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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes a tots, començarem la sessió d’avui i en primer
lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Joana Aina Campomar substitueix David Abril.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Patricia Font substitueix Josep Castells.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta, Miquel Jerez substitueix Antoni
Camps i Casasnovas.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Sara Ramón substitueix Sandra Fernández.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 

Elaboració del dictamen de la Proposició de llei RGE
núm. 4582/17, de memòria democràtica de les Illes Balears.

L’ordre del dia d’avui consisteix a dictaminar la Proposició
de llei RGE núm. 4582/17, de memòria democràtica de les Illes
Balears. 

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, RGE núm. 7939,
7940, 7941, 7943, 7944, 7945, 7946, 7947, 7948, 7949, 7950,
7952, 7953, 7954, 7955, 7956, 7957, 7961, 7962, 7964, 7966
i 8060/17, té la paraula l’Hble. Diputada Maria Antònia
Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. No
m’estendré massa tampoc en la defensa de les esmenes perquè
realment ho hem comentat a la ponència, sí que encara miraré
si d’aquí al plenari els puc convèncer d’aprovar-ne alguna més,
però, en principi, n’hi ha alguna que la retiraré: és la 7939, que
parla de víctimes del desordre, aquesta la retir. Després, la
7941 realment està dins l’esmena 8665 que presentaren els
grups que donen suport al Govern, per tant, aquesta també la
retir i, d’aquesta manera, aprovaria l’esmena que tanmateix ja
està incorporada dins el text. Per tant, aquestes dues queden
retirades.

Pel que fa a la resta després les aniré comentant. Bé, moltes
de les esmenes són d’eliminar qualque punt o de fer un canvi de
text. En general, nosaltres el que pensam és que en aquesta llei
la conselleria competent és la que ha de tenir l’obligació de
conservar i protegir... els elements, els espais, els itineraris que
es trobaran censats. Els propietaris sempre han de permetre
aquestes tasques i sempre han de vetllar perquè estiguin bé,
però, en general, les esmenes presentades van en aquest sentit.

L’esmena 7966, que fa referència a les dates més
significatives pels actes..., fer actes, diferents actes des de les
administracions, aquesta ara mateix no la retiraré, perquè estem
en conversa tots els grups parlamentaris a veure si es consensua
una data concreta, si entre tots es consensua aquesta data,
després també quedaria retirada.

Pel que fa a les altres esmenes següents, com dic, la majoria
parlen d’expropiacions, que nosaltres, com que consideram que
la conselleria competent és la que s’ha de preocupar, mai hi
ha... bé, a la 7948, perdó, parlam d’eliminar la paraula
“expropiació” dels espais per part del Govern, perquè, com dic,
també aquestes expropiacions vénen donades perquè no es
conserva i no es fa el manteniment oportú com marca la llei, i,
com que nosaltres consideram que aquest manteniment és la
conselleria competent, també ho eliminam.

N’hi ha alguna que estic en dubtes de si l’he d’eliminar, la
mantindré fins al Ple, encara la deixaré, però pel que fa a la
resta crec que queda reflectit... ah, bé, perdó, a la 7964 també
voldria fer un incís, aquesta, és a la disposició final segona,
nosaltres diem que s’ha de revisar la normativa, però en cap cas
no s’ha de revisar la normativa en matèria d’ordenació del
territori i urbanisme i el Decret 14/1994, de 10 de febrer.

Pel que fa a les altres, van en la mateixa línia i, per tant, no
en faré més defensa.

En relació amb les esmenes del Grup Parlamentari Popular
i del Grup Parlamentari Mixt, sobretot la de Ciutadans, perquè
n’hi ha una altra, però ja la defensarà la Sra. Huertas, en
general, mantindré el vot, però sí que en algunes l’he canviat,
i sobretot són totes les del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans,
totes les que fan referència als itineraris, les votaré en contra,
m’havia abstingut a la ponència, però consider que en cap cas
molesten i que escauen dins la llei.

Pel que fa a la 8720, que elimina l’especificació com ara la
guia de carrers, i també en aquest cas no tendria cap problema,
però canvia el “reconeixement democràtic” per “memòria
democràtica”, per tant, com que amb aquesta no hi estic
d’acord, m’abstindré en aquesta esmena, que ja en feia
comptes. Però per a la 8702, per exemple, que al
“reconeixement democràtic” que fa un canvi, no la votaria a
favor per això, però sí que en aquesta esmena vostè parla que
el Parlament ha de validar l’informe que es faci, a la llei no ho
contempla i per mor d’aquesta validació que vostè sol·licita sí
que la votaré a favor.

A la resta, en principi -com dic- me mantindré.

I del Grup Parlamentari Popular miraré a veure si hi ha res
concret que m’agradaria... bé, com dic a les fan referència a les
dades o a les que nosaltres tenim esmenes les votaré en contra
i a la resta mantindré el mateix posicionament que a la
ponència.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Per defensar les esmenes del
Grup Parlamentari Popular RGE núm. 8543, 8544, 8545, 8546,
8547, 8548, 8549, 8550, 8551, 8552, 8553, 8554, 8555, 8556,
8560, 8562, 8563, 8567, 8571, 8599, 8604, 8607, 8611, 8614,
8621, 8622, 8623, 8624, 8625, 8626, 8627, 8628, 8631, 8633,
8634, 8638, 8642, 8644, 8645, 8646, 8647, 8648, 8650, 8660
i 8661/17, té la paraula l’Hble. Diputat Juan Manuel Lafuente,
per un temps de deu minuts.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sra. Presidenta. Buenas tardes, bien, en primer
lugar, manifestar como cuestiones previas que el texto que hoy
debatimos en comisión, pues, ha sufrido un cambio sustancial
respecto al texto inicial que se tuvo en la toma en consideración
por el plenario, por lo cual nosotros nos alegramos que haya
cambiado sustancialmente debido a que consideramos lo que
expusimos en el plenario, que el texto inicial era un texto
bastante parcial y discriminatorio e injusto. Creemos que el
trabajo que se ha hecho en ponencia y el trabajo previo, pues
ha sido un trabajo positivo y enriquecedor para el texto.

Desde nuestro punto de vista... se han retirado 23
enmiendas de nuestro grupo, se han aprobado 12 por
unanimidad, se han aprobado 36 transaccionadas, se han
aprobado 8 por una mayoría importante y se han rechazado 44.
Por tanto, creemos que el trabajo realizado ha sido positivo.

Y manifestar que, en cuanto a criterios generales, el
trabajo...o nuestra postura ha ido, por un lado, a buscar que la
ley sea una ley objetiva en cuanto al reconocimiento de las
víctimas, que se reconozcan las víctimas, todas las víctimas, un
reconocimiento de las víctimas como tales, sea cual sea su
color, su credo, o la persona por la bandera de quien fue el
asesino de esas víctimas, o quien le produjo daño o la
persiguió, sino que sea un reconocimiento objetivo; de tratar de
no imponer más cargas burocráticas, administrativas a las otras
administraciones, muy en la linea de lo que mantenía la
diputada Sra. Sureda, pues de no cargar a las otras
administraciones con cargas administrativas. Y después, buscar
que sea una ley de reconocimiento democrático, de
reconocimiento a todos los que, por haber sido perseguidos por
razones ideológicas o su trabajo por la lucha por el
reconocimiento de los principios democráticos, en este país
podemos tener un sistema de libertades y democrático.

Y por tanto, no coincidimos en la parte más, creo que de
sanción, de prohibición de régimen sancionador. Creemos que
una ley de estas características debe ser una ley de
reconocimiento democrático y no una ley de persecución, o de
poner sanciones a quien mantenga tesis diferentes históricas y
que las tesis históricas se rebatan con otras tesis históricas se
debaten desde el punto de vista doctrinal, pero no desde el
punto de vista de sanciones.

Creemos que la introducción de un principio importante,
que se ha introducido por unanimidad, que es del
reconocimiento, inicialmente era una ley de memoria, y ahora
se introduce el concepto de reconocimiento, pues creo que hace

que la ley sea mejor, bastante mejor de la que inicialmente se
presentó.

En cuanto a las enmiendas que hemos presentado, pues, en
general, van el sentido de lo que acabo de decir, es decir, en
todo caso, ser más objetivas en la definición, por ejemplo la
enmienda 8562 introduce en el artículo 2 el principio de
reconciliación, de integración y concordia.

En todas las enmiendas de los primeros artículos buscamos
que, en todo caso, si hay condena, o alguna sanción, o cualquier
norma que ponga en cuestión una determinada ideología, sí es
que lo haga, respecto, en general, a cualquier ideología
dictatorial o autoritaria.

Solicitamos también la supresión, en principio, de todo el
sistema sancionador, creemos que sería mucho mejor que si hay
daños, si hay vulneraciones de la ley, se remitiese a las
normales generales del ordenamiento jurídico en materia de
sanciones, pero no a sancionar actos concretos y, sobre todo,
cuando vemos en el régimen sancionador que se sancionan
determinadas actitudes y, en cambio, otras actitudes
dictatoriales o autoritarias no se sancionan. Por eso
mantenemos nuestras enmiendas en este sentido.

En cuanto a las medidas cautelares, o las acciones concretas
a los propietarios de los terrenos o sitios donde pueda haber
menciones de carácter histórico, entendemos que las acciones
deben ser más que en el ámbito de la imposición desde la
conselleria competente, desde el ámbito de la colaboración
entre las administraciones públicas, y siempre dentro de las
competencias de cada administración pública.

Respecto a subvenciones, subvenciones públicas en el
artículo 26, consideramos que en todo caso se deben suprimir
las subvenciones a todo tipo de entidades que promuevan
principios antidemocráticos, no solamente refiriéndose a
determinados principios, sino, en general, a cualquier principio
democrático.

Respecto a la participación de las entidades en el órgano
asesor que se crea por esta ley, para esta materia, entendemos
que debe existir mayor peso de las entidades históricas, de las
entidades que se dedican al conocimiento de la historia y de las
entidades de la sociedad civil, más que una mayoría de la
administración pública.

Como he dicho, solicitamos la eliminación o la supresión
del conjunto del régimen sancionador. Y en caso que no fuese
así, también presentamos enmiendas respecto a que ese régimen
sancionador sea más objetivo y no sea tan subjetivo, que
simplemente se sancione a quien haga enaltecimiento de ideas,
digamos, de tipo franquista, y no se haga ningún tipo de
mención a ideas de tipo totalitario, que también tuvieron que
ver, desgraciadamente, con el conflicto civil del enfrentamiento
del 36. Y por tanto, que sean mucho más objetivas y sea más
neutral la ley, y no, desde ese punto de vista sancionador creo
que es donde se produce una deriva de esa ley más hacía un
lado que hacía otro, o hacía un punto neutral creemos que es lo
que debería ser.
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También proponemos, en caso de que se considerase,
creemos que no se va a considerar, la retirada del régimen
sancionador, pues sí moderar las posibles sanciones, el artículo
38 en concreto. Y cuando se sanciona también el uso de
símbolos de todo tipo, pues también nos extraña que se
sancionen los símbolos de una determinada ideología y no se
sancionen otras ideologías de tipo autoritario, dictatorial que
también tuvieron una consecuencia, o una repercusión violenta
y desgraciada en la historia de nuestro país.

Por tanto, nuestras enmiendas repito, nosotros hacemos
hincapié en el reconocimiento democrático, el concepto de
reconocimiento democrático hacía todas las personas que
sufrieron violencia, hemos introducido, por ejemplo, como en
la definición de víctimas, las víctimas de los bombardeos, que
yo creo que son de las víctimas más abandonadas y
desconocidas del conflicto, porque, como parece ser que no
eran de nadie, y sin embargo forman parte de nuestra historia.
Defendemos más el principio de verdad histórica, frente al
principio de memoria histórica, entendemos que la historia se
basa en el estudio histórico hecho por los historiadores, más
que en la imposición a través de una norma, de una ley por
parte del Estado, de las administraciones públicas, de una
determinada versión de la historia. 

Y en base a esos principios generales, son las que están
vivas nuestras enmiendas, que he expresado anteriormente.
Creo que habíamos avanzado en general de forma positiva para
lograr una buena ley y creo que nos ha faltado acabar de tener
más voluntad y más energía en el acuerdo, y creo que en el
último momento habríamos podido lograr una ley que fuese
mucho más justa, creo, y en cambio pues, desgraciadamente, al
final ha faltado ese último empuje para lograr un acuerdo que
creo que es mejor.

Por tanto, esa es nuestra posición. Respecto a las enmiendas
de los otros grupos, en cuanto a las enmiendas de El Pi,
consideramos la parte que defiende la no implicación de otras
administraciones positiva, y nos mantendremos en la misma
postura que nos hemos mantenido en ponencia.

Y respecto a las enmiendas de Ciudadanos, también
mantendremos la misma postura que hemos mantenido en
ponencia.

Y nuestro grupo reitera la voluntad de intentar consensuar
acuerdos antes del debate en plenario, si así se considera.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies. Atès que s’han presentat esmenes
per part del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, i que cap dels
seus diputats no forma part d’aquesta comissió, ni substitueix
cap membre d’aquesta, se li concedirà un torn d’intervenció de
deu minuts, per tal que pugui defensar les esmentades esmenes,
si així ho desitja, i amb el benentès, però, que, com que no
forma part de la comissió, no podrà prendre part a les
votacions.

Per tant, per defensar les esmenes del Grup Parlamentari
Mixt, Ciutadans RGE núm. 8685, 8686, 8690, 8692, 8693,
8694, 8698, 8702, 8703, 8704, 8705, 8706, 8708, 8711, 8712,
8718, 8720, 8721, 8722, 8723, 8724, 8728, 8729, 8730, 8734,
8736, 8738, 8740, 8753, 8757 i 8759/17, té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Xavier Pericay, per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats,
bones tardes a tothom. Bé, ja s’ha dit, però crec que val la pena
insistir-hi, aquesta és una llei que ve de lluny, és una llei que ha
merescut no només en ponència, sinó fins i tot en preponència,
si ho puc dir així, moltes hores de debat, de conversa, de
negociació fins i tot, i jo crec que no hem perdut el temps; és a
dir, crec que tota aquesta inversió que hem fet ha estat una
inversió que millora considerablement el text que teníem
inicialment, que és un text que en el debat de presa en
consideració va merèixer per part nostra i per part del Partit
Popular, si no ho record malament, una esmena a la totalitat. És
a dir, per tant, d’allò que en aquell moment va merèixer aquella
esmena a la totalitat al que ara tenim aquí davant hi ha un bon
tros i, evidentment, que crec que val la pena que tots
n’estiguem contents, sobretot perquè aquest ha estat un procés
amb moltes renúncies, no?, tots hem renunciat a qualque cosa,
hem trobat de vegades punts intermedis, de vegades hem
acceptat allò que un altre demanava, de vegades no ha estat
possible i, per això, ara tenim encara esmenes damunt la taula. 

Jo crec, per posar un exemple d’aquesta metodologia, és a
dir, i també un poc del que després introduiré, per exemple, una
de les renúncies que vaig fer, és a dir, perquè havíem arribat a
un cert acord, jo creia que era més coherent que el període
analitzat fos un període més curt entre l’any 36 i l’any 78,
perquè creia que realment això era el que internament pretenia
aquesta llei, agafar aquest tros. En canvi, hi havia una voluntat,
i així s’ha mantingut finalment, que anàs de 1931 a 1983, és a
dir, entre l’inici de la Segona República i l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, per raons que m’imagín que
són molt variades, però crec que jo, també, per una certa
voluntat de poder fer un reconeixement de determinades
víctimes a la Guerra Civil, que, per reconèixer-les, era
necessari partir de la Segona República o del que la Segona
República havia fet. 

El problema és que, és clar, aquest tipus de procediments,
de metodologies, el que feia és que, per exemple, una cosa que
era fonamental, com a mínim de cara a tractar de la Guerra
Civil, que és un període, com tothom sap, d’extrema violència
sobretot en els primers compassos, haver parlat de la violència
de la Segona República. En canvi, sembla que quan un agafa
una mica aquesta llei, tal com ha estat enfocada, sembla que la
Segona República va ser un oasi de cap a cap, no?, i que, en
canvi, tot un bon dia es va espanyar per mor d’un cop d’Estat,
el del 18 de juliol de l’any 36.

Bé, dic això simplement perquè aquests processos, és clar,
tenen després determinades llacunes, com a mínim
determinades llacunes interpretatives quan un vol entrar en el
fons del que passa.
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Finalment, hi ha una cosa que jo crec que és inevitable,
malgrat tots els esforços que hem fet per totes parts, les lleis o
les proposicions de llei tenen la marca de qui les ha fetes, és
molt difícil que aquell marc, aquella forma inicial amb la qual
s’ha construït un text o s’ha construït un articulat pugui passar
a ser de tots quan ha estat redactada per una part, és una cosa
que no té res a veure amb qui l’ha redactada, sinó que té a
veure només amb una qüestió de procediment. Per tant, és
normal que moltes d’aquestes coses que, per ventura, nosaltres
hauríem afegit com un cert enfocament no hi siguin. Hi ha més
en aquesta proposició de llei una voluntat de fer justícia a unes
víctimes, que no pas una voluntat de reconciliació, que jo crec
que era una mica l’esperit, com a mínim, que a Ciutadans
l’animava, perquè la voluntat de reconciliació no priva la
voluntat de fer justícia a les víctimes, mentre que es pot fer
justícia a les víctimes deixant de banda aquesta voluntat de
reconciliació.

Això fa que, per exemple, posa un cas l’exposició de
motius, per molt que l’hàgim treballada entre tots, per molt que
l’hàgim, en fi, esmenada, etc., no deixa de ser finalment una
exposició de motius construïda, no?, amb una, diguem, amb
una prefiguració lògica que és la dels qui han fet aquesta
proposició de llei a la resta de grups d’aquesta cambra. 

És per això que nosaltres ens hi abstenim, evidentment
l’hauríem votada en contra, no la votem en contra, per una raó
que jo crec que també s’ha de reconèixer, i abans ho feia, és
que ha canviat molt, és que hi ha hagut una voluntat
d’incorporar molts aspectes que no hi eren, de rebaixar-ne
d’altres, etc., però em referesc, a més, a aquest marc inevitable,
per altra banda, insistesc, d’aquell o d’aquells o d’aquells grups
que han fet aquesta proposta de proposició de llei.

Dit això, pas ja a les esmenes, que les comentaré molt per
sobre, bàsicament per blocs. Prèviament indicaré que n’he
retirada una, que és la 8759, i que no descart, per ventura, fins
i tot la possibilitat de retirar-ne alguna altra d’aquí al Ple, però,
en principi aquesta és la que en aquest moment he retirat.

A les nostres esmenes jo distingiria un poc tres tipologies,
si es pot dir així, per una banda, aquelles que van en aquest
sentit de la reconciliació a què em referia abans, per exemple,
n’hi ha moltes, moltíssimes, com recordaran bé els que han
format part de la ponència i també de les reunions prèvies,
sobretot de la ponència, que tenen a veure amb el concepte
d’itineraris, que és, evidentment, una cosa que apareixia de
manera reiterada, com és natural, a l’articulat i que, per tant, ha
generat moltíssimes esmenes, perquè crec que és un concepte
contraproduent, perquè si, d’una banda, em sembla
absolutament normal que hi hagi el concepte d’espai, és a dir,
el concepte que reconeix i identifica un lloc on s’ha produït
qualque fet que tengui a veure amb aquesta llei, és a dir, jo crec
que això que és una inscripció identificativa, el concepte
d’itinerari ja és una recreació sobre això, ja és una recreació
sobre això, ja és anar més enllà, ja és voler construir per sobre
de la simple memòria, del simple record una determinada
activitat, la que sigui. I és per això que jo crec que l’espai... és
una cosa que crec que és normal i que hi ha de ser perquè és
una manera de recordar un fet i de recordar uns protagonistes
d’un fet, generalment víctimes de la Guerra Civil o de la
repressió durant la dictadura franquista, però, en canvi els

itineraris em sembla que ja van més enfora d’això, i que no és...
diguem, que és contraproduent, que no és una cosa que hauria
d’estar en aquesta llei. Això és la raó. 

El bloc de sancions també va una mica en aquest sentit. És
cert que qualsevol llei té sancions, però crec que amb un tema
com aquest les sancions sempre tenen una possible deriva, que
és una deriva ideològica, i jo crec que s’ha de procurar que tot
això es pugui dur a terme sense haver de recórrer a aquestes
mesures.

Hi ha també altres tipus d’esmenes que tenen a veure, en
aquest cas, més amb la legalitat, a recordar quin és el marc
legal. Per exemple, determinats, posaria un exemple aquí que
no és que estigui... si venen exemples del text, però sí un
exemple que tots coneixem que és el de Sa Feixina, no?, el
sentit, diguem, de determinades... de recordatori que hi ha un
marc legal, un marc que no queda circumscrit al que aquesta
llei pugui fixar, sinó que hi ha un marc superior de vegades és
una cosa útil per entendre què es pot fer i què no es pot fer. 

També una altra esmena que nosaltres tenim, la 8702, a la
qual feia referència abans la diputada Sureda, que té, diguem,
dos aspectes: un, al qual fàcilment renunciaria, perquè ja hi he
renunciat en general, que és el concepte aquest de
reconeixement democràtic al qual hem arribat a un acord tots
plegats i, per tant, crec que és una de les bones coses que té
aquesta llei també, abans s’hi referia el diputat Lafuente, el
canvi aquest de nom i, per tant, d’idea que hi ha darrera de la
denominació de la llei, però sí que crec que és bo que aquest
cens de símbols sigui un cens que no passi només per una
comissió tècnica, sinó també, no dic en lloc de, sinó també pel
Parlament, entre altres coses perquè una comissió tècnica no
sabem mai qui la integrarà, qui hi haurà, com serà la gent que
hi haurà allà per molt que sigui gent titulada en això, titulada en
allò, i per tant, sí que sabem que a un parlament hi haurà com
a mínim una diversitat ideològica, una pluralitat, llevat que el
Parlament canviï molt. Crec que avui dia el Parlament és un
reflex d’aquesta diversitat ideològica i és un darrer estadi que
no està malament, crec, que un cens d’aquest tipus que
finalment haurà de figurar després, en fi, en l’esfera pública i
que pot... ferir, per dir-ho en termes així una mica de... de
cinematògraf, ferir la sensibilitat de determinats ciutadans, crec
que és bo que també passi pel Parlament.

I bé, hi ha una altra...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sr. Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Acabaré tot d’una, presidenta. El darrer ja, un altre tipus
d’esmena, per exemple, n’he citada una, no és l’única, però la
8692, que és una esmena que fa referència, nosaltres creiem
que aquest treball, per dir-ho així, amb la memòria, indica el
text que s’ha de fer en l’educació obligatòria a les escoles.
L’educació obligatòria comença, com tothom sap, a partir dels
5 anys en endavant, i nosaltres creiem, realment, que un nin de
5 anys hagi d’entrar, per dir-ho així, dintre d’una determinada
activitat que el vincula amb tot el que una llei d’aquest tipus
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engloba, creiem que és contraproduent també i que, per tant, no
hauria de ser així.

Nosaltres proposàvem eliminar això, però jo m’avindria a
una transacció, per exemple, que fos al segon cicle d’educació
de l’ESO o a l’ESO, si volen, però no a primària, per
entendre’ns.

Bé, en tot cas, ho deix aquí. Jo també esper que d’aquí, en
fi, al moment -acab, eh?-, d’aquí al Ple si en alguna d’aquestes
coses encara podem arribar a acords, nosaltres evidentment hi
estam absolutament disposats.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pericay. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Mixt, Sra. Huertas, RGE núm. 8772 i 8773/17 té
la paraula l’Hble. Sra. Huertas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, presidenta, Bon dia tothom. Bé, respecte de la
meva esmena 8772, procediré a retirar-la en aquest moments,
atès que consider que ha estat acceptada implícitament i
l’objectiu que pretenia està satisfet. Sempre m’he mostrat
contrària al silenci administratiu i molt més quan aquest silenci
administratiu és negatiu. Per tant, em satisfà veure com s’ha
esmenat en aquesta llei que és tan significativa.

Quant a l’esmena 8773, hi ha una errada de transcripció, la
modificació diu “de l’article 12.1", no, és de l’article 12.7. I,
per una banda, tenim que l’article 12.6 diu que s’ha de dictar
resolució abans de dotze mesos i el 12.7 diu que la caducitat
del procediment es produirà transcorreguts els dotze mesos des
de la data de la iniciació.

Com que he dit que no estic a favor del silenci administratiu
i això demostra una altra vegada, per això la meva esmena va
en el sentit que es prorrogarien aquests dotze mesos per un
termini de sis mesos i que s’informaria la persona física o
jurídica d’aquesta circumstància.

I res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Huertas. Torns a favor o en contra de
les esmenes, pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la
paraula l’Hble. Diputada Laura Camargo, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta. Bé, voldria començar fent una
valoració en positiu de tot el treball que hem fet conjuntament
durant el temps que ha durat la ponència. 

A diferència de certes valoracions que s’han fet per part
dels diputats Lafuente i Pericay, amb els quals certament
teníem la sensació que havíem arribat a consensuar algunes de

les qüestions més importants d’aquesta llei per tal de tirar
endavant els articles més rellevants, si no bé tots, però sí molts
d’ells, sembla que es valora de diferent manera. I jo voldria fer
una valoració en positiu de tot l’esforç fet per part de tots els
grups en aquest cas, no crec que sigui qüestió de posar-se ara
medalletes per part de ningú, amb la intenció que aquesta llei,
que és una llei que posa al capdavant valors constitucionals de
convivència, de pluralisme, de defensa del drets humans, de
defensa de la pau i de principis irrenunciables, com són el de
veritat, el de justícia, el de reparació i el de garanties de no
repetició, pogués ser una realitat a les nostres illes ben aviat.

I amb aquesta idea vull començar aquesta intervenció per
tal d’alguna manera de no quedar-nos aquí amb la sensació que
hem perdut el temps durant totes aquestes reunions de ponència
que hem fet i en les quals, com he dit, crec que sí que hem estat
capaços de cedir totes i tots per tal d’arribar a garantir un text
que puguem votar, esperem que majoritàriament, a favor.

Crec que és cert que hi ha discrepàncies, i ara sí que
avançaré que el sentit de les nostres esmenes el mantindrem tal
com vam votar ja a la ponència i que per a la seva defensa
deixaré després... o deixaré la paraula a la intervenció que farà
la diputada Cano, com a coordinadora de la ponència, però sí
que crec que és important posar en valor perquè no hem estat
capaços d’arribar fins ara a un consens pel que fa a la qüestió
dels itineraris o del règim sancionador, que crec que són
qüestions que estan molt relacionades amb aquesta idea de
justícia i reparació.

La qüestió que els itineraris puguin ser considerats com a
itineraris de recreació, com deia abans el Sr. Pericay, la veritat
és que ha cridat la meva atenció, perquè crec que està molt
relacionada precisament amb aquesta idea de mantenir viva la
memòria, perquè normalment els fets no només succeeixen en
un espai, els fets poden succeir en diversos espais diferents, en
recorreguts diferents, en moments diferents, i està bé que es
pugui tenir una possibilitat de fer una visita a aquests espais,
que sí que són espais de la memòria, però que es poden
organitzar a manera d’itinerari per tal que això no sigui un
grapat de llocs inconnexos entre sí, perquè crec que sí que
tenen molta connexió quan parlam d’aquests itineraris, que, de
fet, és una reclamació que ha fet moltes vegades el moviment
memorialista. I, per tant, està molt relacionada aquesta idea
amb el fet de mantenir la memòria viva i del mateix principi de
veritat, que se sàpiga què és veritablement el que va passar en
aquells diferents indrets. No crec que amb cap intencionalitat
de recrear-se, sinó -torn a dir-ho- de mantenir la memòria i que
se sàpiga la veritat del que va passar en molts d’aquests indrets.

I després, tot i així, m’agradaria dir, abans de continuar, que
sí que durant el temps que tinguem d’aquí al dia de la defensa
en Ple d’aquesta llei, de la seva votació, si som capaços
d’arribar a consensos, crec que per la nostra part hi estaríem
disposats; el que passa és que crec que sí que hi ha
discrepàncies importants amb qüestions de fons pel que fa a
aquest punt en concret.

I després, l’altre tema és aquest del règim sancionador. No
estic d’acord que tingui una deriva o que suposi una deriva
ideològica, senzillament és que de vegades, per tal de fer
complir qüestions com les que aquesta llei recull, és necessari
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que se sàpiga que si no es respecten certes qüestions hi haurà
sancions, i crec que això ha passat en altres països als quals
s’han posat en marxa lleis com aquesta, lleis de memòria, que,
per cert, com bé s’ha dit aquesta llei ja té una altra
denominació, perquè així s’ha consensuat en aquesta ponència,
que no ha estat inútil, torn a dir-ho, ja és la Llei de memòria i
reconeixement democràtic de les Illes Balears, i crec que, com
altres lleis, deia abans, en altres països en els quals s’han posat
en marxa, amb aquesta idea de fer, de seguir els principis de
veritat, justícia, reparació i les garanties de no repetició, també
s’han aprovat aquestes sancions i han funcionat precisament en
la bona direcció. I, per tant, crec que és una idea que des dels
grups de la majoria mantindrem, la idea de tenir un règim
sancionador, com en altres lleis també aprovades en aquest
Parlament durant aquesta legislatura, per cert.

I com que ja he dit que per a la defensa de les esmenes,
passaria la paraula a la coordinadora de la ponència que
intervindrà en darrer lloc, només m’agradaria acabar dient que
gairebé 80 anys després del final de la Guerra Civil, jo crec que
no es pot endarrerir més el fet d’obrir per tancar, obrir el que
faci falta per tal de finalment acabar tancant les ferides que
puguin quedar. No hi ha intencionalitat revengista en aquesta
llei, jo crec que tot el contrari, hi ha una intencionalitat de ser
protagonistes del nostre futur, de ser valents, d’elaborar el que
ha passat i que hem heretat de manera transgeneracional i
d’elaborar també i curar aquestes ferides, sense amagar el fet
que varen existir en el seu moment.

I per la meva part res més, gràcies presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula l’Hble. Diputada Campomar, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Bé, molt breument. Nosaltres des de MÉS per Mallorca, és
a dir, tenim aquest sentiment crec que de satisfacció perquè en
aquesta ponència s’hagi trobat el màxim consens i jo crec que
en el sentit aquell que jo crec que diu l’objectiu de la llei, que
és, precisament, consens en polítiques per garantir la reparació
de persones, de grups i col·lectius que varen patir aquesta
repressió durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, i
també reconèixer la contribució d’aquests grups, col·lectius i
persones que des de diferents ideologies han contribuït a
aquesta democràcia, a aquest reconeixement.

A nosaltres ens sembla molt adient el canvi d’actitud de la
llei i afegir aquesta paraula de “reconeixement democràtic”. I
també els altres..., ens sembla important aquesta llei, en el
sentit també que es difongui la història de les Illes Balears
durant aquests trams de la nostra història, que moltes vegades,
massa vegades han estat oblidat diguem del coneixement dels
nostres ciutadans i ciutadanes.

I també els altres dos objectius també ens semblen
importants, que són precisament garantir aquests espais de
convivència, de cultura democràtica i també impedir
manifestacions de reconeixement franquista o exaltacions de

sublevacions militars, etc., que de vegades..., hi ha d’haver
precisament i en la situació en què estam ara, pensam que és
més necessari deixar palès quin és l’objectiu i el que nosaltres
creiem que una memòria democràtica i un estat democràtic ha
de defensar.

Per tant, jo em remetré al vot que va tenir MÉS per
Mallorca a la ponència, en el sentit del vot. I en qualsevol cas
també per defensar, argumentar quines esmenes es rebutgen o
es poden defensar, argumentar, o quines esmenes es rebutgen,
o es poden també..., ens remetem a allò que pugui dir la
coordinadora de la ponència, la Sra. Cano, perquè creiem que
és la que pot sintetitzar més quin és el sentit en conjunt del
nostre vot.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari
MÉS per Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Patricia Font,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. No em caldran, ja li dic ara. MÉS
per Menorca mantindrà el sentit del vot que va fer en ponència
i també jo deixaré la defensa de les esmenes a la coordinadora
de la ponència, la Sra. Cano, i així mateix també deixaré la
meva intervenció més política per al Ple.

He de dir que em qued amb una sensació una mica
agredolça, un cop escoltats els portaveus del PP i Ciudadanos,
em sap greu. Jo estic una mica en la mateixa línia que la Sra.
Camargo, jo volia fer una valoració positiva de la feina feta per
tots els grups parlamentaris, amb les reunions prèvies que van
ser unes quantes a la ponència, i a la ponència mateixa.
Evidentment hi ha punts en els quals ens és més difícil arribar
a una entesa total, i crec que açò és indiscutible i no ho podem
negar, però no valorar, insistesc, aquestes cessions que hem fet
tots, perquè jo crec que tots n’hem fetes de cessions, jo parlaré
per mi mateixa, n’hi ha alguna fins i tot que no hi estava del tot
còmode, però, en pro d’aquesta entesa total, considerava que
s’havia de fer aquesta cessió.

Bé, jo esper que d’aquí a la comissió, ai, a la comissió,
perdoneu, al Ple, puguem arribar a algun punt més d’unió entre
tots nosaltres, perquè aquesta llei és molt necessària i no cal
recordar que estem rebent contínuament advertiments de
l’ONU i no n’hem de dir, de fet l’ONU pel que fa la memòria
històrica, pel que fa al tema de les fosses ha desaparegut. Sí que
és cert que en la Llei de fosses vam tenir una entesa més bona
de trobar, jo crec que era un tema potser més concret, en el qual
era més difícil posar-se de perfil, o negar l’evidència, crec que
el tema de la Llei de memòria democràtica és més política
segurament també. Coincidesc, que quedi ben clar, vull que
quedi ben clar, per tant, per al portaveu del PP com de
Ciudadanos, que necessitam una llei que ens uneixi a tots, sense
cap mena de dubte. Necessitam una llei que ens uneixi i que
continuï en el temps i que continuï en el temps, sense derogar
i amb l’aportació econòmica que necessiti, perquè, de fet, tenim
una Llei de memòria històrica en aquest país, a la qual sabem
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perfectament que se li ha negat el pressupost. Aquesta no és la
nostra intenció, la nostra intenció és que aquesta llei pugui
perdurar durant el temps i amb la qual tots ens hi puguem sentir
còmodes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula l’Hble. Diputada Silvia Cano, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Abans d’entrar a les esmenes que
queden vives, m’agradaria fer una sèrie de comentaris.

El primer de tot és fer un petit esment a les autoesmenes
que vàrem presentar des dels grups que hem presentat aquesta
proposició de llei, per millorar tècnicament algunes qüestions
i resoldre alguns problemes que ens havien advertit des dels
diferents ministeris del Govern. I a més, per intentar fer un
preàmbul molt més inclusiu, intentar cercar molt més suport per
part de tots els grups. I en aquest sentit jo el primer que vull fer
també és agrair tant al professors David Ginard, com Esperança
Bosch, que ens hagin ajudat a trobar un preàmbul per fer-lo el
més rigorós possible, a partir del qual hem pogut treballar els
diferents grups per tal de fer-lo més nostre i més representatiu
de totes les forces polítiques del Parlament.

Després també dir que l’ajuda d’Amnistia Internacional ha
estat de gran estima, que ens ha ajudat a redefinir l’article 4 per
determinar les víctimes, fent al·lusió a les resolucions de
l’Assemblea de les Nacions Unides, i crec que aquí tothom ens
hem trobat també.

La segona cosa que vull comentar és que vull posar en valor
la metodologia de feina, les reunions que hem anant fent jo crec
que han estat molt profitoses, ens hem acostat una mica a tots,
un text que en un principi era una mica més allunyat, hem estat
capaços, tothom des de les seves postures, posicions i demés,
però de trobar punts en comú, fent renúncies i sobretot
d’escoltar-nos uns als altres i intentar que cosa que quedava
fora del nostre camp de visió, en un principi es poguessin
acostar, i jo crec que al final també és bo que els conceptes, que
eren importants per als diferents grups, com el principi de la
memòria democràtica, el reconeixement de la memòria
democràtica, així com el reconeixement, s’hagin pogut
fusionar.

Ara ja sí, entrant a les esmenes vives, dir que hi ha tot un
seguit d’esmenes que fan referència als espais de la memòria,
la seva protecció, els efectes de la seva inscripció i les
obligacions dels propietaris, no hi podem votar a favor perquè
es vol devaluar aquest règim de protecció als espais de la
memòria i reconeixements democràtics, eximint als propietaris
d’aquests espais dels deures de conservació.

Nosaltres entenem que l’obligació de conservar no pot
recaure exclusivament sobre la conselleria. També vull
remarcar que vàrem acceptar una esmena presentada per part

d’El Pi, PP i Ciudadanos, on vàrem suavitzar molt els termes de
les obligacions. Aquests grups volen eliminar la referència a la
normativa d’expropiació, que és una normativa que està en
vigor i, per tant, també està bé recordar-la.

Suprimeixen la prerrogativa del Govern d’actuar de manera
preventiva per protegir un espai de la memòria en casos de risc
o alteracions, desaparició o deteriorament. 

Es volen suprimir que si hi ha elements franquistes, siguin
els seus titulars públics o privats i tenguin l’obligació de retirar-
lo i, per tant, descafeïnen una part fonamental de la llei com és
la retirada dels vestigis franquistes. I paradoxalment, també,
volen que, ni de manera subsidiària, la conselleria no pugui
retirar elements franquistes. És a dir, ni els titulars públics, ni
els titulars privats, ni de manera subsidiària la conselleria; idò,
per què fem una llei de memòria i reconeixement democràtic si
a l’hora de la veritat el que queda viu del franquisme ha de
quedar tal qual?

Respecte de les esmenes d’El Pi, agraïm la retirada de la
7939, perquè en certa mesura ja està recollida a l’article 4 de
les víctimes i això ha quedat prou pactat. 

La 7962 fa referència a les infraccions. Vostès aquí
plantegen que la no notificació sigui sancionada com a molt
greu; nosaltres consideram que el que ha de ser sancionat
greument és que una obra no sigui autoritzada en un espai de la
memòria, el greu ha de ser això. En canvi, El Pi, el que proposa
és posar l’èmfasi en la no notificació. Aquesta notificació l’hem
regulada com a preceptiva i s’haurà de reglamentar el
procediment d’autorització a posteriori. En qualsevol cas, ens
sembla excessiu voler carregar amb una no notificació fins a
150.000 euros a un particular per no notificar.

Respecte de la 7952 que fa referència a l’article 24, retirada
de símbols, llegendes i mencions franquistes contràries a la llei,
nosaltres defensam que siguin totes les administracions en
l’exercici de les seves competències, i amb aquesta llei no
només estaran totes les administracions legitimades, sinó
obligades a adoptar les mesures pertinents per retirar o eliminar
elements contraris a la memòria democràtica. Si vostè se’n va,
Sra. Sureda, a l’article 3 de la llei, veurà que les actuacions
sempre es faran en col·laboració amb els consells, ajuntaments
i entitats. A més, també l’article 33 diu que els consells i
ajuntaments contribuiran a la consecució dels objectius i
finalitats expressades en aquesta llei i que el Govern establirà
convenis de col·laboració o altres fórmules de cooperació
econòmica, a efectes d’impulsar els objectius d’aquesta llei.

Respecte de les esmenes del PP, el Sr. Lafuente ho ha
comentat abans, de la gran quantitat d’esmenes que es varen
presentar, moltes s’han pogut pactar, transaccionar i que en 
quedin vives només 42 és un indicador de la voluntat d’acord
que hi ha hagut.

Queden algunes esmenes vives relatives al preàmbul, Sr.
Lafuente, com la 8543, 44, 45 i 46, i els demanaria, atès el
consens a què hem arribat, pactant el preàmbul, que el vàrem
retirar, el vàrem després modificar, durant el transcurs
d’aquestes setmanes també hem incorporat coses, que retirassin
aquestes esmenes, entenem que no és el cent per cent
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satisfactori, però sí un alt grau de percentatge. Crec que hem fet
molts esforços amb aquest nou preàmbul, amb l’assessorament
d’Amnistia, de persones expertes de fora, de David Ginard,
hem unificat tota la nomenclatura, i demanaria que retirassin
aquestes esmenes.

Respecte de la 8560, és una esmena antiga perquè amb la
unificació de totes les nomenclatures, vàrem quedar que faríem
la referència com a víctimes de la Guerra Civil i la dictadura
franquista. I aquí vostès el que fan referència és substituir les
referències a la dictadura franquista per un redactat més
genèric, rebutjar qualsevol manifestació que suposi el suport a
la violència, odi a qualsevol tipus de règim dictatorial. Jo crec
que si hem pactat aquesta nomenclatura de víctimes de Guerra
Civil i dictadura per a tot el text, fins i tot nosaltres vàrem
renunciar a utilitzar el terme de dictadura feixista, perquè per
part de la dreta i dels seus historiadors allò de dictadura feixista
és controvertit, per al Grup Socialista no, nosaltres ho
qualificam com el que va ser, la dictadura franquista va ser
feixista, amb totes les lletres; però bé, en ares del consens i que
això sigui representatiu de tots, renunciam a aquesta
terminologia, sol·licitam, en ares d’aquesta voluntat de
consens, que sigui d’anada i de tornada i que retirin també la
8560, perquè, si no, no té sentit aquesta esmena.

Hem incorporat al preàmbul la condemna al règim
franquista i de tots els altres totalitarismes i règim
antidemocràtics. I a més a més, quan parlam de garanties de no
repetició, hem incorporat també el terme “totalitarisme”.
Aquesta és una llei que té per objecte la Guerra Civil i la
dictadura franquista, no la violència terrorista, que té les seves
pròpies lleis. Tampoc són objecte de la llei totes la resta de
violències i dictadures del món, perquè ens hem de
circumscriure al nostre context històric, perquè si no, al final,
si relativitzam massa perdem l’objecte i si obrim massa perdem
el focus.

La 8562, pensam que essent valors innecessaris, de fet
aquests valors són els que han imperat des de la transició
democràtica, no pensam que hagin de ser principis rectors
d’una llei del segle XXI, 40 anys després de la Constitució. Ara
som a un altre moment històric, tenim una llei estatal de
memòria, que ara es troba en tràmit parlamentari per reformar-
se; altres comunitats autònomes també tenen les seves lleis, i
entenem, per tant, que els principis rectors han d’anar en
consonància amb els nous temps i han d’estar compromesos
amb la veritat, justícia i reparació, així com amb els valors de
convivència, pluralisme, la pau, o els drets humans.

La 8563 i 99, pensam que la llei ha de servir per retirar els
nombrosos símbols de la dictadura franquista que encara
romanen pels nostres carrers, places, edificis i demés. El que va
passar aquí va ser un règim franquista i, per tant, no té sentit fer
al·lusions a altres tipus de símbols.

La 8567, és un fet contrastat que la desaparició d’infants va
estar relacionada durant la dictadura franquista, no durant la
Segona República, aquest tràfic d’infants va començar en la
dècada dels 40 del segle XX, com a una mesura de repressió
política, quan a les dones republicanes les prenien els seus fills,
seguint les teories nazis del Doctor Vallejo Nájera. El jutge
Baltasar Garzón va xifrar en 30.000 nins i nines a la seva

investigació, els nins que varen ser robats cruelment a dones
republicanes i la recerca del qual arriba fins el 54. I
l’Associació Nacional d’Afectats per adopcions irregulars ha
estimat que 300.000 nins i nines han estat robats de les seves
famílies. Per tant, ho hem de circumscriure al context que
correspon, que és a partir dels anys 40 amb la dictadura
franquista i no durant la Segona República.

L’esmena 8571, entenem que en modificar-se el punt en
qüestió 3.1.e) d’una manera genèrica no té sentit tampoc
mantenir-la.

I la 8607, la seva esmena proposa eliminar l’obligació dels
titulars de béns a sufragar el 50% de les obres, per tal de
garantir la conservació. Nosaltres vàrem proposar una
transacció, als efectes que quedàs el mateix redactat que
apareix a dia d’avui a la Llei de patrimoni del 98, els poders
públics promouran per tots els mitjans al seu abast, la
conservació, consolidació i la millora de béns integrats en els
espais de la memòria. I pensàvem que aquesta esmena havia
quedat acceptada, però va quedar viva.

La 8614, sí l’acceptarem, així vàrem quedar l’altre dia, a la
ponència ens va passar. Per coherència amb tot el text que
vàrem incorporar les víctimes a les associacions de víctimes de
la Guerra Civil i de la dictadura franquista. Per tant, el capítol
4 passaria a denominar-se “Del moviment memorialista i les
associacions de víctimes de la Guerra Civil i la dictadura
franquista.”

La 8621 i 27 proposen eliminar tot el referent a la tutela
democràtica, que és el bessó d’aquesta llei, on es defineixen els
actes contraris a la memòria, el temps de símbols, retirada de
símbols, anul·lació de distincions, privació d’ajudes. I sense
aquesta part la llei és una llei mutilada que no serviria per a res,
més que per fer un brindis al sol.

També es pretén difuminar l’objecte de la llei, incorporant
altres dictadures, actes d’exaltació de persones condemnades
per delictes de terrorisme, o que promoguin actes il·legals o en
contra del règim democràtic, això no és l’objecte d’aquesta llei,
que es va centrar en la Segona República fins l’entrada en vigor
de l’Estatut d’Autonomia i, a més, no és la nostra voluntat ni
fer una segona Llei de símbols, ni una altra llei mordassa...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sra. Cano, hauria d’anar acabant.

LA SRA. CANO I JUAN:

D’acord. Idò em reservaré per..., acabaré, si de cas, i em
reservaré per al segon torn les esmenes de Ciudadanos, em sap
greu, però m’he enrotllat...

La 8631 aquí no correspondria incorporar la paraula
“reconeixement”, perquè del que es tracta és de promoure
projectes d’investigació i divulgació. 

En el cas de la 8633 i 34 tampoc.
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En el cas de la 36 i 38, defensam que hi hagi un
representant per illa de les entitats, millor deixar-ho obert, no
exclou que sigui un referent en matèria d’història insular, a més
de les dues persones que es preveuen nomenades per la
Universitat.

I després respecte del règim sancionador és un element
essencial d’aquesta llei.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cano. En torn de rèplica, pel Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

No en faré us. Crec que ha quedat clar el posicionament
respecte de les esmenes i, per tant, em guard el debat polític per
al Ple.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Per part del Grup Parlamentari
Popular...

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, presidenta. Bien, vamos a ver, en primer lugar, yo
quiero, en nombre del Grupo Popular, dejar constancia, igual
no se ha entendido correctamente, de la satisfacción del
esfuerzo que se ha realizado tanto previamente a ponencia,
como en ponencia, para llegar a acuerdos, prueba de que ese
esfuerzo pues es valorado por el Grupo Popular y es
considerado positivo es que retiramos una gran... y también
hicimos un esfuerzo de acuerdo importante retirando 23 de
nuestras enmiendas y llegando a acuerdos pues por unanimidad
en 12, transaccionando 36, y por mayoría en 8 de nuestras
enmiendas. Creo que eso también prueba que las enmiendas
que presentamos eran enmiendas cuyo objetivo era mejorar el
texto de la ley e introducir mejoras con esa voluntad, con la
voluntad de que para nosotros el objeto fundamental, el
objetivo fundamental de la ley es el de recordar y reconocer la
labor de miles de personas que, de forma injusta, por sus ideas
padecieron persecución durante todo ese tiempo histórico, y
que, gracias a ese esfuerzo de esas personas y todo el trabajo
realizado, estamos en un sistema democrático y de libertades en
que se respetan esas libertades y hemos conseguido esa
consolidación del sistema democrático.

Para nosotros ese es el objetivo fundamental de la ley, y
creo que en gran parte se consigue, sobre todo si lo
comparamos con el texto inicial. Y creo que hemos contribuido
todos, y no pretendo para eso decir... todos, todos los que
hemos formado parte de la ponencia.

Creo, por ejemplo, que nuestras enmiendas, muchas ellas no
le harían ningún mal al texto sino todo lo contrario, las que

siguen vivas lo mejorarían. Por ejemplo, decir que uno de los
principios que deben regir el texto legal, como es la enmienda
8562, debe seguir siendo el principio del espíritu de
reconciliación, integración y concordia para interpretar la ley,
creo que no le hace ningún mal al texto legal, lo mejora.

Creo que si ponemos que las administraciones públicas no
subvencionarán entidades o asociaciones que entre sus fines o
sus actividades sea la exaltación del franquismo, pero ponemos
“de cualquier tipo de régimen dictatorial”, pues creo que es el
objetivo del reconocimiento democrático. Creo que no le
hacemos ningún mal a la ley. 

Creo que si moderamos las sanciones o... bueno, nuestra
postura era la de suprimir las sanciones porque creemos que el
objetivo es el reconocimiento y la señalización de los sitios
donde... y el establecimiento del fomento de la historia, del
conocimiento de la historia, el reconocimiento de la gente, si la
eliminásemos creo sinceramente que para hacer ese objetivo
fundamental que para nosotros tiene que tener esta ley, el
establecer sanciones no tiene ningún sentido sino que es
contraproducente, contraproducente incluso para el objetivo
fundamental de la ley. 

Si para llegar a acuerdos hay que suavizar el sistema
sancionador, también estamos dispuestos a ello. Creemos que
hay que andarse con cuidado con establecer sanciones que en
algún momento y en algún caso pues puedan ser, tener un uso
creo que incorrecto, no se pueden establecer sanciones a
quienes defiendan determinadas tesis sobre la historia, sino que
esas tesis equivocadas, erróneas, que se puedan defender sobre
la historia deben ser rebatidas con tesis históricas, con datos
históricos y en el marco de la investigación histórica, no en el
marco del procedimiento sancionador administrativo de la
administración. 

Creo que ese es el sentido de nuestras enmiendas que,
reitero, están abiertas a que de aquí al plenario pues podamos
llegar a acuerdos. Creo que es un tanto... decir que tenemos una
ley de reconocimiento democrático y se sanciona por equis
símbolos y, en cambio, quien ataque los símbolos democráticos
del ayuntamiento, del consejo o de lo que sea, pues ese no tiene
ningún tipo de posible sanción, aunque sea el apercibimiento,
que yo creo que es lo mínimo que se le podría establecer en un
régimen administrativo sancionador. 

Pero, insisto, creo que ese es el espíritu de nuestras
enmiendas que seguimos manteniendo, creo que se ha hecho
una labor positiva, creo que si se admitiesen o consensuasen en
la línea que he dicho estas enmiendas conseguiríamos una ley
mucho más objetiva de reparación y de reconocimiento a todas
las víctimas, con independencia de su ideología, que creo que
ese es el objetivo, y, por tanto estamos abiertos a ella. Mientras
tanto, mientras no haya ese acuerdo pues las mantenemos con
esa sana intención.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, té la paraula per cinc minuts.
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EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, gràcies, presidenta. Molt breument. Abans no... m’he
descuidat de referir-me al sentit del vot en relació amb les
esmenes dels altres grups. No... mantindré, crec que de manera
fins i tot completa i sense cap variació, el sentit del vot
expressat ja en ponència. Per tant, llevat que arribem a qualque
transacció, a qualque acord puntual, aquest serà el sentit del
meu vot respecte de les esmenes que han presentat la resta de
grups, el Partit Popular, El Pi i també la diputada Huertas. 

Res més, moltes gràcies. No entraré ara a discussions que,
en fi, com que abans ja m’he passat de temps ara seré més breu
del que em correspon.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Pel Grup Parlamentari Mixt,
Sra. Huertas, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, presidenta, no faré ús de la paraula.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Moltes gràcies. En torn de contrarèpliques, pel
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, la Sra. Camargo. 

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta. Només fer una petita rèplica al Sr.
Lafuente, respecte de tesis històriques, que aquest règim
sancionador no persegueix determinades tesis històriques, si
això fos així, no ho sé, es prohibirien aquí o cremarien els
llibres de Pío Moa, per exemple, que sosté tesis històriques que
nosaltres no compartim, i que no són conformes amb l’esperit
d’aquesta llei. No es parla de perseguir determinades tesis
històriques, nosaltres som defensores de la llibertat d’expressió,
fins i tot quan diuen coses contràries a la memòria i al
reconeixement democràtics. Però parlam de qüestions
principalment relacionades amb simbologia que encara
celebren o exalten els fets que aquesta llei recull, els fets del
feixisme, del cop d’estat militar, etc. No és una qüestió, a mi
m’agradaria dir, de censura, és una qüestió relacionada amb
tots aquests principis i valors que dèiem abans, els principis de
veritat, justícia, reparació i garanties de no repetició.

Res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

No intervindré, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
vol intervenir per un temps de cinc minuts?

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Només una coseta, només agrair-li...

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

... al Sr. Lafuente -ai, perdoni, Sra. Presidenta, vaig una mica
avançada. No res, només agrair-li al Sr. Lafuente que hagi
matisat una mica les paraules, perquè realment jo pensava que
sí existia aquesta feina que havíem fet prèviament i potser ell
no s’ha explicat bé o potser jo no l’he entès bé, però gràcies per
rectificar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, m’ha faltat abans una mica de
temps, acabaré proposant respecte de l’esmena 8660, del Partit
Popular, queda aclarir si estan d’acord amb la proposta que
vàrem fer i que tots els grups estarien d’acord, de substituir la
data de dia 9 de novembre per dia 29 d’octubre del 77, que és
una data en sentit positiu, per recordar el naixement de la nostra
democràcia, del moviment preautonomista aquí a les nostres
illes.

M’agradaria també comentar dues esmenes in voce revisant
el text que he vist a partir de dues esmenes que es varen també
fer in voce durant el transcurs de la feina que vàrem fer, que
serien de correccions dels articles 7.6 i 7.7 de l’apartat de
bibliografia de la memòria democràtica. El PP va fer una
esmena per corregir els articles 6.6 i 6.7 i es tractaria
d’aprofitar la mateixa redacció que vàrem aprovar per a aquests
articles, on substituíem, per una banda “cada illa” per “cada
arxiu històric” i, en lloc de parlar de “principi de procedència”
hauria de dir “principi de titularitat”; és a dir, que el mateix que
vàrem esmenar al punt 6 aparegui igual al punt 7, exactament
al punt 7.6 i 7.7.

I ja entrant a les esmenes de Ciudadanos, moltes de les
raons són exactament les mateixes per als altres grups, no
compartim la supressió de les sancions i de la potestat
sancionadora. El tema dels itineraris ha estat una cosa recurrent
als diferents articles, bé, nosaltres defensam que és un conjunt
d’espais, tampoc no farem una guerra d’això ni molt manco.
Crec que tampoc no s’ha de fer en el sentit contrari, crec que la
cosa tampoc no té massa... no té massa “xixa”, no?

De l’esmena 8692, de cara al debat al Ple li donarem dues
voltes per si hem de transaccionar, perquè en un principi vostès
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plantejaven la supressió directament de la referència a
l’educació obligatòria i avui ha fet la referència a transaccionar
en el sentit que posi “educació secundària obligatòria”. De cara
al debat en Ple li donarem dues voltes per veure si podem
acceptar alguna esmena més.

Respecte de la 8693, tot i respectant la llibertat de càtedra
consagrada com a dret constitucional, aquesta no pot ser una
coartada per no incorporar als plans de formació del
professorat tota l’actualització científica, didàctica i pedagògica
en relació amb el tractament escolar de la memòria
democràtica.

Des del Grup Socialista defensam que les guies de carrers
franquistes també s’han de llevar i per tant, ha de ser objecte de
sanció no retirar-les. 

Proposam una esmena de transacció a l’esmena 8702,
entenem que el cens de símbols s’hauria de trametre al
Parlament. Entenem que això ha de ser suficient, que una feina
de caràcter tècnic per elaborar un inventari després no ha de ser
objecte de modificació política. Els experts han de fer la seva
feina, que a més tenen un mandat per llei, i el que han de fer és
trametre’ns al Parlament aquest document, publicar-lo a la
pàgina web, perquè corregir una proposta tècnica amb criteris
polítics no és una cosa habitual en aquest parlament.

L’esmena 8704 i 06, igual que he comentat abans, nosaltres
defensam l’obligació dels titulars de béns de retirar els
elements contraris a la memòria democràtica i defensam la
potestat del Govern per actuar de manera subsidiària. Pensam
que el Govern ha de poder actuar d’aquesta manera subsidiària
i emprar les mesures cautelars necessàries per protegir els
espais de la memòria.

La 8740 pensam que és un mica kafkiana, que no es vulgui
donar cap responsabilitat als privats per tenir cura dels espais
per la memòria, però que si aquests decideixen incorporar-los
al catàleg d’espais i l’administració troba que no tenen cap
valor patrimonial necessari, se’n pugui derivar un dret
compensatori.

La 8708, entenem que s’hauria de retirar, ja que es va
transaccionar la redacció per anul·lar les distincions,
nomenaments, títols i honors de les persones que participaren
activament en el bàndol colpista o activament en la repressió.

I la 8711 també estaria transaccionada, ja que vàrem dir que
sí a canviar “autorització” per “comunicació”.

La 8718, hem proposat una transacció de la data de record,
que sigui el 29 d’octubre, voldríem saber si això serà unànime,
i si no mantenim la que està actualment al text.

La 8722, pensam que la conselleria competent ha de tenir
la capacitat de modificar la inscripció dels béns inscrits al
catàleg. Proposam modificar quan ella és la que modifica
directament, pensam que és més adient per al redactat.

I per últim i ja acab, Sra. Presidenta, la 8753 que fa
referència a suprimir l’exposició de motius. Entenc que feia
referència a l’anterior exposició de motius i que, per tant, amb

el nou preàmbul pactat l’haurien de retirar maldament hagin
anunciat la seva abstenció.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cano.

Abans de passar a votacions, no sé si proposar-los que...
aturar dos minuts o no els fa falta...

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí... acabar d’entendre bé, perquè hi ha una sèrie de coses,
jo com a mínim he perdut un poc...

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò aturam dos minuts. Sí que els deman, per favor, que
siguin dos minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Molt bé, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, reprenem?

Senyors diputats, si els sembla bé don la paraula un moment
al Sr. Lafuente, perquè ens aclareixi una mica com ha quedat.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres retiraríem les esmenes de
la 8543 a la 8546, que es refereixen a l’exposició de motius, i
retiraríem també l’esmena 8660, respecte de l’article 21.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sra. Cano, vol intervenir abans de passar a
votacions?

LA SRA CANO I JUAN:

No sé si han quedat clares les dues esmenes in voce que he
fet abans, si s’han pogut recollir...

LA SRA. PRESIDENTA:

No, si les vol repetir, per favor.
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LA SRA. CANO I JUAN:

D’acord. Respecte de l’apartat, als articles 7.6 i 7.7, apartat
de bibliografia de la memòria democràtica, es tractaria
d’utilitzar la mateixa redacció que vàrem aprovar per als
articles 6.6 i 6.7, on substituïm, per una banda “cada illa” per
“arxiu històric” i, en lloc de parlar de “principi de procedència”
ha de dir “titularitat”. Així és com està al punt 6 i pensam que
per correcció ha d’aparèixer amb els mateixos termes als punts
7.6 i 7.7.

I després havia proposat una transacció a l’esmena 8702, de
Ciudadanos, entenem que el cens de símbols s’ha de trametre
al Parlament.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Perdó, pot repetir el darrer?

LA SRA. CANO I JUAN:

Sí, que el cens de símbols s’ha de..., bastaria remetre-lo,
aquest document que es faci per part de la Comissió tècnica de
la memòria democràtica de l’inventari dels censos i altres, una
vegada que el tenguin el publiquin a la pàgina web i ens el
trametin al Parlament.

I una altra cosa, perquè hi ha hagut un acord respecte a la
data de la memòria que seria dia 29 d’octubre de 1977. Hi
havia tres grups que mantenien l’esmena viva, per tant
qualsevol d’aquests grups ho pot comentar o...

Sí, 29 d’octubre, rememorar la data de 29 d’octubre de
1977. Ara si de cas, després m’aproparé a la Mesa i us passaré
això per escrit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Cano.

Sí, Sra. Sureda?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Respecte de la data, nosaltres teníem l’esmena RGE núm.
7966, que la retiraríem si hi ha acord amb les dates.

El Sr. Lafuente ha retirat la 8660, que també feia referència
a la data. Per tant, crec oportú que quedi transaccionada la
seva, del Grup Mixt Ciutadans, si hi havia una data posada
perquè si les retiram totes no podrem canviar la data.

Res més, gràcies.

(Se sent de fons el Sr. Pericay i Hosta de manera
inintel·ligible)

Idò si els sembla bé, transaccionam i retiram la meva, la
7966.

LA SRA. CANO I JUAN:

Aquestes són esmenes in voce que incorporam ara. No hi
havia cap esmena a aquest punt.

(Remor de veus)

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, digui.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Respecte de les nostres esmenes, retiraríem la 8708 i la
8753.

La transacció proposada a la 8702 no l’acab d’entendre, és
a dir, no canvia substancialment l’esmena, per tant, no
l’admetríem.

I la resta d’esmenes les mantindríem tal com estan i, en tot
cas, si hi hagués alguna possibilitat d’acord ja ho faríem de cara
a Ple.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, Sr. Pericay. Em pot repetir, 8708 i?, les que retira?

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, 8708 i 8753, retirades les dues, i la que he dit al
començament 8759, també retirada, són les tres que retiraríem.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, gràcies. Passam idò a votació i...

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Perdó, presidenta, a partir d’aquests moments substituesc la
diputada Xelo Huertas.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, gràcies.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

De res.

LA SRA. PRESIDENTA:

Començam les votacions idò.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES RGE núm. 7945, 7947, 7949,
7950, 7954, 7955 i 7956/17.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

6 vots a favor; 7 en contra.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES RGE núm. 7944, 7948, 7953 i
7966, transaccionada.

Vots a favor?

(Remor de veus)

Perdó, idò, sí, idò... torn a repetir, 7944, 7948 i 7953,
aquestes tres.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votarem l’esmena 7966, transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES RGE núm. 7957 i 7962/17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor; 7 en contra; 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES RGE núm. 7940, 7946, 7943,
7952, 7961, 7964 i 8060/17... i 7946 l’havia dit, crec, sí.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor; 7 en contra; 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Popular RGE
núm. 8604, 8607, 8611 i 8642/17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor; 7 en contra; cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Popular RGE
núm. 8650/17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. CANO I JUAN:

Sra. Presidenta, de la següent demanaria votació separada
de la 8614.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, molt bé. Votarem idò primer les 8560, 8623, 8644,
8645, 8647 i 8648/17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació votarem les 8599, 8628, 8633, 8634 i 8660...,
ah, perdó, la 8660, retirada. Per tant..., molt bé, per tant, les
8599, 8628, 8633 i 8634.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

8562, separada, la votam.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

8614.

Vots a favor? Per unanimitat, molt bé.

Passam a la votació de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular 8631 i 8646.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular de la 8543 a la 8556...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Un moment, quines són les retirades?

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Estan retirades de la 8543 a la 8646.

LA SRA. PRESIDENTA:

8546..?

EL SR. LAFUENTE I MIR:

De 43 a la 46.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord.

(Remor de veus)

Per tant, votaríem de la 8547 a la 8556.

(Remor de veus)

Ah, sí, d’aquesta... o sigui de la 8547 a la 8556, correcte?

(Remor de veus)

Bé, llegeixo això meu, la 8563, la 8621, de la 8625, perdó,
8625 i 8626, 8638 i 8661, correcte?

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor; 7 en contra; 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació de les 8567, 8622, 8624 i 8627.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Popular
8571/17.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor; 9 en contra; cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, RGE núm. 8685, 86, 8704, 8706, 8724, 8726 i
8730/17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor; 7 en contra; cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, 8692 i 8693.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor; 8 en contra; cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt 8718/18.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor; 8 en contra; cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt 8690,
8698, 8708, 8711, 8712, 8723, 8729, 8734, 8736, 8738, 8740.

Vots a favor?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Presidenta, la 8708, crec que l’ha retirada.

LA SRA. PRESIDENTA:

8708?

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, la 8708 està retirada.

Aquí hi ha les tres retirades de fet, 8753, 8759 i 8708, les
tres que he retirat avui. Sí...

LA SRA. PRESIDENTA:

Pot repetir?

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Les tres que he retirat avui formen part d’aquest bloc, 8708,
8753 i 8759.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte. Idò repetim perquè quedi clar, 8690, 8698, 8711,
8712, 8723, 8729, 8734, 8736, 8738, 8740.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor; 8 en contra; 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votarem ara la 8702.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor; 7 en contra; 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votarem ara la 8705, 8720, 8728 i 8757.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor; 7 en contra; 5 abstencions.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Votam ara la 8694/17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor; 8 en contra; 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votam ara l’esmena del Grup Parlamentari Mixt 8703/17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor; 12 en contra; cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt, de la
Sra. Huertas, de l’esmena -perdó, perquè l’altra havia estat
retirada- 8773/17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Cap vot a favor; 7 en contra; 6 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, idò, votació ara dels articles, disposicions,
denominacions i de l’exposició de motius als quals es mantenen
esmenes.

Votació de la denominació del capítol III del títol II, dels
articles 11, 13 i 17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor; 1 en contra; cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la disposició final segona.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor; 1 en contra; cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 26.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 30.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor; 5 en contra; cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 28.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació dels articles 14, 24, 25, denominació del títol VI,
articles 34, 35, 36, 37, 38 i 39.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor; 6 en contra; cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la denominació del capítol IV del títol II,
denominació del capítol II del títol III, articles 22, 23 i 29, per
una banda... Ah, d’acord, llavors votam els altres, d’acord, idò
votem aquests que he dit.

Perdó, sí, Sr. Lafuente?

EL SR. LAFUENTE I MIR:

La denominació del capítol IV títol II, com que s’ha
acceptat l’esmena 8614, si es pot votar separadament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pot repetir-me?

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Denominació del capítol IV del títol segon. Està acceptada
l’esmena 8614 del Grup Popular; per tant demanem la votació
separada respecte de la resta.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Idò passam a votar aquesta denominació del
capítol IV del títol II.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor; 1 en contra, cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

I ara passam a la denominació del capítol II del títol III,
articles 22, 23 i 29.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Podem repetir, per favor? Sí, que no ha quedat clar.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor; 5 en contra; cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Continuam. Votació dels articles 10, 12, 15 i 16.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor; 2 en contra; 4 abstencions.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Votació dels articles 2 i 4... Ah, perdó, votació de l’article
2.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor; 1 en contra; 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

I l’article 4.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor; 1 en contra; 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació dels articles 1, 3, 9 i 21, la disposició
addicional sisena i l’exposició de motius.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Perdoni, presidenta, demanaria votació separada de l’article
1.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Idò... Sí?

(Remor de veus)

Sr. Lafuente, sí?

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Sí, nosaltres demanaríem votació separada dels articles 1,
3 i 9, per una banda, l’article 21 per una altra banda, i la
disposició addicional sisena i l’exposició de motius per una
altra banda.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, idò fem primer l’article 1, si els sembla bé. Article 1,
votacions. Vots a favor?, perdó.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Articles 3, 9 i 21. No, 3 i 9, perdó, articles 3 i 9.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor; 4 en contra; 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

I article 21, per separat.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor; cap en contra; 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

I ara votam la disposició addicional sisena i l’exposició de
motius.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor; cap en contra; 6 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació dels articles, les disposicions i les
denominacions als quals no es mantenen esmenes. 

Votació de l’article 5.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor; cap en contra; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la disposició addicional cinquena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor; 4 en contra; cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la disposició addicional segona.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor; cap en contra; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la denominació de la proposició de llei, de la
denominació del títol preliminar, denominació del títol I,
denominació del capítol I, denominació del capítol II,
denominació del títol II, denominació del capítol I; articles 6,
7 i 8; denominació del capítol II; articles 18 i 19; denominació
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del títol III, denominació del capítol I; articles 20 i 21 bis;
denominació del títol IV, denominació del títol V, denominació
del capítol I; articles 31 i 32; denominació de capítol II, article
33; disposicions addicionals primera, tercera i quarta;
disposició derogatòria única; disposicions finals primera,
tercera i quarta.

Vots a favor?

Vots en contra?

Per unanimitat.

O abstencions? No. Per unanimitat.

En conseqüència, queda dictaminada la Proposició de llei
RGE núm. 4582/17, de memòria democràtica de les Illes
Balears.

Així mateix, se’ls recorda que d’acord amb l’establert a
l’article 125 del Reglament de la cambra, dins les 48 hores
següents a la data d’acabament del dictamen, en escrit adreçat
al president de la cambra, hauran de comunicar els vots
particulars i les esmenes que, havent estat defensats i votats en
comissió i no incorporats al dictamen, pretenguin de defensar
en el Ple.

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