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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, començam la sessió i, en primer lloc, demanaria si

es produeixen substitucions.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, president, Damià Borràs substitueix Jaume Garau.

EL SR. PRESIDENT:

Algú més?

EL SR. SAURA I LEÓN:

Jo substitueixo Alberto Jarabo com a secretari i Aitor

Morrás em substitueix a mi.

EL SR. PRESIDENT:

Això és substitució de substitució. D’acord, algú més?

Molt bé, idò, l’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de

la Proposició no de llei RGE núm. 4984/15, presentada pel

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, relativa a compensació a Eivissa de la confiscació

del dret d’usdefruit de Ses Salines.

Proposició no de llei RGE núm. 4984/15, presentada pel

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, relativa a compensació a Eivissa de la

confiscació del dret d’usdefruit de Ses Salines.

A continuació, passam al debat de la Proposició no de llei

RGE núm. 4984/15, presentada pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a la

compensació, com he dit, a Eivissa de la confiscació del dret

d’usdefruit de Ses Salines i per defensar-la té la paraula el

diputat Sr. Pep Melià, per deu minuts.

EL SR MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Com és ben sabut, enguany es commemora el tres-cents

aniversari del Decret de Nova Planta, de la pèrdua de les

institucions d’autogovern de les Illes Balears. Aquest Decret de

Nova Planta, entre d’altres implicacions que va tenir a la nostra

terra, va suposar, en el cas de l’illa d’Eivissa, la pèrdua d’un

dret que existia des del segle XIII d’usdefruit de Ses Salines

d’Eivissa.

Durant el segle XIX es varen fer gestions davant el Govern

de l’Estat perquè aquesta pèrdua d’aquest dret d’usdefruit de

Ses Salines fos compensat a l’illa d’Eivissa i fins i tot es va

arribar a aprovar una pensió, que es va denominar Carta de

Justícia, perquè a través d’aquest instrument hi hagués almanco

una parcial compensació a l’illa d’Eivissa per la pèrdua

d’aquest dret sobre les seves salines, que eren, evidentment,

una de les fonts del repartiment de riquesa i de pensions i de

capacitat econòmica i de capacitat de subsistència dels

eivissencs.

Aquesta petició que formulam a través d’aquesta proposició

no de llei perquè sigui compensada l’illa d’Eivissa té evidents

paralAlelismes amb alguna normativa que es va fer arran de la

Guerra Civil, on també es varen confiscar béns i es varen

confiscar patrimonis i aquests béns i patrimonis incautats i

confiscats varen ser retornats, almanco també parcialment, als

seus anteriors propietaris o posseïdors. D’acord amb aquest

paralAlelisme, el que venim a demanar és que el Govern de

l’Estat estableixi mecanismes per aconseguir que l’illa

d’Eivissa vegi compensada la pèrdua que va tenir tres-cents

anys d’aquest dret d’usdefruit.

Per tant, la proposició és molt simple: instar el Govern de

l’Estat que estudiï vies legals o financeres per compensar

Eivissa de la pèrdua d’aquest dret, com a conseqüència de

l’aprovació del Decret de Nova Planta, i que, en tot cas, s’aboni

aquesta pensió o aquesta Carta de Justícia que es va aprovar en

el segle XIX, el 1837, com a una primera mesura de

compensació aprovada, que ja va tenir un reflex i una aplicació

per la pèrdua d’aquest dret d’usdefruit a Ses Salines.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Torn de fixació de posicions,

anirem de major a menor, tret del grup que acaba d’intervenir,

El Pi.

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat

Sr. José Vicente Marí, per un torn també de deu minuts.

EL SR. MARÍ I BOSÓ:

Gràcies, Sr. President. Bé, el primer que he de dir i amb

brevetat també és felicitar el grup PROPOSTA PER LES

ILLES per la presentació d’aquesta iniciativa, felicitar-lo i

anunciar-li el vot a favor del Partit Popular.

És veritat que aquesta qüestió s’emmarca o es presenta

aquesta iniciativa emmarcada dins d’un debat més ampli, que

sembla que enguany toca, que és el tricentenari del Decret de

Nova Planta al nostre país, i segurament, deixi’m dir, un debat

efectista, però de vegades poc efectiu, i en canvi aquesta

proposta demostra una certa efectivitat i un fet pràctic en la

recuperació d’algunes de les nostres institucions històriques, en

aquest cas la renda que obtenia la Universitat d’Eivissa per

l’explotació de la sal; explotació de la sal que a un moment

donat i en aquells anys tenia la seva importància i sobretot la

hisenda que tributava sobre aquesta explotació.

Bé, no deriva tant del Decret de Nova Planta, deriva més

aviat de la Carga de Justicia de la Constitució vinguda després

de la Constitució del 1837, però, en tot cas, estam d’acord amb

la proposta i hi estam d’acord perquè rememora les nostres

institucions històriques, en el sentit, i també amb l’entès que un

fet diferencial, un fet específic, singular, es construeix durant

molts anys i es va fent durant molts anys, però també és una

proposta... o segurament encoratja més que un fet diferencial

sigui una proposta de futur, perquè de vegades, malgrat que ara

proposem recuperar, un fet històric, de vegades la història és

immutable, és difícilment... Per tant, les construccions singulars
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basades en la història tenen més curt recorregut que les

construccions singulars basades en un futur ilAlusionant i

encoratjador.

Tot i així, per no estendre’m més, felicitam la iniciativa del

Grup PROPOSTA PER LES ILLES i hi votarem a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, té la paraula l’Hble. Diputat Aitor Morrás, per un

temps també de deu minuts.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sr. Presidente. Pues sí, nosotros y nosotras también

pensamos que esta iniciativa es necesaria, absolutamente

necesaria, y también felicitamos a PROPOSTA PER LES

ILLES por traérnosla hasta aquí, porque pensamos que los

decretos de Nueva Planta supusieron no sólo la conversión de

España en un estado absolutista, sino que también toda una

serie de ingerencias que son una constante en la historia de este

estado plurinacional y que llegan hasta nuestros días, por

desgracia tenemos muchas muestras de estas ingerencias.

Siempre hemos dicho que pensamos que no se ha tratado a

los territorios de nuestro estado de forma ecuánime y

considerada, de hecho hasta nuestros días llega la situación del

expolio fiscal que en este momento está viviendo nuestra

comunidad autónoma caracterizado por el déficit, ¿no?, o como

prueba está el déficit fiscal que sufrimos y la falta de

financiación que tenemos. Entonces, esta es la causa, entre

otras, de que algunos pueblos y naciones no sean reconocidas

dentro de esta estructura estatal o que quieran por lo menos

plantear la opción de abrir un proceso constituyente para

debatir o dónde poder debatir de qué tipo de relación tiene con

el Estado o qué tipo de relación queremos con el Estado.

Es por eso, y que además tampoco no nos vamos a extender

mucho, sólo decir que el tema que hoy nos trae hasta aquí

PROPOSTA PER LES ILLES, la verdad, lo cierto es que el

tema en sí no ha sido estudiado en profundidad y que en algún

lugar, que seguramente puede ser Madrid, deben estar las actas

del proceso que se abrió a instancias de la Universidad, para

intentar recuperar Ses Salines. De hecho esta industria ya había

sido intervenida por Carlos III durante la Guerra de Sucesión,

obviando los derechos que la Universidad de Eivissa tenía

sobre Ses Salines, y significando un precedente que ha sido

como excusa para su posterior confiscación.

Creemos que pedir una compensación es totalmente

legítimo, pero lo cierto es que se tiene que fundamentar en un

estudio serio y riguroso que saque a la luz las causas y las

formas de esa confiscación, y sobre todo también la posterior

concesión para que así la demanda tenga el peso que se merece.

Y como pasa en otras muchas cosas, es necesario abrir

debates para poder cerrar heridas y pensamos que si podemos

empezar a hablar de estas cosas la gente se sentirá, nos

sentiremos mucho más cómodos estando relacionados en un

estado que reconoce su pasado, su presente y que apunta hacia

un futuro reconciliador y con armonía. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té la

paraula l’Hble. Diputada Joana Aina Campomar, per un temps

també de deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Bé, el Grup MÉS per Mallorca evidentment votarà

a favor d’aquesta iniciativa de PROPOSTA PER LES ILLES,

nosaltres estam convençuts que el Decret de Nova Planta va,

diguem, erosionar greument tot el fur local, les institucions

d’autogovern de les nostres institucions i també de les nostre

illes i també les llibertats civils del nostre poble. Per això,

benvingudes siguin totes les iniciatives que posin damunt la

taula i memòria històrica d’aquest desgavell que va ser en

aquell moment, i que encara durant tres-cents anys moltes de

les seves conseqüències encara són vigents.

No només varen ser aquestes institucions de tipus

econòmic, la llengua, la nostra llengua va ser perseguida i

prohibida a molts de moments, per tant arrossegam encara

moltes d’aquestes actuacions que es varen dur a terme. Tant la

Constitució Espanyola com l’Estatut de les Illes Balears han

ajudat a palAliar, però moltes vegades l’actitud del Govern

central encara persegueix les nostres institucions, el nostre

autogovern i també la nostra cultura i la nostra llengua, de fet,

en aquest moment no només se’ns discrimina en molts casos

per aquests motius, sinó també seguim amb aquesta

discriminació, diguem, sobre el finançament i règim insular

balear que el nostre Estatut de qualque manera hauria de ser

complit i que en aquest moment està, diguem, desgastat i que

no es du a terme.

Per tant, MÉS per Mallorca sí que votarà a favor d’aquesta

iniciativa de PROPOSTA PER LES ILLES dins el marc més

gran de totes les reivindicacions d’autogovern, de cultura i de

finançament que pertoquen a les Illes Balears.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, té la paraula l’Hble. Diputat Josep Castells, per un

temps també de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres, un dels eixos

fonamentals del nostre programa polític és lluitar contra el que

considerem que és el problema principal d’aquestes illes,

d’aquesta terra, que és l’espoli fiscal al qual estam sotmesos i

per tant en línia totalment coherent amb això. I amb solidaritat

amb el poble i l’illa d’Eivissa, votarem a favor.

És un símbol més, jo la veritat és que agraesc també al Grup

El Pi que hagi aportat aquest tema, perquè jo personalment el

desconeixia, i bé, crec que és un símbol d’aquesta problemàtica

que nosaltres plantegem i que crec que compartim també amb

altres grups, com El Pi, que és la preocupació per aquest espoli,
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que ja té, com es veu amb aquesta proposició no de llei, una

tradició consolidada.

Per tant, en coherència amb tot això i també secundant els

arguments que han utilitzat tots i cadascun dels que m’han

precedit, hi votarem a favor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt, té la

paraula l’Hble. Diputat Xavier Pericay, per un temps també de

deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, president. Bé, nosaltres, en aquest cas

Ciutadans, no el Grup Mixt, davant d’aquest tema no votarem

a favor, tampoc no hi votarem en contra, ens abstendrem i ho

farem per les raons que miraré d’explicar ara. És a dir, és

evident que els decrets de Nova Planta varen representar molts

abusos, moltes confiscacions, com normalment correspon a les

conseqüències d’una Guerra Civil, que és el que va ser la

guerra entre 1701 i 1714, o 13 o 14, segons els historiadors

tallen a un lloc o a un altre, no?, per tant això és evident i és

evident que el que va venir després va ser un estat absolutista,

centralista, el model d’estat francès, davant d’això, vaja, no en

tinc cap dubte com és obligatori. També és ver que molts

historiadors d’aquest model n’han destacat el que va venir

després la possibilitat justament que Espanya fos o es convertís,

diguem, en un país més modern del que havia estat fins a aquell

moment; és a dir que mirant la història hi ha també aquesta

part, per dir-ho així, que en podríem dir més positiva, més enllà

del que eren drets i llibertats de l’època anterior als Borbons.

En tot cas, deia que això va ser una guerra civil com la

Guerra Civil actual, i crec que amb això d’actual vull dir la del

segle XX, el Sr. Melià fa un paralAlelisme i també el fa des del

punt de vista de la manera de reparar el cas dels greuges als

partits polítics i als sindicats que és el que ell esmenta en el text

de la seva proposició no de llei. Creim, francament, que són

prou distintes les que poden afectar, diguem, la Guerra Civil,

la dictadura que va seguir, i l’exercici durant la nostra transició,

justament, de reparació de tot això, que no pas una cosa que va

passar fa tres-cents anys en un context extremadament diferent

de la situació històrica, però fins i tot la situació política,

l’existència o la no existència en aquell cas d’un estat de Dret,

etcètera.

D’altra banda, clar, posats a cercar paralAlelismes amb el

passat, sí, també podríem, per exemple, considerar que l’any,

en fi, quan la Corona d’Aragó, diguem, va entrar, va arribar

aquí el 1229 i una de les primeres mesures que va prendre va

ser que l’aigua de Palma va passar a ser de pagament, és a dir,

es va haver de tributar per l’aigua, cosa que no passava durant

la Mallorca musulmana. Bé, també podríem demanar, basant-

nos en aquest fet, per exemple, que..., i ara no vull entrar a

parlar del cànon de sanejament de l’aigua, però si anem enrera

evidentment hi ha molts aspectes que ens podrien donar peu a

reclamar coses que no estaria gens malament poder reclamar,

aquesta en seria una.

En tot cas, el que vull dir és que la meva abstenció o la

nostra abstenció, en el cas de Ciutadans, és sobretot pel

caràcter extemporani que té la petició de la proposició no de

llei, podríem evidentment estar d’acord amb un fons imaginem

de justícia, però és que així hauríem de començar a ampliar-ho

i no sabríem mai tampoc on posar el límit temporal, si anàssim

enrera. I crec que avui dia un joc d’aquest tipus, un joc, és a

dir, un exercici més ben dit d’aquest tipus és d’alguna manera

inviable, una altra cosa és que simbòlicament pugui tenir un

cert sentit reivindicar-ho, però em sembla que es troba fora de

qualsevol viabilitat i de qualsevol qüestió pràctica.

I això és tot, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. I pel Grup Parlamentari Socialista,

té la paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies. A veure per part del Grup Parlamentari

Socialista nosaltres donarem suport a aquesta proposta, perquè,

com no pot ser d’una altra manera, les reivindicacions pròpies

de les Illes Balears s’han de dur aquí, tot i que hem de dir que

considerem també que potser des del punt de vista purament

legal sigui una petició extemporània, però el que sí està clar és

que els decrets de Nova Planta van, en certa manera, espoliar

el poble d’Eivissa, van espoliar la Universitat d’Eivissa i això

s’ha deixat de compensar al llarg del temps.

Sí que potser la petició no sigui del tot adequada, perquè és

una petició de caràcter simbòlic, però això sí que ens pot

conduir cap a un altre tipus de debat; és a dir, s’ha de generar

un debat cap a la compensació d’aquest espoli, cap a la

compensació a través de l’establiment de mesures

compensatòries, com pot ser un règim especial balear on es

tinguin en compte aquestes mesures específiques per a l’illa

d’Eivissa. I per tant crec que al llarg del temps totes aquestes

repercussions dels decrets de Nova Planta s’han de reivindicar,

més ara que no fa tres-cents anys, és a dir, reivindicar de

manera simbòlica, però també duent les coses més enllà del pur

simbolisme.

Aquí hi ha una petició expressa de restablir allò de la

Càrrega de Justícia i l’usdefruit, però això, des del punt de vista

jurídic pot ser no se sustenta. Pensem també que aquestes

salines es van subhastar el 1871, a través de la desamortització,

per tant en subhastar-se i privatitzar-se pot ser hagin perdut ja

qualsevol dret de compensació, però sí que està clar que hi ha

una usurpació per part de l’Estat central de drets específics de

l’illa d’Eivissa i, per tant, aquests drets s’han de compensar.

Com? S’han d’anar compensant a partir del que fem a partir

d’ara.

I això és tot, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Té la paraula, si la vol, per

contradiccions el grup proposant per un temps de cinc minuts.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sr. President. Primer de tot vull donar les

gràcies i mostrar el nostre agraïment a tots els grups que

donaran suport a la nostra proposta. Entenem que aquesta

proposta pot tenir un caire simbòlic, però és evident que els

simbolismes són importants i que ajuden a donar solidesa a

algunes reivindicacions que són absolutament actuals, alguns

portaveus ho han esmentat: la reivindicació d’un règim

econòmic especial per a les Illes Balears, el tema del

finançament, el tema d’un tractament igualitari i equànime, és

evident que són reivindicacions molt nostrades, molt sentides

en aquest parlament i jo diria que per tots els grups

parlamentaris, evidentment cadascú amb les seves

circumstàncies, però en general sentides, i per tant crec que

aquesta fonamentació històrica ajuda a donar més fortalesa a

aquestes reivindicacions tan imprescindibles.

És possible que les comparacions siguin odioses, la

comparació amb la guerra civil sigui odiosa, i encara més

odioses són altres comparacions que he sentit avui, però, bé, tot

són comparacions perquè crec que és evident que els contextos

són diferents i que és difícil posar una circumstància històrica

devora una altra, però com a paralAlelisme pensàvem que era

interessant fer-ne esment.

Evidentment el nostre grup parlamentari, com a grup

parlamentari d’obediència estrictament de les Illes Balears,

entenem que els decrets de Nova Planta varen ser una notícia

nefasta, una realitat nefasta per a aquesta terra, que varen tenir

moltes conseqüències, també alguns portaveus n’han

esmentades altres que no estan dins la proposició no de llei,

però nosaltres hem volgut anar a una cosa concreta, a una cosa

concreta i que a més crec que també en aquest sentit els

eivissencs han articulat al llarg de la història i que encara volen

articular, i crec que nosaltres ens hem de fer ressò d’aquest

clam que existeix, evidentment com a mínim a determinats

segments socials de l’illa d’Eivissa.

No demanam -només per aclariment- no demanam

recuperar l’usdefruit, perquè és evident que el procés històric

ha anat per altres camins, però sí que demanam aquesta

compensació, i pensam que hi ha hagut a la història de l’Estat

espanyol territoris que han rebut compensacions per fets

històrics, i que simplement ho han aconseguit perquè s’han

articulat políticament aquestes reivindicacions, i per tant

nosaltres el que feim és avui articular aquesta reivindicació, ja

dic, a favor de l’illa d’Eivissa.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Idò si vos pareix passam a fer la

votació d’aqueixa proposició no de llei, 4984/15.

Vots a favor? Molt bé.

Vots en contra? 

I abstencions?

En conseqüència..., no hi ha hagut empat de 6 a 1, han

quedat 6 a 1 a favor: 6 vots a favor i 1 abstenció.

En conseqüència queda aprovada... Ah, bé, perdó, són sis

grups, no, són... Són 12..., 1, 2, 3, 4, 5, 6..., 12 a 1. L’empat

encara és més clar. 12 a 1, 12 vots a favor, 1 abstenció.

Per tant queda aprovada la Proposició no de llei 4984/15,

presentada pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES

ILLES BALEARS, relativa a compensació a Eivissa de la

confiscació del dret d’usdefruit de Ses Salines.

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

Molt bon dia.
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