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EL SR. PRESIDENT:

Señoras y señores diputados. Empezamos con la sesión de
hoy y, en primer lugar, pediría si se producen sustituciones.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, president, Maria Antònia Sureda substitueix Jaume Font. 

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Sí, president, Silvia Limones substitueix Andreu Alcover.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

President, Xelo Huertas substitueix Sílvia Tur.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President, Miquel Jerez substitueix Mabel
Cabrer.

EL SR. PRESIDENT:

Pasamos pues al único punto del orden del día de hoy que
consiste en el debate de las proposiciones de no de ley RGE
núm. 14857 y 17041/17.

1) Proposició no de llei RGE núm. 14857/17, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a sistema de gestió
processal comú a l’administració de justícia.

Iniciamos el debate de la Proposición no de ley RGE núm.
14857/17, presentada por el Grupo Parlamentario Popular,
relativa a sistema de gestión procesal común en la
administración de justicia.

Para su defensa por parte del Grupo Popular tiene la palabra
el Sr. Jerez, por un tiempo de diez minutos.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Un dels principis que ha de regir l’administració de justícia és
l’eficàcia i que aquesta arribi a tots els ciutadans per igual,
però, per desgràcia, la situació a Espanya, atès el marc
competencial que ha portat l’administració de justícia en
matèria tecnològica, fa que això sigui extremadament complex,
de moment.

La modernització de la justícia és un dels principals reptes
al qual ens hem d’enfrontar en el nostre país, i ja fa més d’una
dècada que el Ministeri de Justícia i comunitats autònomes amb
competències transferides en justícia, han promogut la
implantació de distints sistemes de gestió processal per prestar
serveis a l’administració de justícia en els seus distints
territoris. Aquest procés ha vengut mancat dels principis més
elementals i més bàsics de coordinació, cooperació i
reutilització de solucions i ha donat com a resultat que ministeri
i comunitats autònomes han invertit grans quantitats de diners
en aquests sistemes de gestió processal. Tenim en el nostre país
un model tecnològic, segons el qual una única administració,

l’administració de justícia, competència exclusiva de l’Estat,
d’acord amb l’article 149.5 de la Constitució, està fragmentada
en nou departaments estancs diferents. A tot el territori nacional
existeixen nou sistemes distints de gestió processal: a
Andalusia s’utilitza l’Adriano; a Canàries, Atlante; a València,
Cicerone; a Galícia, Minerva; a País Basc, Justizia; a Madrid,
Libra; a Catalunya Themis; a Navarra, Avantius; a Cantàbria,
Vereda, i al Ministeri de Justícia i comunitats autònomes que
no tenen les competències, com és la comunitat autònoma de
les Illes Balears, utilitzen el sistema Minerva i la Fiscalia el
sistema Fortuny. Aquest és el galimaties que tenim en el nostre
país davant una única administració com és la de justícia, amb
nou sistemes de gestió processal distints, com dic. I a més són
nou sistemes que entre ells no es comuniquen amb solvència,
i no parlen entre ells, i, per tant, és molt difícil compartir dades.

Tots els esforços que s’han desplegat l’administració de
justícia fins ara per dur a terme una estratègia per
intercomunicar, han estat inútils, han resultat infructuosos. Tots
aquests anys, l’anomenada interoperabilitat o intercomunicació
només ha donat lloc a aspectes tècnics, com pugui ser la
redacció de bases tècniques, però són qüestions que en
efectivitat no han produït cap tipus de resultat.

I el panorama actual ja evidencia que si ja és complicat
aconseguir l’expedient digital en un territori concret,
pràcticament es fa impossible fer interoperables tots els
sistemes que tenim en el nostre país. Cal recordar un dels més
lamentables casos succeïts en el nostre país, com a
conseqüència d’això, tots recordarem el cas de Mariluz, un cas
d’un assassinat d’una nina que si s’haguessin contrastat dades
entre les distintes administracions de justícia, haurien pogut
veure que la persona que va cometre aquest crim, estava ja
també perseguida per la justícia a un altre indret del nostre
territori com pugui ser Gijón. Si això s’hagués contrastat,
possiblement avui no hauríem de lamentar aquella pèrdua.

Per això aquesta iniciativa que porta el Partit Popular
obeeix no només a una qüestió lògica i coherent, sinó que
també obeeix a una sèrie de peticions de l’àmbit judicial i de
l’àmbit jurídic que formulen els distints operadors en el nostre
país fa moltíssim de temps. Han estat els presidents de
Tribunals Superiors de Justícia els que ho reclamen, han estat
els presidents de les Audiències Provincials els que ho
demanen, han estat els Jutges Degans d’Espanya els que també
insisteixen en aquesta petició, l’Associació de Fiscals també
s’hi ha manifestat a favor, fins i tot els agents socials, com
pugui ser UGT a l’àmbit de justícia, que fa poc deia:
“Denunciam la situació caòtica que tenim per la diversitat de
programes de gestió processal i que necessitaríem que hi
hagués una unitat d’acte entre el Ministeri de Justícia i les
comunitats autònomes amb competències transferides”. 

Però no només ha estat l’àmbit judicial, la magistratura, que
ha demanat precisament la implantació d’aquest sistema, sinó
que també els professionals han insistit en la implantació
d’aquesta tecnologia: l’Advocacia Espanyola ha manifestat en
reiterades ocasions que està a favor d’aquesta proposta, ho va
fer el desembre de l’any passat. I els procuradors d’Espanya
també, a una compareixença que es va produir en el Congrés
dels Diputats, també s’han manifestat i s’han pronunciat en els
mateixos termes.
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Per tant, és obvi que aquesta iniciativa no és una qüestió
que el Grup Parlamentari Popular del Parlament de les Illes
Balears porti o s’inventi per a qualsevol interès, sinó que les
queixes reiterades de tots els operadors jurídics són més que
manifestes. És palpable que aquesta modernització de la
justícia no és possible abordar-la si no hi ha un consens entre
totes les comunitats autònomes que l’han d’implantar, i tampoc
no és possible si no hi ha darrera una dotació pressupostària
que així ho permeti.

Per això, el Ministeri de Justícia, dins dels pressuposts del
2007, va incloure una partida de 27 milions d’euros destinats
a posar en marxa aquest reclamat projecte perquè s’unifiqui a
Espanya tota la gestió processal. I a la memòria que acompanya
aquest pressupost, s’estableix que l’objectiu és aconseguir una
justícia digital, la qual es durà a terme a través d’una nova
aplicació que es diu Minerva Digital.

Per tant, entenem que és necessari una actitud positiva, una
actitud col·laboradora per part d’aquelles comunitats
autònomes que tenen transferides les competències en justícia,
si no això és absolutament inaplicable i irrealitzable. Per tant,
entenem que és prioritari i urgent, necessària, atesa la demanda
que hi ha, la implantació d’aquest sistema processal comú a
l’administració de justícia, de manera que es faciliti el servei
que presten als ciutadans i que aquest servei es presti a tot
l’Estat, en condicions d’igualtat.

Per tant, nosaltres l’únic que demanam és consens mínim
exigible perquè aquesta proposta sigui aprovada i pugui atendre
aquelles peticions de l’àmbit jurídic i judicial que així ho
reclamen.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. El Grupo Parlamentario
MÉS por Mallorca ha presentado la enmienda RGE núm.
1876/18 y, para su defensa, tiene la palabra el Sr. Barceló, por
un tiempo de diez minutos.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies Sr. President. Bé, el Partit Popular ens presenta
una proposició no de llei, vestida d’excel·lència tècnica,
modernització, racionalització, tot una sèrie de paraules
evidentment molt interessants i que tots podríem firmar i
compartir, però, malgrat les paraules del Sr. Jerez, que deia que
darrera això no s’hi vulgui cercar cap altra qüestió, en realitat
nosaltres tenim ben clar que el Partit Popular el que cerca és la
centralització, o recentralització, parlaria jo, de la justícia. Una
recentralització que afecta comunitats autònomes que tenen
competències i software propis, com per exemple Catalunya,
que seria una de les afectades.

Vull posar un altre exemple que passa actualment i que sí
afecta de ple les Illes Balears, on no tenim competència en
justícia. A les Illes Balears, tota aquesta legislatura no hem
deixat de rebre pressions per deixar d’usar el nostre portal de
registre d’entrades i sortides, el REDWEB, el software que
nosaltres utilitzam. El Govern de l’Estat vol que usem el seu

software, el software del Govern de l’Estat, per tant centralitzat,
que és el GEISER. Així, per exemple, l’Autoritat Portuària, que
també té Redweb, el mateix registre que nosaltres, ha rebut ja
la notificació que l’ha de deixar i que ha de posar el GEISER,
el que el Govern de l’Estat patrocina. Evidentment no se’n pot
escapar Autoritat Portuària, perquè és Administració general de
l’Estat i, a més, s’ha fet, efectivament, per part del Govern
estatal un decret que obliga tots els que siguin Administració
general de l’Estat a usar aquest software que digui
l’Administració general de l’Estat.

Ara l’Estat no vol connectar, per exemple, els REDWEB
dels ajuntaments a la resta de registres, cosa que tècnicament és
factible, possible, i, per tant obligarà els ajuntaments a anar al
GEISER, tant si volen com si no.

A ningú no se li escapa la importància de la informació que
tenen els registres, on hi ha totes les entrades i sortides i on
evidentment, si els registres estan centralitzats en el Govern de
l’Estat, serà el Govern de l’Estat que tendrà tota aquesta
informació. 

Des del nostre punt de vista ara es vol fer alguna cosa
similar a Justícia. És vera que la coordinació és absolutament
imprescindible, i hi ha mecanismes tecnològics suficients com
per compaginar una cosa i l’altra, però el que es pretén a molts
de nivells, i només en el de justícia, per part del Govern
d’Espanya no és més que un 155 encobert, silenciós, i que es fa
a través del software. Justament el software que utilitza Justícia,
el LexNet, té tota una sèrie de portes per darrere perquè el
Govern tengui informació de l’administració de justícia; si el
Govern té informació directament de l’administració de
justícia, des del nostre punt de vista, es trenca la separació de
poders, i aquestes setmanes en què actuacions governamentals
i judicials ens fan dubtar en ocasions -en més ocasions de les
que voldríem- d’aquesta separació de poders és quan s’ha de
ser més curós que mai.

Mirin, l’any passat es va debatre precisament a la Comissió
de Justícia del Senat una moció que va presentar el Grup En
Comú Podem, on sol·licitava la transferència de la informació
i gestió de la plataforma LexNet a servidors exclusivament
dependents del Poder Judicial; com dic aquests servidors
depenen del Ministeri de Justícia, és a dir, de l’executiu, a part
que són en unes dependències d’una coneguda empresa de
telefonia privada. Evidentment és un tema que pot resultar o
pot semblar menor però no ho és en absolut perquè, com dic,
afecta un dels principis rectors de qualsevol estat de dret que és
la separació de poders, és a dir, que la funció legislativa,
judicial i executiva de l’Estat estiguin separades a fi que es
limitin les facultats del Govern i per protegir els drets
individuals.

Com dic, LexNet és una plataforma d’intercanvi
d’informació entre òrgans judicials i operadors jurídics, i com
dic està organitzada de tal manera que el poder executiu
disposa actualment de tota la informació que entra i surt del
Poder Judicial en referència a qualsevol procediment judicial,
és a dir, el que anomenaríem una espècie de gran germà
judicial. Imaginem tots els advocats i procuradors que
haguessin d’anar, en lloc d’als jutjats, que haguessin d’anar al
ministeri directament a presentar els escrits i els atestats
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policials, etc., és a dir, tota la informació en mans del Ministeri
de Justícia; si això passàs abans de la revolució tecnològica
evidentment ens n’haguéssim duit les mans al cap per ser
contrari a la separació de poders. Idò exactament això és el que
està passant avui en dia amb LexNet. Aquest sistema és un
exemple perfecte de l’absència de reflexió sobre com s’ha de
dissenyar la separació de poders en era digital.

Javier de la Cueva, doctor en filosofia de tecnologia i
advocat diu: “De esta manera, mediante la ejecución de una
tecnología, hemos inoculado en el sistema político un permiso
al poder ejecutivo para acceder a unos datos, permiso que
sería impensable concedérselo mediante una ley”. Hem de
creure per tant que es respecta absolutament la confidencialitat
de Lexnet per un govern, el d’Espanya, que ha donat mostres
sobrades de la seva ingerència en el Poder Judicial? Idò això és
el que ens demana avui el Partit Popular, que ho centralitzem
tot en aquest govern espanyol.

Des de MÉS per Mallorca defensam la sobirania de dades
i defensam els drets digitals de la ciutadania, i per això hem
presentat les dues propostes que tots els grups parlamentaris
tenen per substituir el redactat que proposa el Grup del Partit
Popular.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. En turno de fijación de
posiciones, por parte del Grupo Parlamentario Podem Illes
Balears tiene la palabra la Sra. Huertas, por un tiempo de diez
minutos. ¡Oh, perdón, perdón!, por parte de Podem Illes
Balears tiene la palabra el Sr. David Martínez, por un tiempo
de diez minutos.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tots i a totes. Estem, com
molt bé ha explicat el portaveu de MÉS per Mallorca, davant
una proposta del Partit Popular que en principi podria sonar bé,
fins i tot hi podríem estar d’acord quant al fons, al que proposa,
aquesta situació de necessitat de compartir dades entre diferents
administracions, el tema de potenciar la interoperabilitat i la
transferència d’informació. Però, clar, quan comences a
estudiar un poc més el tema veus que aquesta proposta s’ha
presentat també al Congrés dels Diputats, que encara està per
debatre, i segurament s’haurà presentat a tots els parlaments de
totes les autonomies, i no sé si és per veure quins suports tenen,
en principi aquí al Parlament ja veurem quin és aquest suport,
i estem totalment d’acord amb el que s’ha explicat per part de
MÉS per Mallorca, que està revestida aquesta proposta d’una
recentralització de competències, i això és un exemple
d’aquesta irresponsabilitat i d’aquesta incompetència que té el
Partit Popular quan fa propostes, i aquest n’és un exemple i
explicarem per què, o quins riscos té.

Planteja que el sistema operatiu dins l’administració de
justícia sigui per a tot el territori, sigui el que vol imposar el
Ministeri de Justícia, i els altres no sempre volem que siguin
tots els territoris el mateix sistema operatiu, que sigui el que
han fet ells. Com molt bé s’ha explicat anteriorment pel

portaveu del Partit Popular hi ha comunitats autònomes que
tenen transferides les competències de mitjans materials, que ho
ha dit anteriorment. Si s’aprova aquesta proposta significaria
que aquestes comunitats autònomes haurien de renunciar a
aquestes competències i tornar-les a l’Estat. Per tant hi hauria
una afectació al repartiment de competències que defensa i que
tenen l’autonomia i que està dins la Constitució Espanyola. A
més està molt bé que facin aquesta proposta, però és que a
Balears, com ja s’ha explicat anteriorment, no tenim aquestes
competències transferides i no ens afectaria la proposta que
se’ns ha presentat avui en aquesta comissió, i és claríssim que
es tracta d’un intent de recentralització de competències, de
recentralització de poder, i no estem d’acord que es faci així. I
probablement si aquesta proposta tiràs endavant seria objecte
d’un recurs d’inconstitucionalitat, ja que no hi hauria aquesta...,
podria envair competències que ja estan transferides a altres
comunitats autònomes que, repetesc, aquí a Balears no ens
afecta.

Per això no entenem que ens dugui avui aquesta proposta el
Partit Popular. I de totes maneres tampoc no necessita cap
proposició no de llei, perquè ells estan governant a l’Estat
espanyol i, si volen, ho poden implantar sense..., bé, com ja ha
explicat el Sr. Barceló abans, a autoritats que tenen
competència estatal obligar-les a emprar un sistema de registre
o un software que sigui central, perquè ells tenen les
competències. Clar, aquí tenim una possible invasió de
competències en comunitats autònomes que les tenen
transferides, i pot ser que sigui un intent per dividir comunitats
autònomes i, bé, intentar treure una mena de rèdit polític que
ara darrerament està emprant en altres sectors, com el tema de
la llengua, per exemple, que no tenen cap recorregut.

I és cert, han dit que s’havien pressupostat 27 milions per
implantar aquest sistema i es va aprovar al pressupost de l’any
passat, i suposadament ja tenen els recursos per poder-ho fer.

Així mateix des de MÉS per Mallorca s’ha presentat una
proposta que sí que entenem que és més coherent i més realista,
la qual sí que defensa aquesta interoperativitat de sistemes, sí
que defensa l’autonomia i la sobirania de dades, que és
constitucional, que està dins la Constitució, i respectant, que és
el més important crec d’aquesta proposta, respecte a
l’autonomia de les comunitats autònomes quan han estat
transferides i que compleixen escrupolosament la llei i la
Constitució.

Creiem que la proposta que ens fa és més coherent, és més
lògica, és més realista i acompleix l’objectiu final que el PP, el
Partit Popular ens vol presentar aquí que és aquest intercanvi
d’informació i de dades tant necessària i que tantes
associacions i col·lectius demanen. Una cosa és el que es vol
fer i una altra cosa és com es vol fer. El Partit Popular ens
presenta una proposta en la qual la seva estratègia és
centralitzar-ho tot i la proposta que se’ns presenta, des de MÉS
per Mallorca, és una ben diferent amb un mateix objectiu, que
és respectar aquesta autonomia.

Per tant, votaríem a favor de la proposta, si s’accepta en la
seva totalitat, que ens fa MÉS per Mallorca i, en cas contrari,
votaríem en contra. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats, com s’ha
dit..., amb el portaveu que ara mateix m’ha precedit, quan
llegeixes aquesta proposició no de llei..., és clar, quan la vaig
llegir no entens ben bé per què es du a aquest parlament quan
és competència de l’Estat, i l’Estat sabem que fa i desfà així
com vol allà on pot. Per tant, no entenia massa el perquè de
dur-nos aquesta proposició no de llei on es demana una
estratègia o que les comunitats autònomes se sumin a aquesta
estratègia, per aconseguir un sistema de gestió processal comú,
quan a les Illes Balears no tenim aquesta competència de
justícia.

Per tant, no ens afectaria aquesta recentralització pel que fa
a les competències que ja s’han transferit actualment, però amb
l’explicació que ha fet el Sr. Barceló, espanta una mica el fet
que es vulgui tenir tot tipus d’informació... amb una separació
de poders que hauria de ser real. Per tant, nosaltres no donarem
suport a aquesta proposició no de llei així com està presentada.

Diem que allà on pertoca a l’Estat es poden fer els canvis
oportuns, per tant, si volen que hi hagi un sistema millor a
l’Administració de Justícia on ells encara no tenen
competències ho poden fer, poden modificar els sistemes i hi
pot haver la coordinació i, en tot cas, donaríem suport a
l’esmena que ha presentat el Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Crec que em
repetiré una mica pel que ja han dit els anteriors intervinents.

He de reconèixer que d’aquests tipus d’iniciativa se’m
genera certa desconfiança perquè hi tendesc a veure un subsòl
recentralitzador, a més, parlar d’actualitzar i unificar el sistema
de gestió processal quan sabem les mancances i la precarietat
existents a Justícia, és allò de passar l’arada davant el bou.

El Govern de l’Estat té previst invertir 6 milions d’euros
perquè les comunitats autònomes inverteixin en modernització
tecnològica, però s’ha de dir que aquesta inversió no acabarà
amb tots els problemes que denuncien jutges, fiscals i advocats.
Per exemple, les múltiples aplicacions necessàries per substituir
el paper als tràmits processals: una per a les notificacions als
advocats; una per als jutges; una per a documentació i gestió
per a fiscals; una altra per accedir als expedients judicials

complets, a més de la que s’empra per signar digitalment els
documents.

Resulta curiós que Justícia no es plantegi entrar en el debat
que va obrir la caiguda de LexNet, el control per part del
ministeri de les aplicacions i terminals que empren jutges i
fiscals.

Hi ha plataformes que duen anys denunciant que una
separació de poders efectiva implica que el Govern de l’Estat
no pugui ser el responsable d’emmagatzemar milions
d’expedients judicials.

A més a més, encara és una incògnita si existeixen més
vulnerabilitats en la seguretat de LexNet ja que Justícia es nega
a facilitar el seu codi font, així com també manté en secret bona
part de les dades relatives a les contractacions realitzades per
al desenvolupament d’aquest sistema, el nom de les empreses
adjudicatàries i les quantitats que van cobrar.

Hi ha una altra qüestió a tenir en compte i és la sobirania de
les nostres dades i la importància de ser-ne els propietaris.

Coincidesc en el que ha dit el Sr. Barceló i és que hi ha
prou sistemes tecnològics per facilitar la connexió entre els
diferents sistemes.

Per tant, un cop dit tot açò, hem de dir que ens sentim més
còmodes amb l’esmena presentada per MÉS per Mallorca que
no amb el text original de la proposta, la qual votarem en
contra, i, si l’esmena és acceptada, aquesta la votaríem a favor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, president. Tot l’esmentat a la PNL del PP respecte
de l’Administració de Justícia està molt bé, queda molt guapo.
La unificació de sistemes perquè sigui única a tot l’Estat i en bé
dels seus professionals sona genial, no obstant això, que es faci
així no garanteix l’excel·lència del sistema ni que sigui el
millor sistema.

No hem d’oblidar que som a un estat de les autonomies,
això vol dir que s’ha de ser respectuós amb les decisions
d’aquelles competències transferides, la qual cosa pot agradar
més o menys, però això és el que hi ha.

Les mateixes raons que s’argüeixen per tirar endavant
aquesta PNL es podrien aplicar a tantes altres coses, amb
l’excusa dels avantatges de la uniformitat i l’homogeneïtat es
podria anar acabant a l’estat de les autonomies en un plis-plas.
Per a mi és una manera de llevar competències i de
recentralitzar, com han dit els anteriors portaveus, la justícia.
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Així i tot la igualtat de dret no garanteix l’homogeneïtat del
sistema ni respon a tots igual, sinó complint per igual els drets
dels ciutadans.

Jo... estic en contra, votaré en contra d’aquesta PNL, però
crec que les esmenes del senyor..., de MÉS per Mallorca no
ataquen la sobirania de les comunitats i, per tant, si s’accepten
hi votaria a favor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, president, bon dia a tothom. Jo, efectivament
també estic en la mateixa línia que els portaveus que m’han
precedit, excepte el Sr. Jerez que ha estat el primer que ha
parlat defensant la seva proposició no de llei.

És cert que una primera lectura de la proposició no de llei
podria ser positiva, en el sentit d’intentar que l’Administració
de Justícia funcioni millor, però és clar... per tenir una justícia
que sigui justa hem de comptar amb tots els mitjans tant
humans com materials que són necessaris, i no és per comparar-
nos, però, per exemple, Aragó, que té una població molt similar
a la que puguem tenir nosaltres, té set jutjats
contencioadministratius, quan nosaltres només en tenim tres, i
té tres seccions de la Sala Contenciosoadministrativa i nosaltres
només en tenim una. És a dir, a Balears partim d’una situació
d’infradotació en la justícia, aquí també ho han escoltat quan va
comparèixer el Sr. Terrassa, també li vàrem traslladar totes
aquestes queixes de tots els operadors jurídics.

I, per tant, crec que hem de començar no la casa per la
teulada, sinó que l’hem de començar per on toca que és dotant
correctament totes les comunitats autònomes que en aquest cas
no tenim transferida la competència de justícia i donant suport
a aquelles que sí que la tenen. És clar, aquelles comunitats
autònomes que sí tenen transferida la competència de justícia,
han fet una inversió considerable, el Sr. Jerez ho ha reconegut,
i, per tant, aquesta gran inversió econòmica tampoc no es pot
perdre. I la seva proposició no de llei crec que... que comença
també a l’inrevés.

El punt 1 insta, ja és tenir molta pretensió, que el Parlament
de les Illes Balears insti les comunitats autònomes que tenen
transferida aquesta competència a sumar-se a una estratègia...
de sumar-se al Govern de l’Estat en una estratègia i objectiu la
qual sigui aconseguir un sistema de gestió processal comú.
Crec que no importa que sigui comú, pot estar, ha d’estar
intercomunicat, interrelacionat i han de ser compatibles, però
realment, per sumar-se amb l’Estat a una estratègia comuna,
hauríem de saber quina estratègia té l’Estat; és a dir, instar unes
comunitats autònomes a sumar-se a no sabem què, em sembla
que és molt agosarat.

I el punt 2, per tant, hauria de ser el primer, instar el Govern
de l’Estat a dissenyar un model per desenvolupar aquesta
implantació. Però, és clar, negam la major, que sigui comú,
simplement n’hi ha prou que sigui compatible. 

Per tant, no em vull estendre més, només, bé, un toc
d’atenció al Sr. Jerez, no crec que sigui necessari en aquesta
proposició no de llei, que és tan tècnica, parlar del cas de
Mariluz, no?, si haguéssim estat correctament connectats,
doncs, possiblement aquest cas no s’hagués produït. A mi em
sembla que és tornar apel·lar, com en el debat que vam tenir fa
dos plens, a la presó permanent revisable, als sentiments, a la
por, remoure el ventall de la gent, que jo crec que és
absolutament innecessari.

Per tant, ens sumaríem, si així ho accepta el portaveu del
Grup Popular, a les esmenes que presenta MÉS per Mallorca,
perquè creiem que són més ajustades, hi podrien afegir que es
doti millor dels mitjans humans i materials a justícia en aquesta
comunitat autònoma, però en qualsevol cas no hem fet
l’esmena, per tant, acceptaríem o votaríem a favor de la
proposició no de llei si s’acceptés l’esmena que presenta MÉS
per Mallorca.

Res més a afegir. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Procede ahora la suspensión
de la sesión por un tiempo de diez minutos, por lo cual
solicitamos al Sr. Jerez si procede la suspensión o si
continuamos.

Pues, en este caso tiene, por un tiempo de cinco minutos, el
Sr. Jerez, para fijar posición y decir o señalar si acepta o no la
enmienda.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
En primer lloc, li voldria preguntar a la Sra. Camps si sap qui
és el Sr. López Pagán, no sé si el coneix. El Sr. López Pagán és
portaveu del Grup Parlamentari Socialista a l’Assemblea de
Múrcia, aquesta proposició no de llei es va presentar a
l’Assemblea de Múrcia i el primer que va dir en la seva
intervenció va ser: “Tampoco utilizaré todo el tiempo porque
nos parece que la moción tiene un buen contenido y creemos
que la petición, el fondo de la petición y el futuro de las
decisiones en esta materia deberían ir por esta senda”; un
company seu a Múrcia, sí, i Múrcia no té transferides les
competències en matèria de Justícia.

Jo no sé si el Sr. Martínez coneix la Sra. Peñalver Pérez, la
Sra. Peñalver Pérez és portaveu del seu grup, també a
l’Assemblea de Múrcia, i en aquest debat va dir la senyora:
“Señorías, primero decir que vamos a apoyar esta moción -a
Múrcia, vostès, a Múrcia vostès, els seus companys- es evidente
que es una propuesta que es necesaria en este momento en el
ámbito de la justicia”, i aquí vostès no l’aproven. Aquesta és la
seva visió de la nostra administració, del nostre estat, en
definitiva, del nostre país. 
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I és clar, davant això, doncs, què vol que els digui? Poca
cosa. En primer lloc, que haurien de tenir clar quins són els
conceptes que han de guiar l’acció política i en particular
administrativa dins la pròpia administració pública i també dins
la pròpia Administració de Justícia, principis com la
coordinació, la col·laboració i la coordinació entre distintes
administracions públiques. Avui vostès, si no donen suport a
aquesta proposició no de llei, que no ho faran, es carreguen els
principis bàsics que han de guiar l’actuació dins la pròpia
administració pública, i també dins l’Administració de Justícia,
perquè l’administrat no té culpa ni entén de regionalismes, ni
dels nacionalismes que vostès vulguin defensar avui a aquest
parlament, i això que vostès parlen de la sobirania de dades. 

Hi ha casos a Espanya, i n’hi he comentat un molt
particular, on s’ha donat avantatge al delinqüent enfront de la
víctima, perquè no hi havia, precisament, un sistema que
pogués canalitzar tota la informació i conjuntar-la, a fi de tenir
un expedient sobre el cas que els he comentat que permetés
posar en alerta l’Administració de Justícia. I això no ho dic jo,
això ha causat alarma social i vostès ho saben. I avui invocam
aquest cas i vostès no el volen reconèixer.

Parla el Sr. Barceló de la separació de poders, diuen que
això és una fallida del principi de separació de poders. Això és
tant com dir que aquelles comunitats autònomes que tenen
transferida la competència en matèria de Justícia no respecten
tampoc la separació de poders, perquè els sistemes que utilitzen
en els seus àmbits judicials estan contaminats pel Govern. És
exactament el mateix, és afectar el sistema d’informació
judicial de les comunitats que tenen la competència a
l’executiu, és exactament el mateix. Per tant, li neg la major i
li neg la menor.

I Sr. Martínez, vostè diu que això és susceptible d’un recurs
d’inconstitucionalitat, és clar, això ho està..., és curiós perquè
això ho estan demanant, miri, ho estan demanant presidents de
tribunals superiors de justícia, els dies 3 i 4 d’octubre, a unes
jornades, ho estan demanant, ho estan demanant; però vostè,
que és més llest que ells, que ho és, perquè vostè ho és, vostè
ho és, diu que és susceptible de ser inconstitucional. Això ho
han demanat a la dissetena jornada de presidents d’Audiències
Provincials els presidents de les Audiències Provincials, però
vostè diu que és susceptible de ser recorregut al Tribunal
Constitucional. Vostè sap més que els presidents de les
Audiències Provincials. Això ho demanen també els jutges
degans d’Espanya, bé, sense adonar-se’n que això és
susceptible d’un recurs d’inconstitucionalitat, és que vostè
hauria d’haver estat jutge, vostè no hauria d’haver estat diputat,
vostè vagi el Tribunal Superior de Justícia i els ho expliqui;
vagi als presidents de les Audiències Provincials, vaig als
fiscals, als procuradors i als missers i els convenci del que
vostè acaba de dir aquí, que això és susceptible d’un recurs
inconstitucional.

Li vaig dir a un company, li vaig dir a un company seu, li
vaig dir a un company seu a un debat a plenari, li vaig dir el
que deia Belmonte: “Manolete, Manolete si no sabes, ¿por qué
te metes?”

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Acabado el debate pasamos
a la votación de la Proposición no de ley RGE núm. 14857...

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sr. President, de la intervenció deduesc que no accepta les
esmenes, però no sé si... no sé si ho ha dit el portaveu
textualment, jo deduesc que no, ho entenc així, però crec que
pertoca manifestar-ho, crec.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Jo crec que ha quedat clar, no acceptam les esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Creo que todos habíamos entendido que no se aceptaba la
enmienda, pero bueno, así para mayor abundamiento que se
pronuncie. Pues acabado el debate, pasamos a votar la
Proposición no de ley RGE núm. 14857/17. 

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

¿Abstenciones?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

En consecuencia queda rebutjada la Proposición no de ley
RGE núm. 14857/17, relativa a sistema de gestión procesal
común en la Administración de Justícia.

2) Proposició no de llei RGE núm. 17041/17, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a
l’alliberament dels presos polítics i un procés electoral net.

A continuación pasamos al debate de la Proposición no de
ley RGE núm. 17041/17, presentada por el Grupo
Parlamentario MÉS por Menorca, relativa a la liberación de los
presos políticos y un proceso electoral límpio.

Para su defensa, por parte del Grupo Parlamentari MÉS por
Menorca, tiene la palabra la Sra. Font, por un tiempo de diez
minutos.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Avui el Grup MÉS per Menorca
presentam una proposta sobre l’existència de presos polítics
avui a l’Estat espanyol, per demanar el seu alliberament i per
reconèixer i reivindicar la legitimitat del Govern de la
Generalitat democràticament elegit, a partir dels resultats de les
eleccions del 27 de setembre de 2015.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201717041
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Abans d’entrar en detall, volem expressar la nostra
condemna a la sentència de presó ratificada ahir per a Valtònyc. 

Tornant a la proposta, pensam que és del tot pertinent
presentar-la ja que a aquesta institució es presenten i es
defensen propostes sobre la defensa dels drets humans a
qualsevol punt del planeta i en solidaritat amb víctimes de
qualsevol mena d’injustícia perquè sentim com a propi el que
li pugui succeir a qualsevol ésser humà, i perquè la defensa dels
drets humans és una lluita universal que va més enllà de les
fronteres, de les competències i de les estructures
administratives.

Al cap i a la fi la nostra proposta no és sobre Catalunya sinó
sobre la situació en general d’involució democràtica a Espanya.
El problema és que resulta fàcil defensar els drets humans
fronteres enfora, quan hem de parlar dels drets humans dins ca
nostra tocam una veritat incòmoda. 

El tema concret de la nostra proposta són certament les
conseqüències del referèndum català; pressentim que en unes
altres circumstàncies qualsevol de nosaltres podríem ocupar
avui el lloc dels consellers de la Generalitat empresonats o
exiliats, simplement per defensar amb coherència les nostres
idees i haver complert amb els compromisos d’un programa
electoral pel qual t’elegeixen els ciutadans que et voten, i per
açò sentim la presentació d’aquesta proposta d’acord com a un
imperatiu ètic, tot i ser conscients que les nostres posicions en
relació amb la política estatal són diferents i en algun aspecte
fins i tot molt divergents.

Les iniciatives i propostes que presentam en aquesta
comissió sempre tenen a veure amb les preocupacions i el
benestar dels ciutadans de Menorca, i és en aquest sentit que
voldríem que s’interpreti aquesta proposta. Els diputats de
MÉS per Menorca representam una part important de
l’electorat menorquí que sent com a un problema propi el que
succeeix a Catalunya, però no perquè passi a Catalunya, sinó
perquè podria succeir aquí. El centre de la nostra preocupació,
en aquest sentit, no és Catalunya, és Menorca. Ens preocupa
que s’hagin perseguit i empresonat uns líders socials i uns
polítics democràticament elegits que no han fet altra cosa que
defensar els seus compromisos amb els ciutadans, tal i com
nosaltres també volem fer.

Al nostre grup no ens podríem perdonar no haver-nos
expressat davant aquesta situació d’excepció que avui viu
l’Estat espanyol, i no per tranquil·litzar la nostra consciència
sinó per fer present el nostre compromís i la nostra solidaritat
amb uns representants polítics elegits democràticament com
nosaltres i que no han fet altra cosa que el que hauríem fet
nosaltres en el seu lloc.

La resposta de l’Estat espanyol als fets succeïts en el marc
del procés d’autodeterminació del poble de Catalunya, impulsat
per entitats de la societat civil i des del Parlament, ha derivat a
una situació que qüestiona profundament la qualitat
democràtica i la seguretat jurídica dels ciutadans de tot l’Estat.
El passat 16 d’octubre, la jutgessa de l’Audiència Nacional
Carmen Lamela va decretar presó provisional per en Jordi
Sánchez i en Jordi Cuixart, presidents, respectivament, de
l’Assemblea Nacional Catalana i d’Òmnium Cultural, acusats

d’un delicte de sedició en relació amb les protestes que es van
organitzar els dies 20 i 21 de setembre a Barcelona. Aquests
dies continuen les declaracions d’altres persones al Tribunal
Suprem de Madrid.

Amnistia Internacional, associació internacional de
referències en l’àmbit de la defensa dels drets humans al món,
va emetre un comunicat just després de l’empresonament
d’aquests dos activistes, en què considerava que la presó
provisional constituïa una restricció excessiva del seu dret a la
llibertat d’expressió i de reunió pacífica. El director d’Amnistia
a Espanya, Esteban Beltrán, va demanar públicament a les
autoritats que retirassin els càrrecs de sedició presentats contra
Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, i que posassin fi immediatament
a la seva presó provisional. Posteriorment, el 2 de novembre,
la mateixa jutgessa va ordenar l’ingrés a presó pels presumptes
delictes de rebel·lió, sedició i malversació de fons públics del
vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, i dels
consellers i les conselleres Jordi Turull, Raül Romeva,
Meritxell Borràs, Josep Rull, Dolors Bassa, Joaquim Forn,
Carles Mundó i Santi Vila, aquest darrer posat en llibertat
l’endemà sota fiança. Els arguments per decretar
l’empresonament dels activistes i els consellers de la
Generalitat i la forma com s’ha aplicat l’article 155 de la
Constitució, considerada fraudulenta, han estat profundament
qüestionats per nombrosos juristes de reconegut prestigi, que
apunten a una preocupant involució de la separació de poders
a Espanya. 

La situació repressiva sobre les institucions polítiques
catalanes, les organitzacions de la societat civil i la població en
general s’ha fet insostenible. Consideram que s’ha produït una
vulneració dels drets de manifestació, lliure expressió i, en
general, dels drets humans, civils i democràtics que haurien de
ser normalitzats arreu del món i que en cap cas no són
justificables en un estat democràtic de dret. Els polítics i líders
civils han estat empresonats per les seves idees, per molt que
les decisions judicials cerquin una justificació amb acusacions
que no se sostenen. Els aparells de l’Estat, a dictat del Govern,
han entrat en una espiral que incrementa de manera alarmant la
confusió de la separació dels poders executiu, legislatiu i
judicial. L’ús partidista de les institucions judicials i la
repressió dels drets i les llibertats de representants civils i
democràtics no són ja una amenaça sinó una realitat.

És necessari recordar que el mateix dia que des del Govern
de la Generalitat es reiterava la porta oberta al diàleg en
resposta al requeriment de La Moncloa a l’altra banda es
donaven passes fermes cap a la supressió de l’autonomia
catalana a través del 155, amb el missatge explícit que la
decisió ja estava presa fos quina fos la resposta de la
Generalitat. 

Entenem que castigar judicialment a qui es manifesta
pacíficament o a qui dóna veu al poble és un excés intolerable
en qualsevol societat democràtica. Consideram també que s’ha
donat una vulneració flagrant dels principals fonaments d’un
estat de dret, començant per l’ús injustificable i
desproporcionat de la violència policial contra la població civil
durant la jornada de l’1 d’octubre. Sentim com un deure i una
responsabilitat ètica la denúncia d’aquesta situació i l’exigència
de l’alliberament immediat dels presos polítics. Som conscients

 



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 54 / 21 de febrer de 2018 873

que aquesta proposta que presentam és testimonial; és així,
volem que serveixi com a testimoni del nostre compromís amb
la lluita pels drets civils, per la democràcia, per la llibertat
d’expressió i pel dret a l’autodeterminació de tots els pobles,
dels llunyans, dels propers i del nostre.

Protestam per una injustícia que avui no ens afecta
directament però que ha obert la porta a un retrocés democràtic
que ja ha començat i que, si no el revertim, ens acabarà afectant
a tots.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo
Parlamentario Socialista se ha presentado la enmienda RGE
núm. 1916/18, y para su defensa tiene la palabra la Sra. Camps,
por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, president, bon dia novament a tots. Bé, per
començar he de dir que la proposició no de llei que ens
presenta avui MÉS per Menorca es presenta dia 12 de
desembre, i que ens parla en el seu contingut, tant a l’exposició
de motius com a la part dispositiva o de proposta d’acord,
d’unes properes eleccions que hi haurà, i òbviament avui ja
s’han produït aquestes eleccions. Per tant en qualsevol cas
s’hauria d’ajustar a la realitat aquesta proposició no de llei, a la
realitat temporal, simplement.

I òbviament tots aquí representam la quota d’electors que
ens van elegir, per la qual cosa som aquí, i em sembla molt bé
que la Sra. Font defensi els interessos dels menorquins que en
el seu cas els van dipositar, en ells, la seva confiança. 

Jo vull començar per dia 1 d’octubre. Dia 1 d’octubre
efectivament va ser un dia molt trist, i crec que trist i
vergonyós, per la història de la nostra democràcia, i
condemnem -no pot ser d’una altra manera- l’actuació
desproporcionada que va adoptar el Govern de Mariano Rajoy
i l’ús de la violència contra els ciutadans i les ciutadanes de
l’Estat en qualsevol circumstància. Hem de dir també que la
incapacitat i la inacció del Govern del Partit Popular d’establir
línies de diàleg i espais de negociació durant els darrers sis
anys ha estat, pens jo, el punt de partida pel qual després es va
iniciar aquest procés de desobediència civil impulsat pel
Govern de la Generalitat, perquè es va materialitzar dia 6 i dia
7 de setembre en el Parlament amb l’aprovació d’una llei de
referèndum i d’autodeterminació, i la Llei de transitorietat
jurídica i fundacional de la república de Catalunya, que ens va
conduir cap a una profunda fractura social dintre de la mateixa
societat catalana i amb la resta de l’Estat, perquè hem de
recordar també que tot aquest procés s’ha fet vulnerant l’estat
de dret que també vinculava el Govern de Catalunya.

Tot l’anterior va culminar amb aquesta declaració unilateral
d’independència que els mateixos dirigents, en el seu moment,
del Govern de Catalunya, han qualificat de simbòlica; fins i tot
el Sr. Mas ho va fer ahir, va dir que aquesta declaració havia
estat simbòlica. Per tant açò ens va dur també a una aplicació,

que des del Partit Socialista aquí a Balears vam qualificar de no
oportuna, a una aplicació del 155 de la Constitució, i com a
conseqüència es va produir la suspensió de l’autogovern de
Catalunya, situació que no havíem viscut mai a l’Estat espanyol
i que crec que mai no havíem d’haver arribar a aquest punt.

De forma pràcticament simultània s’inicien diferents
procediments judicials per suposats delictes de sedició i altres,
que acaben amb l’acord de presó provisional sense fiança per
a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, per una banda, i de la meitat
dels consellers del Govern de Catalunya, entre d’altres el
vicepresident del Govern Oriol Junqueras, mentre que el
president Puigdemont, des de Bèlgica, i altres membres del
Govern demana empara a Europa, i tot això s’agreuja encara
més i fa que s’agreugi el conflicte, a part d’aprofundir en un
greu dèficit democràtic, que açò també ho reconeixem, i a
aquesta situació se suma ara també la Sra. Anna Gabriel, que
també és a Suïssa, i tot apunta al fet que el Govern d’Espanya
iniciarà els procediments... formals per a la seva compareixença
davant la justícia amb l’ajuda de la Interpol. Tot açò ens sembla
que és absolutament desproporcionat i que no ens du
precisament a millorar aquest dèficit democràtic en què ens
trobam ara mateix. Entenem, per tant, que la presó provisional
acordada per l’Audiència Nacional és absolutament
desproporcionada, és innecessària i és injusta i que no s’havia
d’haver produït mai. 

Ara bé, la proposició no de llei que avui ens presenta MÉS
per Menorca, ens parla també d’una aplicació fraudulenta de
l’article 155, d’una alarmant confusió de la separació de
poders, ens parla també de presos polítics, i jo crec que totes
elles són expressions que sincerament ens separen més que ens
reconcilien. 

Tant els membres de la Mesa del Parlament de Catalunya,
encapçalats per la seva Presidenta, la Sra. Carme Forcadell, així
com els membres del Govern de la Generalitat, inclòs Oriol
Junqueras, han acceptat i no s’han oposat a l’aplicació del 155,
i així ho han manifestat també en seu judicial, essent que fins
i tot com he dit abans, alguns d’ells, la Sra. Forcadell, o ahir el
Sr. Mas, van dir que aquesta declaració unilateral
d’independència havia estat simbòlica.

Ens parla la portaveu de MÉS per Menorca d’Amnistia
Internacional. Efectivament, ens diuen que considera la presó
preventiva com una restricció excessiva del seu dret de llibertat
d’expressió i de reunió pacífica, cosa que creiem que és cert,
però també és cert que Amnistia Internacional en cap moment
no afirma que es tracti de presos polítics, sinó que en qualsevol
cas matisen com a presos de consciència.

La involució, o de la separació de poders jo crec que en
qualsevol cas tampoc no seria de rebut que el Parlament de les
Illes Balears, com a poder legislatiu i de control de l’executiu,
doni instruccions al Tribunal Suprem perquè alliberi els presos
ara mateix en presó provisional. Jo crec que si demanam
aquesta separació de poders, nosaltres tampoc no podem donar
instruccions a un òrgan judicial. 

Hem de manifestar necessàriament la nostra profunda
preocupació pel futur de Catalunya, pel futur social, econòmic
de la seva població si seguim instal·lats en postures enfrontades
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i antagòniques, excloents; postures que durant tot el procés han
mantingut tant per part del Govern d’Espanya, que jo crec que
és el primer que ho ha fet malament i, com a conseqüència
d’açò, després també aquesta postura que ha mantingut la
Generalitat, que ens ha conduït cap un bloqueig sagnant, que
s’ha de superar. S’ha de treballar de forma sincera i
transaccional per trobar una solució que integri i reconciliï i
satisfaci els ciutadans i ciutadanes de Catalunya i d’Espanya, i
ara ja han fet una passa més, han tingut aquestes eleccions i
estam a l’espera de què es pugui formar un govern a Catalunya
que desbloquegi aquesta situació.

Per tant, jo crec que hem de reclamar alçada de mires per
totes les bandes i per tots els que ens dedicam a la política, amb
respecte i diàleg. De cap manera no es pot deixar que passi
aquesta nova oportunitat que tenim ara de convertir-nos en una
societat moderna i avançada, més democràtica. I per açò serà
necessari també a nivell de l’Estat espanyol, modificar la
Constitució per adaptar-la a la realitat existent, per definir un
model territorial d’Espanya, que necessàriament ha de caminar
cap el federalisme, i així ho entenem nosaltres, perquè jo crec
que Espanya o serà federal, o no serà.

Per tant, per tot l’exposat el Grup Parlamentari Socialista,
no donarà suport a la proposició no de llei que ens presenta
MÉS per Menorca, si bé presentam una esmena de substitució,
adaptant-la també com he dit, a la temporalitat, demanam que
el Parlament insti..., bé aquí seria recomani al president del
Parlament de Catalunya a iniciar una ronda de contactes amb
els grups parlamentaris i convocar, amb la màxima celeritat
possible, un ple d’investidura que possibiliti l’elecció del
president de la Generalitat de Catalunya. 

Instam també el futur Govern de la Generalitat de
Catalunya, per tant, aquí també decauria un punt de la
proposició no de llei, perquè hi hagut aquestes noves eleccions,
eleccions que ha acceptat tothom, a treballar en la cohesió de
la societat catalana i en respectar la pluralitat existent.

I com a darrer punt, que el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern d’Espanya a no instrumentalitzar la Fiscalia
General de l’Estat i a no judicialitzar la vida política, i
respectar escrupolosament la separació de poders, perquè estam
plenament convençuts que açò ha de ser així.

També demanaria a tots un ús responsable de les paraules,
perquè al cap i a la fi, és el nostre mitjà de diàleg i crec que és
imprescindible, i aquí vull citar Habermas, que diu que “el món
determinat i gramaticalment és l’horitzó en què s’interpreta la
realitat”, o el poeta més proper, Miquel Martí i Pol, que afirma
que “tot el que és clar en els mots és clar a la vida”. I amb açò
vull dir que hauríem d’emprar tots, hauríem de ser responsables
amb el diàleg, amb les paraules que empram.

I esperem que es pugui reconsiderar la nostra esmena i, per
tant, votar en qualsevol cas a favor, si no hi hauríem de votar en
contra.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. En turno de fijación de
posiciones por parte del Grupo Popular tiene la palabra el Sr.
Lafuente, por un tiempo de diez minutos.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sr. Presidente, buenos días a todos. Bien, en
primer lugar decir que esta proposición no de ley poco tiene
que ver con Menorca y con los menorquines, poco tiene que
ver con esta comunidad autónoma y sí tiene que ver con la
defensa de las posturas de unos señores, que defienden unas
ideas pero que vulneran la ley y están juzgados y en un proceso
de instrucción judicial por una presunta vulneración de delitos
muy graves. Es decir, esta es una PNL de defensa de los
independentistas catalanes, que nada tiene que ver con
Menorca, ni con Baleares.

Tampoco tiene nada que ver, absolutamente nada que ver,
ni con los derechos humanos, ni con la defensa de principios
éticos, porque cuando uno se salta flagrantemente la ley, lo que
hace precisamente es no defender ni los derechos humanos, ni
la democracia, ni la libertad, sino que se salta la ley, porque no
hay democracia, ni hay liberad si no hay respeto a la ley. Y en
este caso estamos ante una vulneración bastante flagrante de los
principios básicos de convivencia, de democracia, basados en
la Constitución. Y esos principios se saltan a sabiendas, se
saltan a sabiendas porque se saltan una vez ha habido multitud
de advertencias por parte del poder ejecutivo central al
entonces Gobierno de la Generalitat, se salta porque a los
partidos políticos se les advirtió con tiempo, muchísimo
tiempo, creo que llevábamos años debatiendo esta cuestión y a
pesar de todo se siguió adelante, y se saltan porque se infringen
mandatos de los tribunales, del Tribunal Constitucional, y se
hace a sabiendas, se hace en contra de los informes jurídicos de
los letrados del Parlamento de Cataluña.

Por tanto, no me vengan de víctimas, no me vengan de
víctimas porque no lo son. Se saltan la ley a sabiendas y se la
saltan de forma grave, y de forma manifiestamente
irresponsable, creando una situación manifiestamente
irresponsable. Y quien ordena el ingreso en prisión son los
tribunales, pero es tan bajo el concepto de democracia que
tienen ustedes, que presentan aquí una PNL en que dice que un
parlamento de una comunidad autónoma, le tiene que decir lo
que tiene que hacer el Tribunal Supremo. Es la prueba más
evidente del bajo concepto de democracia que tienen al
presentar esta proposición no de ley. Ya le digo, solamente por
esto no tiene nada que ver ni con los derechos humanos, ni con
la democracia, ni con la libertad.

Precisamente es una oposición frontal a lo que tiene que ser
un estado moderno y democrático, que un parlamento le diga
a un Tribunal Supremo que suelte, o que libere, a unas personas
que están siendo juzgadas por delitos gravísimos: malversación
de fondos públicos, desobediencia al Tribunal Constitucional,
prevaricación y sedición. Ya será en su momento cuando se
juzgue, porque está en fase de instrucción y es competencia del
tribunal que en este momento está en instrucción, si decreta o
no la libertad provisional, o si decreta la prisión provisional.
Pero vamos, yo creo que hay una prueba precisamente evidente
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de que la prisión provisional que inicialmente a mi incluso me
podría parecer una medida muy fuerte, pero desde el momento
en que hay parte de los investigados por estas cuestiones que se
escapan y que son prófugos de la justicia y que se marchan y se
ríen de todos los ciudadanos a la cara, marchándose al
extranjero como están haciendo, pues es que le están dando
toda la razón al Tribunal Supremo sobre las medidas
provisionales de prisión provisional que puedan dictar,
absolutamente toda la razón.

Y desgraciadamente, evidentemente que coincidimos que es
una situación preocupante, difícil, que nos preocupa a todos la
situación de Cataluña, que entendemos que hay que buscar
soluciones políticas, pero las soluciones no pueden saltarse a la
torera el procedimiento legal, pero de una forma flagrante y
advertido por el Tribunal Constitucional. Podemos debatir
absolutamente de todo, es lícito que quien defienda la
independencia la defienda por los medios políticos que
considere oportunos, pero no puede impedir subirse a un coche
de policía, impedir salir hasta las 3 o las 4 de la mañana una
comisión judicial que está por orden del juez, investigando
unos hechos. Es que esto es impropio de un país democrático,
pero es que es evidente que es impropio de un país
democrático. ¿Y qué tiene que hacer la administración de
justicia? ¿Mirar para otro lado? ¿No hacer nada? Tiene que
actuar y tiene que seguir los pasos y dejemos que la
administración de justicia actúe y dicte sus sentencias en su
momento. Y respetemos las que nos gustan y las que no nos
gustan...

Ayer vimos una sentencia del Tribunal Constitucional
totalmente en contra de la tesis que defendía mi partido político
en el tema de enseñanza, la acepto, la respeto y la acato, igual
la puedo discutir y no estar de acuerdo, pero para eso estamos
en un sistema democrático y el Tribunal Constitucional. Lo que
no puede ser es que aplaudamos con las orejas las sentencias
del Tribunal Constitucional que nos gustan y le insultemos
constantemente si dicta una resolución y le digamos que está al
servicio de los poderes centralistas, españolistas, no sé qué, no
sé cuánto y que esto es una regresión del sistema democrático.
Esto, aparte de ser incoherente, de democrático
desgraciadamente no tiene nada. 

Y la aplicación del 155, aprobado con el soporte
mayoritario y democrático de lo que marca la Constitución, del
Senado, siguiendo el procedimiento que marca la Constitución
para casos gravísimos como estábamos, con el apoyo de las
principales fuerzas políticas. Ah no, el 155 no me gusta, y
como me lo aplican democráticamente, está previsto en la ley
y es el cauce democrático, pero como no me gusta es una
involución democrática. Incoherencia y precisamente no
aceptación de las reglas del juego, no aceptación del sistema
democrático, atentado contra la libertad y los derechos del
conjunto de los españoles, que entendemos que se nos vulneran
nuestros derechos y se nos pisotean nuestros derechos por una
minoría. Eso es lo que realmente está pasando.

Por tanto señores de MÉS por Menorca, no tiene
absolutamente nada que ver su proposición de ley con
Menorca, están ustedes haciendo de defensores de los
independentistas catalanes, y no tiene absolutamente nada que
ver ni con la libertad, ni con la democracia, ni con los

principios éticos, precisamente todo lo contrario, saltarse los
principios democráticos, saltarse la ley, saltarse lo que dicen
los tribunales. Y pedir que unas personas que están
investigadas por la justicia, que dejemos que actúe la justicia y
que personalmente desearía que su repercusión penal fuese lo
menor posible, pero que sea la justicia que lo determine si han
cometido o no infracciones penales.

Por tanto, nuestra posición evidentemente es un no, un no
rotundo a una PNL que no tiene ningún sentido, ni político, ni
democrático, ni de defensa de los derechos humanos, sino de
todo lo contrario.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo
Parlamentario Podem Illes Balears tiene la palabra el Sr.
Morrás, por un tiempo de diez minutos.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Miren, mientras el Partido
Popular siga descargando en los tribunales la responsabilidad
de generar el diálogo político, no vamos a encontrar en
Cataluña una solución que permite salir de la anormalidad
democrática en la que nos encontramos y lo estamos viendo en
el doble discurso que, a conveniencia, tienen. Mientras exigen,
mediante alegato, que no se salten la ley, a los Jordis, a Oriol
Junqueras, a Puigdemont, a Marta Rovira, Anna Gabriel,
resulta que no dicen nada ante Bárcenas, no dicen nada ante
Urdangarín, no dicen nada ante Matas y estos se pueden saltar
la ley. 

Mientras alegan que un coche..., hay una obstrucción a la
labor policial porque no permiten que salga un coche de policía
porque lo tienen ahí un par de horas, indudablemente al coche
hay que dejarle salir, no dicen nada en esta sala cuando hay una
destrucción a martillazos de discos duros ocultando pruebas
ante la sede judicial. Hay un doble discurso evidente.

Me retuercen las palabras para decir que un parlamento en
una proposición no de ley, aquí en esta iniciativa, se insta al
Tribunal Supremo a cambiar... No, perdone, se dice “actuar con
coherencia a los derechos humanos y no dejarse influenciar con
criterios ideológicos y partidistas”. Es cierto, a que interprete
la ley, a que no se deje influenciar, ¿por qué? Porque estamos
viendo que en todo el proceso de Cataluña está habiendo una
gran influencia política del Partido Popular, intereses políticos
a que esta situación se siga manteniendo. Los catalanes y
catalanas merecen poder tener un gobierno que se está
desmoronando por culpa de la irresponsabilidad tanto de
quienes enquistan el conflicto intentando gobernar desde fuera
de España, como de aquellos que se cierran al diálogo y buscan
en los tribunales lo que las urnas no convalidaron, que es por
ejemplo el caso del Partido Popular. 

Cada día que Cataluña pasa sin gobierno es un día más en
que los principales problemas de la ciudadanía catalana no se
abordan, y eso tenemos que tenerlo claro. Con las peticiones de
comparecencia de Marta Rovira y Anna Gabriel ante los
tribunales, una semana más la actualidad política de Cataluña
viene marcada por el proceso judicial. Es necesario que la
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iniciativa política y la voluntad de encontrar una solución
dialogada al conflicto en Cataluña, se abran paso y sea lo que
marque la agenda política.

No resulta nada alentador que las noticias sobre el conflicto
de Cataluña vengan siempre marcadas por el proceso judicial,
en lugar de la voluntad de diálogo y de acuerdos. Lo hemos
dicho antes y lo decimos ahora, también aquí, la judicialización
del conflicto se ha mostrado completamente ineficaz, solo
erosiona más nuestra democracia y enquista un conflicto cuya
única solución es el diálogo. Los catalanes y catalanas no
merecen seguir sufriendo la política de bloques que ha dejado
al margen muchos de sus problemas cotidianos. Es necesario
superar la división y el trauma social que ha generado la DUI
y el 155. Mientras que la política de bloques siga enquistada,
Cataluña sigue siendo la comunidad autónoma con mayor
número de dependientes sin atender, aproximadamente tiene un
40% de dependientes que no están siendo atendidos. 

Mientras el proceso judicial avanza, el conflicto político en
Cataluña continua enquistado, los catalanes y las catalanas
siguen sin gobierno. Recuperar la autonomía de Cataluña y
formar gobierno viable que se ponga a solucionar los
problemas de la gente, debería ser la prioridad de los partidos
catalanes que están en disposición de formar gobierno. En
España la libertad ideológica tiene que garantizarse, es
inadmisible poner límites judiciales a los derechos políticos de
la ciudadanía y a los dirigentes que los representan. 

Lo que es una vergüenza es que en este contexto de
anormalidad democrática en el que nos encontramos tengamos
que estar recordando que, aunque a algunos no les guste, ser
independentista no es delito. El independentismo no va a
desaparecer porque se meta a todos los dirigentes en la cárcel,
y lo están por esa condición, vestida de cualquier manera, por
eso lo están. Como dice la iniciativa, se entiende que tienen la
condición de presos políticos, porque son eso, presos políticos
querida compañera del Partido Socialista. En realidad las
palabras, lo podemos decir de cualquier manera, por muchos
poemas que leamos en esta sala, son presos políticos y las
palabras las retorcemos y al final pueden ser unicornios de
colores lo que aparezca en los dichos, pero las personas están
en el exilio, se están teniendo que marchar personas fuera de su
lugar de residencia y otros políticos compañeros están en la
cárcel, no pudiendo ejercer su derecho democrático una vez
electos de una forma legítima por las urnas.

Esta incapacidad de resolver políticamente el conflicto sólo
alimenta la idea de que Cataluña es ingobernable. Es necesario
un nuevo proyecto para España en el que Cataluña y el resto de
comunidades autónomas tengan un nuevo encaje territorial,
respetando el autogobierno.

Por otro lado, y ya para finalizar, hacer una mención de las
otras carencias selectivas de la libertad de expresión que se
están dando en este país y en esta comunidad autónoma en
concreto, que envía a prisión a raperos, mientras que
determinados corruptos continúan fuera en la calle esquiando.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sr. President. En primer lloc, i vagi per
endavant, el suport del meu grup a la proposició no de llei
presentada per MÉS per Menorca. La veritat és que, primer de
tot, crec que s’ha de fer una reflexió i és en relació en aquests
moments al qüestionament que diria jo que hi ha dels valors
democràtics a l’Estat espanyol, crec que va d’això. 

El portaveu del Partit Popular ha començat la seva
intervenció dient “poco tiene que ver con Menorca ni con
Baleares”, idò jo pens que sí, que qualsevol cosa referida als
valors democràtics, a la defensa de la llibertat d’expressió o de
la defensa d’unes idees sí que té a veure amb nosaltres i ben
directament, molt més, fins i tot, jo diria, que la proposició no
de llei que el mateix Partit Popular ha presentat fa uns moments
on bàsicament afectàvem les administracions autonòmiques que
tenen competència en l’Administració de Justícia, que no és el
cas de les Illes Balears.

Ens pot afectar indirectament, ens pot interessar,
evidentment, s’ha fet el debat i, evidentment també és legítim
el Partit Popular de presentar allò que pertoqui, però ha semblat
que el Partit Popular qüestionava la legitimitat de MÉS per
Menorca per presentar aquesta proposició no de llei entre altres
coses perquè no té a veure amb Menorca ni amb Balears, bé,
com si parlàssim del Sàhara o de la situació de Síria. 

Evidentment sí que ens afecta com a persones humanes i
aquesta en concret, ja que vivim tots en aquest estat, en aquest
estat espanyol on volem defensar els valors democràtics i que
les idees es puguin defensar i es puguin defensar políticament,
que es puguin defensar amb la paraula, evidentment mai amb
cap tipus de mitjà que superi aquestes qüestions.

Però crec que en aquest cas sí que s’està superant, hi ha
unes persones empresonades preventivament, jo diria que de
manera absolutament desmesurada i evidentment hi estan per
defensar unes idees polítiques, en podem dir el que vulguem,
alguns diem que són presos polítics, altres s’estimen més cercar
altres fórmules, però el que sí està clar és que han defensat unes
idees i aquestes idees els han dut al final a la presó preventiva.

Vull recordar una cosa, si la Constitució Espanyola permet
tenir les idees que vulguem, però no permet expressar-les, no
permet defensar-les políticament crec que malament anam.

I crec que estam en aquest punt. Sé que no té a veure amb
la proposició no de llei que ha presentat MÉS per Menorca,
però ahir vàrem conèixer la sentència en relació amb el raper
Valtònyc que efectivament ha estat condemnat a tres anys i mig
de presó. Podem estar d’acord o no amb allò que expressen les
seves cançons, però en qualsevol cas el que està clar és que per
damunt de tot hi ha d’haver la llibertat d’expressió i
efectivament crec que és preocupant la situació en què ens
trobam.
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Per tant, el nostre suport, evidentment, el nostre suport a la
proposició no de llei presentada per MÉS per Menorca, i
consideram que efectivament el Govern d’Espanya ha utilitzat
la Fiscalia i efectivament crec que això ha influït també en
l’Administració de Justícia i en aquests moments no només els
valors democràtics, sinó la mateixa separació de poders estan
en entredit. No és la primera vegada que passen coses així a
l’Estat espanyol i evidentment hem de ser prou valents com per
denunciar-ho, com per reclamar aquells valors constitucionals
dels quals alguns s’omplen la boca, que siguin tenguts en
compte fins a les darreres conseqüències i evidentment que es
puguin defensar políticament aquelles ideologies que un
consideri més adequades.

Podem estar d’acord o no, podem estar... amb l’estratègia
que s’hagi pogut dur en relació amb una declaració unilateral
d’independència, si aquesta té valor simbòlic o no com han
declarat alguns dels implicats, això són qüestions evidentment
de debat polític, però en cap cas no de debat penal, com en
aquests moments s’ha volgut traslladar i, per tant, en aquest
moment fins i tot ha provocat que persones que en aquests
moments estan actives en política a Catalunya hagin hagut de
fugir del país com als pitjors temps de la dictadura.

Crec que és una reflexió que hauríem de fer tots i
evidentment deixar expressar lliurement el poble de Catalunya
forma part dels valors democràtics que des de MÉS per
Mallorca defensam.

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. Sureda, por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Bé, en
relació amb aquesta proposició no de llei que avui presenta el
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, no diré que res que ja no
haguem dit en altres ocasions des d’El Pi. Pens, Sra. Font, que
la seva proposta sí que és de Catalunya, malgrat digui que no
ho és. Crec que la gent està cansada de veure uns i altres, d’així
com s’han fet les coses tant per un costat com per l’altre, i és
clar que s’han fet les coses malament i molt. Un problema
polític que s’hagués pogut resoldre abans de dia 1 d’octubre va
culminar amb actuacions -i s’ha dit- desproporcionades i
d’irresponsabilitats per part de tots, de manipulacions per part
de tots.

Si volem una separació de poders, que tots ens omplim la
boca de dir-ho, ens agradi o no hem d’acceptar les decisions.
Evidentment que a nosaltres n’hi ha moltes que no ens agraden,
que hi ha sentències que no trobam justes, però s’han
d’acceptar. Les lleis les fan els polítics i, per tant, si no
funcionen som nosaltres els que les podem canviar, cadascú
dins les seves possibilitats, l’Estat en les competències que li
pertoquen, i nosaltres en les que ens pertoquen a nosaltres.

La nostra postura sempre ha estat clara i invariable. No hem
estat mai a favor d’aquesta declaració unilateral
d’independència, que ara diuen que no és vera, que no és certa,
perquè derivava d’un referèndum il·legal i sense garanties. I
tampoc no hem estat mai a favor d’un article 155 que
pronosticàvem... i que hem vist que això ha fet que gent vagi a
la presó, que gent se’n vagi a altres països, que hi hagi aquestes
declaracions d’independència simbòlica i el que no ha
solucionat en cap cas ha estat aquest conflicte territorial
espanyol.

Amb tot el que ha ocorregut els darrers temps hem vist, amb
molta preocupació, aquesta fractura social que s’ha produït,
així com aquesta fractura de convivència que pensam que serà
molt difícil poder resoldre.

Com dic, hi ha hagut, d’una banda, una manca innegable de
seny i diàleg que ens ha duit a la situació actual que vivim. I
finalment s’ha produït precisament el que no volíem, que és
aquest xoc de trens amb unes conseqüències fatals per a l’Estat
i per a la ciutadania i sobretot la catalana. No podem ser si no
conseqüents amb aquesta reflexió que els faig i com que...

Ens abstindrem als diferents punts de la proposició perquè
no ens cansam de dir i sabem que és molt tard, però s’ha de
cercar una solució i aquesta solució passa per un diàleg que
segueix essent imprescindible, i que aquesta via judicial no és
ni serà mai eficaç perquè quan s’utilitza per posar fi a
problemes polítics no és la via judicial la que s’ha d’utilitzar. 

Per tant, nosaltres seguim dient que s’ha de cercar una
solució a través del diàleg.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, president. El que s’ha produït a Catalunya aquests
darrers mesos no és més que un desgavell que lamentablement
es torbarà molts d’anys a arreglar-se, si és que s’arregla, i  que,
bàsicament, i des de la meva òptica té a veure amb unes
compulsions de l’Estat i dels partits majoritaris de l’Estat
incapaços d’arreglar mitjançant el diàleg allò que tan sols
s’arregla amb diàleg.

Un dels aspectes que vull destacar té a veure amb les
legitimitats parlamentàries. Aquest conflicte ha sorgit de
l’oposició entre dues voluntats legítimament reflectides a les
urnes i s’ha enquistat per menysprear per part del Govern del
Partit Popular les aspiracions reflectides a través de les urnes
d’una part molt significativa de la societat catalana via manu
militari del Tribunal Constitucional.

Per altra banda, l’Estat, gràcies a aquest Tribunal
Constitucional absolutament polititzat, restrictiu amb les
interpretacions de les lleis quan a Catalunya afecten i
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absolutament inconsistent en allò que fiscalitza, s’ha dedicat
aquests últims anys a torpedinar la línia de flotació de
l’autonomia catalana. Un Tribunal Constitucional que veta lleis
autonòmiques per en unes comunitats mentre manté aquestes
mateixes lleis en altres, establint així autonomies de primera i
de segona.

Fins quan una comunitat ha d’aguantar el que tot junt són
actes flagrants a la seva autonomia a través d’unes regles del
joc manipulades per uns poders centralistes i que està clar que
mai no s’han cregut allò de les espanyes?

Després del dalt a baix de l’1 d’octubre i de l’aplicació del
155, ve l’actuació de la inexistent separació de poders, on
Tribunal Suprem, Tribunal Constitucional i Govern actuen com
la Lliga de la Justícia, on al Sr. M. Rajoy li correspon el paper
de Batman, que actua a través dels seus adlàters, i així veiem
com en defensa de l’Espanya imperial tot val tot i es justifica
tot, seguint l’impuls de l’una, grande y libre, i toca alhora
inventar-se delictes inexistents.

Així, després de 43 anys transcorreguts després de la mort
del dictador, tornam a veure en aquest país presos polítics, gent
tancada per les seves idees sota acusacions que tan sols se
sostenen a les ments dels nacionalistes espanyols. Així, per
exemple, sedició: aixecament d’un grup de persones a fi de
derrocar un govern. On han vist vostès que algun dels que ara
romanen a la presó hagin tengut aquesta pretensió, més enllà
del caps enfebrats dels seus acusadors? I què dir de l’acusació
de rebel·lió?, quan són reus del delicte de rebel·lió els que
s’alçaren violentament i públicament, quan aquí l’única
violència que hem vist nosaltres i tot el món és la que va
exercir l’Estat espanyol per enfrontar-se a la legitimitat del
Parlament de Catalunya.

Homes que no han fet res i que representen la voluntat de
milions de catalans romanen tancats, i jo tinc la seguretat que
se sap perfectament que les acusacions no tenen fonament, però
això per als acusadors no importa si aconsegueixen els seus
objectius. La unitat d’Espanya bé val fer qualsevol cosa, fins i
tot posar-la en perill fent això que dia a dia farà que es
qüestioni més. Willy Brandt va dir: “Els problemes en
democràcia s’arreglen amb més democràcia”. Aquí i per a
alguns, no, els problemes en democràcia s’arreglen manipulant
la democràcia, aplicant articles 155, governant allà on les urnes
no els han legitimitat i fent destrosses. Tenim una democràcia
imperfecte, i cada dia que passa ho és més. Tan sols els vots
arreglen els conflictes.

Jo estic totalment a favor de la proposició no de llei
presentada per MÉS per Mallorca sempre que no s’acceptassin
les esmenes del Partit Socialista. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Procede ahora la suspensión
de la sesión por un tiempo de diez minutos. Por lo tanto
pedimos a la Sra. Font si procede la suspensión o si podemos
continuar.

Suspendemos la sesión por un tiempo de cinco minutos.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Reiniciamos la sesión y, por tanto, tiene la Sra. Font la
palabra por un tiempo de cinco minutos, para fijar posición o
manifestar si acepta las enmiendas.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Ens trobam en aquest debat amb
diverses maneres de veure, entendre i explicar la realitat. La
realitat del que ha succeït i està succeint és una, el que canvia
és la nostra mirada, la nostra voluntat de veure les coses d’una
manera o de la manera contrària. On nosaltres hi veiem la
substitució de la política i el diàleg per la força i la repressió i
l’autojustificació en nom de l’estat de dret d’una repressió
sistemàtica mai no vista en dècades i la perversió de la
Constitució, transmutada de norma general en una llei penal per
castigar els dissidents, altres hi veuen l’actuació normal i
correcta dels poders de l’Estat.

Evidentment nosaltres sí que consideram que aquesta
proposta va de democràcia, i no ho pensam només nosaltres;
més d’un centenar de penalistes han expressat a través d’un
manifest que les actuacions de la Fiscalia han originat general
repulsa y seria preocupación en los medios jurídicos
españoles. El Sr. Lafuente ens parla de diàleg, exactament el
que es demana des de fa moltíssim de temps, i que el Govern de
l’Estat s’ha negat a fer una vegada, i una altra, i una altra... És
cert, només el diàleg i l’acció política poden resoldre la
situació. 

Sí, parlam d’involució democràtica, i posaré dos exemples
d’aquesta setmana que tenen a veure amb la llibertat
d’expressió: la retirada de la venda del llibre Fariña, i la
retirada de l’obra Presos polítics a la fira ARCO. Vivim un
canvi de paradigma, i aquest país necessita replantejar-se. És
obligatòria la reforma de la Constitució si volem seguir
convivint. Jo no sé quants de vostès van poder votar la
Constitució de l’any 78, però ja els dic que jo no, no hi vaig
poder participar.

Retirarem el punt 6 de la nostra proposta perquè sí que és
cert que està desautoritzat, tal com ha assenyalat la Sra. Camps.
Respecte de l’esmena presentada pel Grup Socialista, els
proposam transaccionar el seu punt 3 pel nostre punt 4, és a dir,
que el seu punt 3 passi a ser el punt 4 nostre, i els punts 1 i 2 no
els acceptaríem. I agraïm el suport dels grups que votaran a
favor de la nostra proposta.

Gràcies.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, Sr. President. Demanaríem votació separada, per favor,
almenys del punt 2.

EL SR. PRESIDENT:

¿Aceptan la votación separada?
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LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sí, punt per punt, si volen.

EL SR. PRESIDENT:

¿Y puede decir en concreto al final como queda la...?

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Retiraré el punt 6..., el punt 6, perquè parla de les eleccions
i tenia la raó la Sra. Camps, aquest punt no està actualitzat, vull
dir que l’hem de retirar a la força. I després, de l’esmena que
presenta el Grup Socialista, el seu punt 3 passaria a ser, dins la
nostra proposta, el punt 4... No sé, és que no sé si m’explic:
substituesc amb el seu punt 3 el nostre punt 4.

Sí, és clar, evidentment, sempre que el Grup Socialista ho
accepti. I votació separada punt per punt, com vagi millor.
Gràcies.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, n’hi ha prou del punt 2 tot sol.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sr. President, acceptaríem la proposta que fa la portaveu de
MÉS per Menorca, sempre que hi pugui haver votació
separada. Podria ser el 2 que demana Podem, i nosaltres
demanaríem el punt 4 separat de la resta.

EL SR. PRESIDENT:

Votación por separado punto 2, punto 4, y el resto...
Perfecto.

Pues... pues pasamos a votar la Proposición no de ley RGE
núm. 17041/17.

Votamos, pues. Votación separada, pasamos a votar el punt
número 2. 

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

¿Abstenciones?

EL SR. SECRETARI:

3 vots a favor; 9 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Pasamos a votar el punto número 4, que está sustituido por
el número 3 del Partido Socialista.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

¿Abstenciones?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 4 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Y pasamos a votar el resto de puntos de la proposición no
de ley.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

¿Abstenciones?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 7 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

En consecuencia queda aprobada la Proposición no de ley
RGE núm. 17041/17, relativa a la liberación de los presos
políticos y un proceso electoral limpio.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
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