldessa que ja hi té un interès privat en tot aquest
procediment.

És clar, a partir d’aquí sorgeixen una sèrie de qüestions
perquè és obvi que l’Ajuntament d’Alaior no havia atorgat mai
una llicència amb tanta rapidesa, que es presenta un dilluns i un
dimarts ja té tots els informes favorables emesos tant tècnics
com jurídics. 

La primera qüestió que se’ns planteja és qui sabia que era
a punt d’anul·lar-se definitivament el pla general? Perquè en
aquest mandat la responsable de les competències en urbanisme
és la pròpia alcaldessa. Ja havia manifestat públicament també
que anul·lant-se aquest pla general en fase de recurs no tenia
moltes esperances que es pogués mantenir. Per tant, estava
pràcticament convençuda que s’anul·laria.

Per què la llicència es presenta a la correguda i es tramita
només en tres dies? La tramitació normal és entre dos i tres
mesos. Qui va donar l’ordre d’accelerar la llicència i passar per
davant dels expedients d’altres ciutadans? Si no consta per
escrit dins l’expedient haurà d’haver estat una ordre verbal. 

Per tant, crec que és important no perdre de vista aquestes
qüestions, com per exemple també que estant personat
l’Ajuntament d’Alaior en aquest procediment judicial va rebre
per part del seu procurador la notificació de votació, de
votación y fallo que es diu, del tribunal per tal de resoldre la
qüestió o el recurs que s’havia plantejat. 

Ens queden qüestions com, quantes sol·licituds de llicència
d’obra varen ser informades tècnicament amb un tractament
preferent diferent a l’ordre de registre d’entrada per evitar ser
afectades per l’anul·lació del pla general de 2009? Només la de
la Sra. Sugrañes o altres? Com he dit abans, d’on emana
aquesta ordre i qui dóna l’ordre de no respectar estrictament
l’ordre de registre d’entrada? I amb quina data va saber
l’Ajuntament d’Alaior que el dia assenyalat per a la votació i
resolució del recurs de cassació seria el 18 de maig.

Clar, la Sra. Sugrañes ja ha donat una sèrie d’explicacions,
afirma que era evident que el pla general seria anul·lat i que
l’ajuntament no preveia tramitar preferentment totes... ja havia
previst tramitar preferentment totes les sol·licituds d’obra que
podien veure’s afectades, però realment només es varen
tramitar tres, d’aquestes tres que sí varen tenir accés després de
vint dies d’haver-se sol·licitat per part dels grups de l’oposició
perquè inicialment la Sra. Sugrañes es va negar a donar aquesta
informació, trobam que són dues sol·licituds de llicència més
previstes a parcel·les de la mateixa zona que també es veurien
afectades per aquest pla general amb projectes signats pel
mateix arquitecte, el Sr. Manuel Sintes Riutort. 

Per tant, les set llicències que s’aproven en aquesta junta
extraordinària són en base a projectes pràcticament idèntics i,
per tant, sospitam que davant l’evidència que no es podrien dur
a terme aquestes obres, una vegada el Tribunal Suprem hagués
dictat sentència, la Sra. Sugrañes demana al mateix arquitecte
que havia fet els projectes d’aquestes dues sol·licituds de
llicència que es demanen durant el mes d’abril i, bé, fent un
corta y pega aconsegueix en tres dies obtenir la seva llicència.

Una altra qüestió que tampoc no s’ajusta als procediments
és que aquesta junta extraordinària s’havia de convocar, segons
el ROF, en un termini de 24 hores i, segons consta en el propi
portal de transparència, no es convoca respectant aquest termini
sinó que es fa en un termini inferior ja que es notifica aquesta
junta dia 9 del 5 del 2016, a les 13.36 hores, se signa dia 11 de
maig, a les 13.14 hores, i realment se celebra la junta dia 12,
l’endemà, a les 9.10 hores, per la qual cosa, no han passat
aquestes 24 hores que el reglament obliga. 
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Per tant, crec que tenim aquí l’oportunitat que la Sra.
Sugrañes doni explicacions sobre aquesta actuació que, de
moment, qualificaríem d’irregular perquè realment creiem que
hi ha hagut un aprofitament del seu càrrec per obtenir aquesta
llicència de manera tan accelerada. I essent ella l’única
responsable de l’àrea d’Urbanisme a l’ajuntament i no constant
dins l’expedient ordre escrita que aquesta llicència o altres
passassin de forma preferent per evitar l’aplicació del pla
general, entenem que ha estat ella que ha donat als treballadors,
als funcionaris de l’ajuntament, aquesta ordre i als tècnics que
la informen favorablement l’ordre que s’informi aquella
llicència que just fa un dia que ha entrat en el registre
d’entrada.

Per tot açò, ens agradaria poder escoltar la Sra. Sugrañes,
d’ella només sabem el que s’ha manifestat en premsa; ella
considera que no hi ha hagut cap utilització preferent de la
informació privilegiada que ella podia tenir i que s’han tractat
igual altres llicències. La secretària de l’ajuntament, en canvi,
confirma que no sap quines llicències s’han pogut tractar de
forma preferent perquè tampoc no hi ha cap tipus de registre. 

Per tant, creiem que és una qüestió que està prou embullada
i creiem que està mes que justificada la sol·licitud d’aquesta
compareixença. Res més. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. En el turno de fijación de
posición, por parte del Grupo Parlamentario tiene la palabra la
Sra. Cabrer, per un tiempo de diez minutos.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. És
conegut que el Parlament de les Illes Balears és bàsicament
competent per la seva tasca legislativa i de control de Govern
de les Illes Balears, aquesta és la tasca principal d’aquest
parlament. Per tant, sol·licitar compareixences de batles,
regidors, per la seva qualitat de diputats és entrar en una
dinàmica i en un circ mediàtic que no correspon a aquest
parlament.

A les corporacions locals, com a tots els ens democràtics a
les Illes Balears, malgrat hi hagi episodis d’"apagones", hi ha
òrgans de control en els distints òrgans de govern, i en el cas de
les corporacions locals hi ha els seus òrgans de govern
constituïts bàsicament pel Ple de l’ajuntament, pels regidors
que són a l’oposició, les sol·licituds de documentació i en
última instància els tribunals de justícia.

En aquest sentit, idò, hi ha diputats del PSOE imputats per
temes de corrupció urbanística, la Sra. Elena Baquero, per
temes en el Migjorn també urbanístics de la seva família, i amb
un grau més d’imputació o d’investigat, com es diu en aquests
moments, que seria... nosaltres podríem demanar la
compareixença i seria entrar en una dinàmica, ja diem, que no
ens correspon.

En aquest sentit, nosaltres, com a Grup Popular, hem retirat
la sol·licitud de compareixença del Sr. Alcover que havíem
demanat precisament per aquest motiu, per tant reconeixem
nosaltres que no és aquesta tasca i nosaltres, idò, votarem en
contra d’aquesta sol·licitud de compareixença. A més,
anunciam que votam en contra avui a totes les altres que hi ha
dels nostres diputats i que no compareixerà cap d’aquests a cap
d’aquestes comissions.

Dit això, no vull desaprofitar per fer una defensa de la Sra.
Misericòrdia Sugrañes precisament perquè no m’agrada que
quedi en el Diari de Sessions acusacions sobre una diputada i
una batlessa que té, idò, un comportament i ha tengut un
comportament sempre, idò, exquisit en totes les seves tasques
com a representant pública. Per això, el primer que hem de
recordar és que el Pla general de 2009 es va aprovar a Alaior
per un govern que no era del Partit Popular, era un ajuntament
i un Consell Insular de Menorca, que fa l’aprovació definitiva,
governats per l’esquerra i en aquest sentit l’edificabilitat o no
d’uns solars a Sant Jaume vénen definits per un pla general que
no és gens sospitós precisament de ser aprovat pel Partit
Popular. 

Aquest pla va ser impugnat i en aquest judici no només hi
ha participat l’Ajuntament d’Alaior, sinó també el Consell
Insular de Menorca que hi ha estat present perquè era qui
realment havia aprovat definitivament aquest pla. I aquest pla
es va impugnar per uns particulars, per uns temes de fons que
per res afecten, precisament, aquestes parcel·les, sinó altres
qüestions, però que per desgràcia es va anul·lar aquest pla
general no per aquest tema de fons, sinó per uns temes de
forma, perquè mancaven uns informes d’un òrgan del Govern
balear crec que era o una cosa així, però per un simple tràmit el
Tribunal Superior de Justícia a les Illes Balears no en una, sinó
en dues sentències de l’any 2015... idò declara nul aquest pla
general per aquest tema, ja dic, de forma.

Això suposa una greu problemàtica dins l’Ajuntament
d’Alaior, es recorre en cassació tant pel Consell de Menorca,
com per l’ajuntament per tal d’intentar... idò esgotar totes les
instàncies, perquè la problemàtica era que tornava al Pla
general de l’any 1994 que era un pla molt desenvolupista i que,
a més del fet que s’hagi anul·lat per un tema de forma un pla
general, a més dur o pot dur una sèrie de responsabilitats
administratives, de responsabilitat patrimonial de l’ajuntament
d’haver indemnitzat pels mals que ha causat el seu
comportament irregular per la qual cosa estam en una situació
jurídica delicada dins el que és l’Ajuntament d’Alaior.

En aquesta situació hem de recordar que fins i tot abans de
la sentència del Suprem que encara... amb la qual cosa no era
ferma i es podien tramitar totes les llicències segons el pla del
2009, s’acorda ja treure a informació pública un avanç del pla
general, precisament per intentar el més prest possible tornar
recuperar el pla del 2009, sabem que la tramitació és
complicada i és lenta, però la filosofia de l’ajuntament és
recuperar un pla de l’any 2009 que, ja dic, va fer un govern
d’esquerres, i aquest pla ja ha sortit, aquest avanç de pla,
precisament fixat que es recuperen els criteris del 2009.
Evidentment, quan... mentre era pràcticament previsible que el
Tribunal Suprem anul·lés aquest... o confirmés aquestes dues
sentències de la Sala del Contenciós Administratiu, per la qual
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cosa dir que si hi ha informació privilegiada  i quan es votava...
informació que tenia el Consell de Menorca, l’Ajuntament
d’Alaior i tota la gent... és de domini públic dins l’illa de
Menorca i del municipi d’Alaior.

Evidentment, fins que no hi ha la sentència que ho ratifica,
idò tothom pot demanar les llicències, com va fer la seva
família i varen ser uns altres i a més és habitual tant tècnica...
en urbanisme com que es dóna prioritat als expedients quan se
sap que hi pot haver un canvi precisament normatiu. 

Això és una cosa que sempre passa a tots els departaments
d’urbanisme perquè se sap i el que fan els tècnics és que, com
que hi ha uns drets que s’han de resoldre d’acord amb aquella
normativa, idò s’hi dóna prioritat precisament per aquest motiu,
amb la qual cosa... no hi ha cap tipus d’irregularitat en el fet
que es presenti una llicència perquè tanmateix en aquella
petició era igual quan es resolia o no perquè tenia els drets
adquirits abans de la sentència del Tribunal Suprem que va ser
molt posterior i que, a més, va ser posterior a dia 18 de març i
va ser notificada fins i tot després, amb la qual cosa el menys
important és si aquests informes... a part són favorables, com
si aquí la batllessa obligàs als tècnics i als jurídics a fer uns
informes desfavorables, els informes són favorables, ja he dit
que era indistint, si la junta de govern era l’11, 12 o 13, era
indistint perquè realment ja estava entrada la sol·licitud.

I a part que s’hagin pogut afectar o minvar als seus drets per
culpa d’una actuació irregular de l’ajuntament de l’època
socialista, que ara la Sra. Misericòrdia Sugrañes i l’ajuntament
del PP és qui ha de resoldre aquesta papereta que hi ha en
aquest municipi, idò ja dic, tenen a més un eventual dret de
responsabilitat patrimonial davant l’ajuntament.

He de dir per tant que la Sra. Batllessa es va abstenir
evidentment dins la Junta de Govern que afectava la seva
concessió de la llicència, es va abstenir, no va participar en
aquella votació i he de dir que si en primera instància es va
denegar la informació de l’expedient a junta per Alaior, era
perquè sol·licitava tots els expedients d’una junta de govern
determinada que tenen... no sé si són 48 hores abans o el mateix
dia, tenen dret a veure tota la documentació i no ho varen fer i
en aquell moment la resolució que varen preparar a la batllessa
era que no había ido cuando tocaba a ver la documentación,
després ells varen recórrer i varen explicar i fonamentar i se li
va... idò, estimar el recurs de reposició i tot l’expedient, tot
l’expedient de la batllessa està entregat a l’oposició i és de
domini públic.

A partir d’aquí, crec que més transparència, més
explicacions i els òrgans de govern adequats i a més, ja dic una
situació... idò plenament legal, només es vol sembrar dubtes
sobre una persona i fer-li mal políticament, això idò ja sabem
com funciona, però creim que el Parlament no ha d’estar per
aquesta tasca, ha d’estar si un cas per un tema municipal, un
tema de Menorca, però no dins aquest parlament.

I per això votarem en contra i a més per això he volgut
també precisar aquesta informació perquè no hi hagi uns judicis
de valor sense contestar. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo
Parlamentario Podem Illes Balears tiene la palabra el Sr. David
Martínez, por un tiempo de diez minutos.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats i
diputades, bon dia. Som davant una petició de compareixença
del Partit Socialista en relació amb uns fets que han estat
explicats amb molt de detall per la portaveu del Partit
Socialista, la Sra. Camps, en relació amb una llicència que es
va donar, una llicència exprés que es va donar en tres dies per
la batllessa d’Alaior la Sra. Sugrañes, que també és diputada
del Partit Popular en aquest parlament i aquesta llicència es va
donar abans que s’anul·làs el Pla general d’ordenació urbana
d’Alaior.

Entenem que és un fet suficientment important i greu per
demanar la seva compareixença i votarem a favor que així
sigui.

Entenem que les institucions públiques, encara que...
cadascuna dins les seves competències, han de donar
explicacions quan se’ls demana i si no hi ha aquesta explicació,
encara que la Sra. Cabrer, la portaveu del Partit Popular, ha
donat molts d’arguments defensant la Sra. Sugrañes, no
entenem per què no voten a favor perquè ella mateixa farà
millor aquesta defensa que no la portaveu del Partit Popular,
que ha fet ara a la seva exposició, que em sembla molt bé que
ho faci, no hi ha cap problema, però entenem que la Sra.
Sugrañes ho podria fer millor i amb més documentació, més
informació i ací tothom estarà tranquil i estarà content. No
entenem per què no vota a favor.

De totes maneres sí que és cert que hi ha governs del Partit
Popular, en aquest cas el govern d’Alaior que... hi ha coses que
no estan... no estan clares, hi ha una opacitat, hi ha una manera
de governar amb interessos privats d’una empresa en la qual hi
ha la Sra. Sugrañes i... entenem que no... bé, que s’haurien de
donar explicacions. I cada vegada ens fa pensar més que
aquesta trama que diem darrerament en les nostres exposicions
del Grup Parlamentari Podem que existeix, que hi ha alguna
cosa que està a les institucions públiques i que s’ha de fer net,
és una cosa... i que si no hi ha res, si aquesta trama no existeix
idò que hi hagi explicacions i no hi ha cap problema que ací es
faci.

No entrarem en detall en tota la situació que ja s’ha explicat
abans. Sí que és cert que hi ha un tema de competències encara
que es va abstenir a la votació de la Junta de Govern, sí que la
batllessa tenia informació privilegiada de... d’una situació
administrativa que afectava directament a una... a una propietat
de la qual era responsable i, com a batllessa, té accés a aquesta
informació en temes urbanístics a l’Ajuntament d’Alaior, i per
això tenia aquesta facilitat d’accelerar el procés. Sí que és cert
que no..., bé, sí que crida l’atenció que en tres dies, quan una
llicència de mitjana a l’Ajuntament d’Alaior es torba 81 dies,
que en tres dies es faci tot el tràmit, no només un informe, sinó
tot el tràmit de concessió de la llicència.
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Entenem des del nostre grup que hi ha suficient informació
objectiva per demanar aquesta compareixença i que no hi ha
hagut explicacions clares i transparents per part del Partit
Popular en aquest cas i el Parlament pot ser un bon lloc on es
puguin donar explicacions, ja que dins l’ajuntament no ho ha
fet. Sí que el partit de l’oposició d’Alaior ha demanat
documentació; se li ha prohibit literalment l’accés a aquesta
documentació, cosa que no és certa que hi ha hagut aquesta
transparència per part de l’ajuntament, i a veure si des del
Parlament ho podem aconseguir entre els grups parlamentaris
que donen suport a aquesta iniciativa. 

No defensem que es pugui emprar un càrrec públic per a
interessos privats o en benefici propi, i tampoc emprar
informació privilegiada, com ha estat el cas. No entén la
ciutadania que un càrrec públic faci aquestes coses i es pugui
emprar el seu càrrec públic per a un benefici privat. 

I sense entrar en més detalls, res, he de dir que votarem a
favor i esperem que es pugui fer aquesta compareixença.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo
Parlamentario MÉS per Mallorca tiene la palabra el Sr. Abril,
por un tiempo de diez minutos.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, el nostre grup votarà en contra també d’aquesta
sol·licitud de compareixença, en part per coherència amb el
sentit del vot que hem expressat anteriorment; en part, també,
perquè en això compartesc -i que no serveixi de precedent- les
paraules de la Sra. Cabrer en el sentit que crec que hauríem
d’aturar entre totes i tots una mica aquesta voràgine de
sol·licituds de compareixences, que tanmateix llavors els
afectats estan en tot el seu dret a no venir. En aquest cas en
concret pens que després de tot el que s’ha explicat, tant per
part del grup proposant com d’altres, sobre aquestes
presumptes irregularitats, i jo crec que incompatibilitat, en
l’actuació de la Sra. Sugrañes a nivell municipal, però en tant
que també és diputada i membre d’aquest parlament, en tot cas
sí que mereixeria jo crec que com a mínim una explicació, que
fins i tot hagués estat bé que sol·licitàs fer-la a petició pròpia a
la Comissió d’Estatut del Diputat per veure si realment encara
aquesta companya diputada mereix la qualificació d’honorable.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo
Parlamentario El Pi PROPOSTA PER LES ILLES tiene la
palabra la Sra. Maria Antònia Sureda, por un tiempo de diez
minutos.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, jo en la
mateixa línia que han manifestat els portaveus del Grup

Parlamentari Popular i de MÉS per Mallorca, efectivament les
competències són dels ajuntaments i creim que el Parlament no
ha de fer el control de les accions que s’hi facin. Si havíem de
fer un estudi exhaustiu de les actuacions que han fet tots els
batles i les batlesses de les nostres illes crec que entraríem dins
una dinàmica que no és la que pertoca a aquest parlament i
entraríem, sincerament, a perdre el temps per les accions que
toca fer als diputats i a les diputades d’aquest parlament, que no
són aquestes, precisament. Per tant el nostre vot també serà en
contra d’aquesta compareixença.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo
Parlamentario MÉS per Menorca tiene la palabra la Hble. Sra.
Patrícia Font, por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Davant d’aquesta sol·licitud de
compareixença MÉS per Menorca pensa que si la Sra. Sugrañes
hagués estat més transparent i disposada amb l’oposició a
l’Ajuntament d’Alaior a les seves demandes d’informació
aquest parlament no hauria de tramitar aquesta compareixença
de la diputada i batlessa d’Alaior en l’exercici de les seves
competències en l’àmbit municipal. 

Hem de dir que no ens agrada aquest joc de dur al
Parlament qüestions que no li són pròpies, però donada la
situació que viu l’Ajuntament d’Alaior hi votarem a favor, tot
esperant que no ens haguem de tornar a trobar en aquesta
situació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo
Parlamentario Mixto tiene la palabra la Hble. Sra. Sílvia Tur,
por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Jo també seré breu, però he de dir que
no deixa de sorprendre’m bastant l’ambigüitat amb la qual
alguns partits o alguns grups parlamentaris utilitzen la qüestió
de les compareixences, perquè jo el que puc dir de memòria
ultrarecent, és a dir, tan recent com fa uns minuts i tan recent
com el debat del Parlament d’ahir al matí, en aquest cas el
Partit Socialista, que és el partit que demana aquesta
compareixença, es referia constantment a la qüestió
competencial per argumentar, d’una banda, no votar a favor de
la presa en consideració de la Llei de modificació del règim
electoral de les Illes Balears i, per altra banda, fa uns minuts es
nega també a votar a favor de la compareixença de la consellera
d’Hisenda, la Sra. Catalina Cladera, perquè entén que l’objecte
de la sol·licitud de compareixença de la seva persona
s’extralimita de les seves funcions, fet amb el qual evidentment
jo també he dit que estava d’acord.
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Però, clar, el que no es pot fer és... fer aquest ús ambigu de
la interpretació de les coses. Jo entenc que no té cap raó de ser
demanar la compareixença de la Sra. Sugrañes, però pel mateix
que he dit abans, crec que és important ser coherents. És a dir,
la Sra. Sugrañes, primer, la Sra. Sugrañes... -permeti’m que faci
la meva argumentació-, la Sra. Sugrañes és diputada d’aquest
parlament, però si se li demana la seva compareixença en
qualitat de batlessa és una condició que escapa absolutament
del control d’aquest parlament, punt u; per tant crec que si
entram en la dinàmica d’anar demanant la compareixença de
tots els batles i batlesses de les Illes Balears, a part que no ens
bastarà la legislatura ja els dic jo que el Parlament haurà de
canviar el Reglament per ampliar funcions i donar-nos
superpoders a tots, perquè ja pràcticament és el que sembla que
estam fent.

Igualment pens que també entra en contradicció Podem, en
aquest cas, votant a favor, com sembla que farà, de la
compareixença d’aquesta diputada per raons que no tenen res
a veure amb l’acció d’ella mateixa com a diputada, ni de les
nostres funcions de control al Govern, que no als ajuntaments,
per altra banda.

També pens que evidentment, tal com ha dit ja el diputat de
MÉS per Mallorca, potser hagués estat intel·ligent, raonable o
aconsellable que la diputada Sugrañes hagués optat per donar
explicacions públiques o fer una compareixença a títol
particular i de motu proprio en aquest parlament, però això és
una decisió evidentment que li correspon a ella, i si ella
considera que ho ha de fer ho farà, i si considera que no ho ha
de fer no ho farà. I més a més quan tenim un cas que novament,
en l’exposició de motius que el Partit Socialista acaba de posar
damunt la taula, està essent també objecte d’investigació. 

Per tant, mirin, jo crec que és poc seriós recórrer a la
qüestió competencial quan ens interessa, i passar-nos la qüestió
competencial quan no ens interessa. Per tant, com que no estic
d’acord amb aquesta iniciativa, hi votaré en contra. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Pasamos, pues, a la
votación del escrito RGE núm. 3036/17.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

¿Abstenciones?

EL SR. SECRETARI:

6 votos a favor; 6 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Sí. En este caso, en caso de empate, aplicaríamos el artículo
95.2, que dice así: “En las votaciones en comisión se entenderá
que no hay empate cuando la igualdad de los votos, siendo
idéntico el sentido en que se hubiesen votado todos los

miembros de la comisión pertenecientes a un mateix grup
parlamentari, podrán dirimirse ponderando el número de votos
de cada uno de los grupos parlamentarios”. 

Por lo tanto en este caso, haciendo la ponderación, el
resultado sería 30 en contra, 25 a favor. Por lo tanto, o en
consecuencia, queda rechazado requerir la presencia de la Sra.
Misericordia Sugrañes, alcaldesa de Alaior, para informar
sobre el procedimiento llevado a cabo por el Ayuntamiento de
Alaior, para aprobar en 3 días una licencia de obras a una
sociedad de la Sra. Sugrañes.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

III. Proposició no de llei RGE núm. 11810/16,
presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
relativa a jura civil de la bandera espanyola.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per acabar passam al tercer punt de l’ordre del dia, relatiu
al debat de la Proposició no de llei RGE núm. 11810//16,
presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa
a la jura civil de la bandera espanyola.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula l’Hble. Sra. Patrícia Font, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. En la vida i en la política
existeixen símbols que són una concepció del poder vertical. Hi
ha una altra concepció com és l’horitzontal, més col·lectiva i
participativa, on els símbols no són necessaris. Amb la jura de
bandera, amb una vinculació a l’exèrcit més que evident, es
pretén segons alguns, l’afirmació dels sentiments de pertinença
a Espanya.

Entenem que els sentiments són lliures i respectables,
faltaria més!, però no entenem que aquests hagin de ser
finançats amb doblers públics, més tenint en compte les
mancances socials d’aquest país. No parlam de llibertat
d’expressió, sinó de prioritzar qüestions socials. Destinar-hi
doblers a aquesta exaltació és una manera molt directa
d’establir unes prioritats que no compartim. Si el que es vol és
reafirmar el sentiment espanyol, fora bo que l’Estat comencés
tractar totes les comunitats amb més igualtat i respecte. Resulta
que difícil d’entendre aquesta voluntat d’obviar que aquest país
en el que vivim és una suma de diferents veus i idiosincràsies
i que cada territori té els seus propis símbols.

Aquest passat octubre es va celebrar una jura de bandera
civil a Es Castell. Segons s’indica a la comunicació de la
pàgina web de la Comandància Militar de Balears: “La jura
civil es la expresión cívica, pública e individual de lealtad
hacía España y hacía los españoles”. Per a MÉS per Menorca
aquests actes militars d’exaltació de l’espanyolisme genera
malestar en una gran part de la societat de les Illes Balears, una
comunitat que segueix sent maltractada en àmbits com el
finançament, la cultura, el transport o en altres drets i que
percep de l’espanyolisme molta incomprensió i insensibilitat.
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Per tant, demanam que es deixin d’organitzar actes civils de
jura de bandera espanyola a les Illes Balears i a la resta de
l’Estat, perquè aquesta necessitat de besar la bandera, en un
acte d’afirmació nacional, no diu res als nostres sentiments, ja
que la nostra raó i els nostres sentiments ens encaminen cap una
altra manera de fer les coses, cap una altra manera d’organitzar
el país, cap una altra manera de concebre l’estat en el que
vivim.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. En torn de fixació de posicions
pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Lafuente, per un temps de deu minuts.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tothom, bon dia diputats.
Bé, en primer lloc manifestar una qüestió prèvia, jo crec que la
defensa dels símbols comuns, els símbols legals que estan fixats
per llei, no és monopoli de ningú i no ha de ser monopoli de
cap partit. El nostre grup no vol fer bandera de la defensa de la
bandera, perquè pensam que és una defensa en tot cas, els
símbols de tots, ha de ser una defensa de tothom.

En segon lloc dir que vegem, és una qüestió que està fixada
a l’article 4 de la Constitució, quina és la bandera; les jures
civils estan fixades a la Llei 39/2007, de 19 de novembre, i amb
un decret llei. És a dir, ho va fixar un govern socialista, la
ministra Chacón era la ministra de Defensa. I a més, el seu cap
d’Estat major en aquell moment era Don Julio Rodríguez,
general ara vinculat a Podemos, que van fixar precisament tota
la regulació de les jures de bandera civils.

Per tant, estam en un acte totalment voluntari, a ningú
s’obliga, és totalment voluntari, faltaria més! Legal, que està
previst en el nostre ordenament jurídic. És un acte, per tant, de
llibertat, que es basa en una mostra de lleialtat al país, a
Espanya, per tant, no discrimina absolutament ningú, tothom
que vulgui hi pot participar i el que no vulgui no hi participa.
Participa gent de tot tipus d’ideologia, de tot tipus de
condicions. A més, és un acte pacífic, no d’exaltació militarista,
sinó pacífic, sense cap tipus d’exaltació violenta, democràtic i
té èxit a més. Vull dir que s’ha fet a Mallorca amb més de 600
persones, es va fer a Es Castell amb una participació de més de
200 persones. 

Vull dir que jo crec que a un país democràtic, europeu
modern, jo crec que no té cap sentit presentar aquest tipus de
propostes. Les Forces Armades  avui en dia tenen una funció
prevista a la Constitució, una funció de defensa nacional,
representen a tots els espanyols a moltíssimes missions, en
coordinació amb els nostres aliats, bé de pacificació o bé
humanitàries; han participat recentment ajudant a Xile a apagar
un incendi la Unitat Militar d’Emergències; participen a
Afganistan, Líban. L’Armada està participant agafant persones
refugiades en el Mediterrani i ajudant a salvar vides, s’estan
jugant la vida.

I per tant, no té cap sentit jo crec que un atac, perquè
aquesta PNL en el fons és un atac a les forces Armades , que jo
crec que desgraciadament aquest missatge polític que s’envia
des de determinats grups en contra de les Forces Armades,
doncs què passa? Que provoquen coses com la que va passar la
setmana passada a Palma, l’agressió a un militar aquí al carrer,
sense que ni l’administració pública d’aquesta comunitat surti
a condemnar una agressió d’un funcionari públic. Jo crec que
açò desgraciadament passa aquí i a cap país democràtic normal
no hauria de passar desgraciadament.

Jo crec que vendre determinats missatges, dient açò fa
divisió, divisió de què? Jo crec que divisió en tot cas és el que
no vol acatar una sentència del Tribunal Constitucional, o
divisió és criticar tota una sentència d’una persona condemnada
per incitar, o per riure’s de víctimes de terrorisme. Jo crec que
més divisió que açò és difícil de crear.

Per tant, jo crec que actes d’aquest tipus no haurien de ser
motiu de polèmica, tot el contrari. Crec que a un país..., jo què
sé, si presentéssim aquesta proposta, aquesta PNL a França, a
Alemanya, a Itàlia, a Gran Bretanya, jo crec que la gent es
quedaria espantada. Jo crec que avui en dia a les Forces
Armades hi ha persones de tot tipus de condició, de tot tipus
d’ideologia, ja dic, es va aprovar la normativa que regula
aquesta activitat amb un govern socialista, amb la Sra. Chacón
i amb un màxim responsable de les Forces Armades que avui
és un dirigent de Podemos.

Per tant, em sembla que no és adequada aquesta proposta,
crec que és una prova de desconeixement absolut de la realitat
de les Forces Armades modernes, democràtiques i actuals que
tenen la funció precisament de defensar l’estat de dret i la
Constitució, que avui en dia estan formades per persones
tècnicament molt preparades, per exemple, entrar a les Forces
Armades avui en dia en els centres de formació de les Forces
Armades, requereix primer una nota de tall superior a
moltíssimes carreres universitàries. Surten professionals de les
Forces Armades amb títol universitari d’enginyer superior en
organització empresarial, industrial, perdó. I tenim unes Forces
Armades integrades a l’OTAN, que es troben perfectament...,
amb un nivell important de coneixement i de formació tècnica.

Si demanam la percepció dels ciutadans respecte les Forces
Armades, és una de les institucions millor valorades, millor
valorades que els polítics, millor valores que la justícia, millor
valorades que moltes institucions de l’Estat.

I per tant, jo crec que posar en dubte un acte legal, de
llibertat, democràtic, que suposa el reconeixement a un símbol
que representa la unitat, símbol que presideix aquesta sala,
representa a tots els espanyols, igual que la bandera de la
comunitat autònoma o qualsevol símbol. Jo crec que no es
tracta de tenir un patriotisme arcaic i irracional sinó simplement
estimar el teus país, pensar que els símbols ens representen a
tots i que ha de ser una qüestió perfectament natural.

Crec que la PNL que es presenta és, precisament, una visió
antiquada, arcaica, desfasada en un país modern i democràtic
i fruit dels complexes o prejudicis de... jo crec que d’una visió
totalment desfasada de la realitat de les forces armades i de la
societat moderna i democràtica d’Espanya.
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Per tant, crec, a més, quant a la despesa, idò, escolti, la
despesa... hi ha altres qüestions que podríem discutir, però si
fem una cosa legal i dins les seves competències i no una
despesa desmesurada, idò, em sembla ridícul aquest argument
de la despesa. Idò discutiríem altres opcions de despesa que fan
les administracions que un pensarà que tal vegada malgasta els
doblers en qüestions que no tenen massa sentit. 

Divisió cap ni una. Vull recordar precisament el discurs del
comandant general quan es va fer la jura de bandera civil aquí
a Palma, que precisament demanava, el titular era Hacemos
juntos un mundo mejor, anava precisament en un missatge de
participació de la societat civil amb les forces armades i de la
unitat de tota la societat. Per tant, de divisió i de provocació, de
provocació fer un acte legal, democràtic i regulat a la
normativa? No, no ho  podem admetre de cap manera, pensam
que és totalment... està fora de lloc. Per tant, el nostre grup
votarà en contra i pensam que no té cap lògica aquesta
proposició no de llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Lafuente. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula l’Hble. Sr. Martínez, per un temps de
deu minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors i senyores diputats i
diputades. Debatem sobre la proposta... proposició no de llei de
MÉS per Menorca que insta el Govern central i el Ministeri de
Defensa perquè deixin d’organitzar actes civils de jura de la
bandera espanyola a les Illes Balears i a la resta de l’Estat.

En aquest punt estam d’acord amb la proposta i votarem a
favor i argumentarem el per què de la nostra posició. Tot el
contrari del que diu el portaveu del Partit Popular, el Sr.
Lafuente, Podem estam d’acord que existeixin les forces
armades, ens sentim molt orgullosos de comptar entre les
nostres files a (...) Julio Rodríguez i és una de les maneres que
té la ciutadania de participar en política. 

Nosaltres entenem que tot això sí que és cert que hi ha
l’exèrcit, les forces armades, que cada vegada s’han allunyat
més de la ciutadania. Sí que és cert que està regulat per la llei
aquest acte de jura civil de bandera, però no entenem la seva
manera de ser per què es va aprovar i per què es fa aquest acte.
Sí que és cert que va ser la primera vegada que es va celebrar
a Menorca des que existeix aquesta normativa de l’any 2004 i
és un acte militar perquè hi havia un règim militar que
participava en la participació de persones civils que ho havien
demanat. 

Les forces armades ja que, per sort, no estam en guerra, no
estam en batalles, no hi ha països que demanin la nostra
presència militar i sí que és cert que la ciutadania cada vegada
demana que les funcions de l’exèrcit o que la presència de
l’exercit sigui més... quan hi ha catàstrofes naturals o quan hi
ha incendis o situacions d’emergència el qual té la capacitat,
l’estructura, la formació i l’organització per formar part

d’aquests dispositius d’emergència i actuar amb eficiència que
cal i que toca.

A més, quant a participació ciutadana volem recordar que
quan es va manifestar moltíssima gent, mils de ciutadans i
ciutadanes vàrem sortir als carrers per demanar “No a la
guerra” de poc va servir aquesta participació ciutadana quan el
Sr. Aznar va continuar participant en la invasió a Iraq de les
forces armades espanyoles. 

També volíem, en aquest sentit sí que es posa entredit o
volem posar en entredit aquest sentiment de pàtria i patriotisme,
que alguns entenen d’una manera i nosaltres entenem d’una
altra. Nosaltres entenem que els patriotes fan complir les lleis
i aquests patriotes no fan amnisties als delinqüents i
protegeixen el nostre poble i no deixen rebentar-se per quatre
doblers.

I també amb la reforma laboral s’ha desprotegit el nostre
poble i s’ha expulsat els nostres joves. Per a nosaltres el
patriotisme és la defensa dels serveis públics, protegir les
famílies que tenen els seus membres a l’atur, defensar l’honor
de les institucions impedint que aquestes es converteixin en una
maquinària de guerra contra els adversaris polítics, entre
d’altres.

Hi ha moltes manera de veure aquesta proposició, nosaltres
la veiem d’aquesta manera, no és una demanda de la gent, és un
tema que al carrer no es demanda, sí que se sol fer aquest acte
a Mallorca dues vegades... cada dos anys i, en principi, estam
a favor que aquests tipus d’actes, quan no hi ha una demanda
de gent per fer aquest acte i es pot participar d’una altra
manera, idò, que ho puguin fer d’una altra manera.

I sí que és cert que el tema del cost públic o del cost de
pressupost públic que hi ha en aquests actes ja està inclòs dins
del pressupost de l’exèrcit, de les forces armades.

I aquest és un altre debat, però també volem reivindicar que
hi hagi més transparència dins de l’exèrcit. De les partides
pressupostàries de l’exèrcit no són del tot... hi ha també
opacitat en aquestes partides pressupostàries i hi ha una
despesa militar que no es reflecteix en la millora de les
persones, en la millora de la vida de les persones. Hi ha
partides pressupostàries que estan en altres partides i estan
amagades i hi ha molta opacitat en aquest sentit i també
entenem que és un altre debat, però sí que entenem que hauria
de ser més transparent.

Ho deixam aquí. Donem suport a la proposició de MÉS per
Menorca. Res més.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Martínez. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Abril, per un
temps de deu minuts.
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EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí. Des del nostre grup parlamentari donarem suport a
aquesta proposició no de llei, no tant per l’exaltació de
l’espanyolisme que suposa aquest acte i que es recorda a
l’exposició de motius, per cert, fortament contradictòria amb la
prohibició dels símbols propis decretada pel govern anterior i
defensada activament pel company Gómez que asseu avui a la
Mesa d’aquesta comissió.

A nosaltres ens sembla fins i tot pitjor, a part d’això, que en
el marc d’actes civils o que els actes civils es vulguin de
qualque manera impregnar d’esperit militar i castrense. 

Igual que hi ha la postveritat hi ha també aquests actes que
podríem qualificar de postimperials, de fet recullen una idea
certament imperialista que es remunta al temps dels romans,
no?, les primeres jures de bandera eren dels ciutadans romans,
que a part de ser ciutadans havien de ser legionaris, per això
feien aquesta jura, promesa o besar la bandera. Aquella idea del
ciutadà guerrer. Nosaltres som dels grecs que dels romans, en
aquest cas, en tot cas dels atenencs, no tant dels espartans, en
el sentit que ens agrada més la idea dels ciutadans
compromesos amb la seva societat, amb la seva comunitat i no
tant de rescatar aquestes idees militaristes i imperialistes.

De fet, a l’Estat espanyol això es remunta més enllà del
tema dels romans, al famós conte de la reconquista espanyola,
aquí és on es remunta concretament des del punt de vista
històric aquest acte de la jura de bandera que fins fa pocs anys
era un acte estrictament militar. Aquest és un poc el marc
històric d’aquesta qüestió. 

Sobretot ens agradaria recordar que al que es refereix la
proposició no de llei, justament aquest acte de jura de bandera
civil és a un tipus d’acte promogut políticament per part del
Govern de l’Estat a través, en aquest cas, del Ministeri de
Defensa atenent exclusivament interessos polítics i les
circumstàncies polítiques que viu l’Estat espanyol, per cert
lligades a la incapacitat del mateix partit que governa Espanya
per assumir la diversitat territorial i els diferents conflictes en
relació amb aquesta qüestió que hi ha en el marc de l’Estat
espanyol i nosaltres en som un bon exemple, com l’altre dia
amb la rebuda fantàstica per part de la Mesa del Congrés a la
proposició de llei elevada amb la unanimitat de tots els grups
parlamentaris d’aquesta cambra al Congrés de Diputats, ja en
podem jurar de banderes, no?

De fet, em preocupa especialment l’enorme hipocresia que
moltes vegades envolta aquest tipus d’actes, perquè un pot jurar
la bandera i abjurar de la democràcia o abjurar fins i tot de la
defensa de la teva pròpia terra, fins i tot des del punt de vista
simbòlic, tornant al símbols, en el cas de Palma, no?, on es
promou això, que és la Comandància General de Balears o a la
Capitania General, justament va ser la primera institució
juntament amb la diputació provincial que d’alguna manera per
la... per la força, el 1715 va substituir el que eren les
institucions pròpies d’autogovern que feia segles que
funcionaven en aquesta terra.

I finalment, si això acaba costant doblers als ciutadans i
ciutadanes, com si la desviació justament dels pressuposts del

Ministeri de Defensa, que de mitjana està al voltant dels 8.000
milions d’euros dels Pressuposts Generals de l’Estat cada any,
entre 8.000 i 10.000 addicionals a allò que es pressuposta a
cada exercici pressupostari, si això ha de ser part d’aquesta
desviació, jo dic que tractaria aquesta qüestió des de la laïcitat,
com en tota qüestió de fe cadascú que faci el que vulgui a casa
seva, sobretot si li volem atribuir poders màgics a aquest acte.

En tot cas trobam a faltar, de cara als companys de MÉS per
Menorca, un punt en què s’instin les autoritats sanitàries a
intervenir, perquè diuen que fa anys o conten que fa anys que
no es fa net aquesta bandera i per tant, es podria estar posant en
perill la salut pública. 

Res més a afegir. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Abril. No sé si això és una esmena in
voce o no... Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Sureda,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats.
Evidentment no som aquí per fer una defensa a ultrança dels
actes de jura de bandera, però tampoc no els diré que me
molesten el més mínim.

Votarem en contra d’aquesta iniciativa perquè el que sí els
defensaré és la llibertat dels individus quan les seves
manifestacions estan dins la legalitat, dins l’estat de dret, que
ja és més del que defensen alguns grups aquí presents, ja sigui
MÉS per Menorca amb aquesta iniciativa o MÉS per Mallorca
amb la defensa de la llibertat d’expressió del raper Valtònyc
que contràriament sí atempta contra els drets de les víctimes del
terrorisme, estiguem d’acord amb més o menys mesura en la
condemna que se li ha fet.

Quina llibertat d’expressió defensen aquests grups? La
llibertat dels seus votants? La de la resta no val la pena? De
veritat creuen que els actes militars generen una forta divisió
social?

Molesten la gent o molesta la seva ideologia, ho creuen?
Cada vegada que els militars juren bandera es manifesta al
carrer la majoria silenciosa? Hi ha nombrosos actes de rebuig
social a aquest tipus de disciplina?

Mirin, la llibertat d’expressió, així com la llibertat de
símbols, no només ha de servir per als col·lectius que els voten
o per a aquells que ens agrada el que defensen, això no va de la
seva superioritat moral.

I el que em resulta més difícil d’entendre és com MÉS per
Menorca es marca -i ho definiré així- un José Ramón Bauzá
amb aquesta proposició no de llei. Vostès mateixos han
recordat en el text de la seva iniciativa un dels decrets més
autoritaris que ha aprovat un govern a Balears. En el seu
moment El Pi es va manifestar radicalment en contra del Decret
de símbols, igual que vostès mateixos, perquè és absurd,

 



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 35 / 15 de març de 2017 583

antidemocràtic i va en contra de la llibertat de l’individu el fet
de prohibir l’ús de símbols i ara a vostès els sap greu que hi
hagi un col·lectiu que s’identifiqui amb la bandera espanyola,
perquè identificar-se amb la de Balears està bé, amb la catalana
està bé, fins i tot igual amb altres d’altres estats, però no amb
l’espanyola.

Mirin, jo ja ho he dit, no ball sobre la bandera espanyola,
però no em molesta que ho facin altres, els agradi o no som
espanyols.

No sé com encaixaran el fet que li descobreixi que hi ha
molta gent que ni és militar ni besa banderes que també se
l’estima la bandera espanyola, i no fan mal a ningú.

I avui els llegiré tres cites. Deia el filòsof Jean Paul Sartre:
“la meva llibertat acaba on comença la dels altres”, apliquin-
s’ho. Deia Evelyn Beatrice Hall, biògrafa de Voltaire: “estic en
desacord amb el que dius, però defensaré fins la mort el teu
dret a dir-ho”. Però, amb tot, preferesc acabar amb una cita: “és
absurd posar límits a la llibertat d’expressió des del fanatisme
i l’autoritarisme”, Nel Martí.

Res més a dir. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. 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. Respecte de la iniciativa que presenta
MÉS per Menorca m’agradaria començar pels antecedents i per
l’exposició de motius d’aquesta proposició no de llei,
bàsicament per matisar el nostre punt de vista i per fer algunes
apreciacions que crec que són importants, tot i que ja els avanç
que votarem a favor de la seva iniciativa, però m’agradaria fer
unes apreciacions.

Per exemple, en el segon paràgraf quan fan referència a la
manera en què l’exèrcit fa l’anunci respecte de la jura civil de
la bandera diu: “la jura civil es la expresión cívica, pública e
individual de la lealtad hacia España y hacia los españoles”;
bé, crec que aquí hi ha una distorsió, una dissonància, una
contradicció que tendria una solució molt fàcil i és molt senzill,
crec que els actes civils s’han d’emmarcar dins actes civils i els
actes militars s’han de restringir a l’àmbit militar.

Per tant, això em reporta i em fa pensar en aquesta moda
que s’està estenent tant ara de fer batejos civils, què és un
bateig civil? Un bateig no deixa de ser un acte purament i
durament religiós, des del moment en què hi ha ajuntaments
que habiliten els seus reglaments per permetre fer batejos civils,
d’alguna manera tractam d’incardinar un acte religiós en un
acte civil. I de la mateixa manera, crec que la jura de bandera...
em sembla molt bé que qui la vulgui fer la faci, si pensa que
aquest és un acte per reforçar la seva estima cap a l’Estat
espanyol i cap als seus símbols i cap a l’espanyolitat en el seu
conjunt, però crec que els poders públics haurien d’habilitar
sistemes perquè aquestes jures de bandera en cas que s’hagin

d’organitzar es puguin fer fora de l’àmbit militar, i crec que
seria francament prou més coherent.

En segon terme, quan parla que els actes militars, al tercer
paràgraf: “els actes militars d’exaltació a l’espanyolisme no fan
més que generar divisió i malestar en la societat de les Illes
Balears”, no acab d’estar d’acord amb aquesta afirmació
perquè crec que hi ha molts d’actes que generen realment molta
crispació a les Illes Balears, més enllà d’aquest que no deixa de
ser un acte pràcticament... crec que anecdòtic i de poca
repercussió, però, en tot cas, jo diria que estaria més d’acord a
afirmar que el que genera divisió i malestar a la societat de les
Illes Balears són les desigualtats, són els casos de corrupció,
són... les conductes de la Casa Reial i són les despeses que
generam a l’Estat per mantenir gent que després no està a
l’alçada dels seus càrrecs. Crec que això realment sí que genera
malestar a la societat de les Illes Balears, entre una infinitat
d’altres coses que no citaré en aquest moment.

I per altra banda, després, ja sobre el punt d’acord, el darrer
paràgraf quan parla que “el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern central i el Ministeri de Defensa perquè deixi
d’organitzar actes civils de jura de la bandera espanyola”, ho
torn reiterar, crec que aquí la distorsió fonamentalment la
genera el fet que crec que... els estaments militars no tenen per
funció fer cap acte de tipus civil perquè els militars tenen el seu
àmbit i els actes civils tenen el seu altre àmbit.

Per tant, simplement he volgut fer aquests matisos perquè...
probablement..., crec que l’exposició de motius podria ser
matisable des del punt de vista, en aquest cas de Gent per
Formentera i PSOE de Formentera, però, en tot cas, sí que hi
votarem a favor perquè pens que, en definitiva, si en aquest
estat s’han de promoure les jures de bandera o qualsevol acte
d’afinitat, d’identificació amb l’espanyolitat, amb la bandera
espanyola, etc., s’hauria de fer dins l’àmbit de les institucions
públiques diferents a qualsevol estament militar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes 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:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo crec que avui és la mostra
aquella de tants de caps, tants de barrets, i el que en principi
haguéssim pogut qualificar d’una proposició que es duia aquí,
realment innocent, no crec que sigui massa transcendental el
que debatem, sí que posa de manifest la manera de pensar de
cadascú, i expressar aqueixes maneres de pensar no és dolent. 

Mirin, jo en un moment determinat de la meva vida vaig
haver de jurar bandera i ningú no em va demanar si la volia
jurar o no lo volia jurar. Ara parlam d’un acte que, qui vol, la
jura o la promet, perquè vull recordar que des de l’any 2007
aquest acte que es fa no és de jurar, que té un caràcter
eminentment religiós, sinó que també es pot jurar o prometre,
la fórmula és aqueixa, exactament la mateixa que feim nosaltres
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servir quan juram o prometem l’Estatut d’Autonomia i la
Constitució quan prenem possessió del nostre càrrec com a
diputats. Però sí que és ver que si agafàssim el que s’ha dit aquí
dins tothom té la seva raó i tothom té la seva veritat i jo la vull
respectar i vull posar en valor el que diu cadascú, i em vull
quedar amb el que m’enriqueix una mica, no amb allò altre. 

Per un costat, particularment, jo no crec en els exèrcits,
voldria que desapareguessin els exèrcits si quan parlam d’això
volem mirar el caire militar únicament. Però els exèrcits, no ens
enganyem, avui en dia són necessari. Si aquests exèrcits són
necessaris jo m’estim més un exèrcit que inverteixi diners a
comprar mànegues per apagar focs que no un exèrcit que
inverteixi diners a comprar bales per fer la guerra. Ara bé, si
algú m’agredeix en algun moment, a mi, injustificadament vull
que hi hagi algun cos de seguretat que em defensi, i si ho ha de
fer amb bales, amb porres o amb bombes m’és exactament
igual, però si algú m’ataca i violenta la meva intimitat necessit
algú que em defensi, que m’ajudi o (...), com vulgui, però ho
faci. Per tant crec que aqueixes coses són necessàries dins
aqueixa societat, que desgraciadament veim a molts de llocs
que està més preparada per a la guerra que no per a la pau.
Mentre, en la situació que estam nosaltres, un exèrcit que ajudi
en missions humanitàries, que ajudi en casos de problemàtiques
socials importants, idò bé, ja ens va bé.

Creim nosaltres en una jura de bandera? Miri... que cadascú
faci el que cregui. No ens sembla una cosa molt terrible que la
gent que vulgui juri bandera. Jo no aniria a jurar, però respect
aquell que hi va, i em pareix molt bé la seva justificació.
Particularment no crec gaire en banderes, crec tant en una
bandera com amb l’altra de les que aquí tenim representant-nos,
però, sincerament, si algú de la meva família a casa m’organitza
una jura de bandera de la bandera de casa, pensaré que alguna
cosa estam fent malament a la meva família, qualcú no està
sortint del tot bé. Però hi havia una altra paraula que deia el Sr.
Abril, o una altra frase que deia el Sr. Abril, que deia que era
un acte molt hipòcrita, perquè la gent va a jurar i llavors no
respecta el que tot això..., el significat que té això. 

Jo crec que té raó, que és cert, perquè m’he preocupat una
miqueta d’anar buscant què es pretenia amb aquests actes i,
com dic, jo ho respect, però d’alguna manera deia que aquell
que va a fer una jura civil de bandera es compromet, entre
altres coses -ho dic tal com ho deia-, a pagar sus impuestos
como exige la ley, colaborar con los cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado cuando la situación lo requiere,
comportarse de forma adecuada, etc.”. Cony, si això fos així
llavors sí que ja canvii la meva opinió i convendria que això no
fos un acte voluntari, sinó que fos forçós, que hi anàssim tots i
que tothom complís amb les seves obligacions, però veim que
ens estam carregant d’arguments dia a dia, de dir paraules i
frases que sonen molt bé però llavors no complim amb les
obligacions més elementals com a ciutadans. Jo veig que tots
ens queixam en aquesta societat d’aquells que roben a gran
escala, però quants de ciutadans, quan els fan una obreta, quan
han de fer una reparació, demanen que no els carreguin l’IVA,
que no els posin l’IVA. Escolti, cadascú roba en la mesura de
les seves possibilitats, i això és molt trist, i crec que això no pot
ser així ni ha de ser així, i no tothom ho fa, no vull generalitzar;
crec que en aquests moments m’he equivocat, deman disculpes

aquí, però sí que hi ha molta gent que fa això, i ho sabem i ho
he discutit moltes vegades.

Per tant crec que parlam d’un acte que entra dins la llibertat
de cadascú i que ho hem de respectar com a tal. Per tant
nosaltres, amb les coses que he dit, eliminant aquest
desgraciat... o aqueixa desgraciada frase que he posat enmig en
què implicava tothom, que no volia fer-ho, volia dir que hi ha
molta gent que sol fer aqueixes coses, i vull pensar que tots
m’han entès de manera correcta, nosaltres ens abstendrem, per
ser diferents dels que han dit que hi donaran suport i dels que
no n’hi donaran.

Res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Tarrés. Té la paraula per contradiccions el grup
proposant; per tant té la paraula la Sra. Patrícia Font per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vull agrair el suport dels grups
parlamentaris. Ha estat interessant escoltar el debat d’avui, amb
totes les diferències que hi ha hagut.

No voldria que cap dels presents pensés que no estam
defensant en cap moment la llibertat d’expressió, si realment
aquest és el missatge que ha arribat deman disculpes perquè
potser no m’he sabut expressar així com tocava.

Bé, res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font.

Acabat el debat passam a votar la Proposició no de llei
RGE núm. 11810/16.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Vots a favor, 5; vots en contra, 4; abstencions, 3.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 11810/16, relativa a la jura civil de la bandera
espanyola.

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