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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Aquesta presidència ha

convocat la Diputació Permanent en compliment del que

disposen els articles 60, 61 i 62 del Reglament i del que preveu

l’article 45.4 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,

atesa la solAlicitud que és objecte de l’ordre del dia de

convocatòria d’aquesta sessió.

Adopció d'acord en relació amb els escrits RGE núm.

563 i 564/16, presentats pel Grup Parlamentari Popular,

mitjançant els quals se solAlicita la convocatòria d'una sessió

de la Diputació Permanent per tal de debatre l'acord de

convocatòria de sessió extraordinària de la Comissió

d'Assumptes Institucionals i Generals amb determinat

ordre del dia.

A continuació passam al punt únic de l’ordre del dia que

consisteix en la proposta de celebració d’una sessió

extraordinària de la Comissió d’Assumptes Institucionals i

Generals presentada per catorze diputats adscrits al Grup

Parlamentari Popular, mitjançant escrit 563/15.

En primer lloc intervé el grup proposant, té la paraula el

Grup Parlamentari Popular.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument per

defensar, per motivar, per justificar el nostre escrit en què

requerim la inevitable, però també l’obligada presència del

senador nomenat per aquest parlament, per aquesta comunitat

autònoma, Sr. Francesc Antich, al si de la Comissió

d’Assumptes Institucionals i, a més, demanam que comparegui

de forma extraordinària, i invocam aspectes formals perquè

això es pugui produir, invocam l’article 50.1 de l’Estatut

d’Autonomia i el 189 del Reglament del Parlament de les Illes

Balears, que diuen que els senadors designats pel Parlament

compareixeran davant la comissió parlamentària pertinent, a

iniciativa pròpia o a requeriment d’un grup parlamentari. I

invocam  també l’article 45.4 de l’Estatut d’Autonomia que diu

que el Parlament requerirà o constituirà sessió extraordinària a

petició del Govern o acord de la Diputació Permanent, que és,

precisament, el que avui ens convoca en aquesta comissió. I

qüestions de fons que pensam que també són les més

importants, a continuació les argumentarem.

Com saben, el senador Francesc Antich es va incorporar al

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya el

mateix dia que es constituïa el Senat, va ser una entrega del

Grup Parlamentari Socialista per donar veu, a més de donar

estructura administrativa i a més també de donar estructura

financera a un grup que promou obertament la ruptura de la

unitat territorial d’Espanya i, per tant, l’ordre també

constitucional vigent, una veu per la independència que sense

dubtes començarà des del minut u fins al darrer minut d’aquesta

legislatura i amb un objectiu clar i amb un objectiu únic que és

la secessió d’una regió d’Espanya.

Cal recordar que en aquest acte de presa de possessió per

part del Sr. Francesc Antich, ell mateix va prometre guardar i

fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat,

circumstància que per a nosaltres es fa del tot incompatible amb

els actes propis que el mateix senador ha perpetrat com a

senador autonòmic. I és que el senador Antich no és un senador

qualsevol, el senador Antich no és senador perquè tengui

aquesta condició per gràcia divina, la té precisament perquè

aquesta cambra, el Parlament de les Illes Balears, li ha atorgat

aquest privilegi, i això porta inevitablement una conseqüència

i és la següent: la necessitat de defensar en el Senat l’ordre

constitucional vigent, i no desafiar-lo, i també això porta, com

a una obligació innata a la seva condició de senador autonòmic,

defensar la comunitat, els interessos de la comunitat autònoma

de les Illes Balears i no defensar els interessos d’una altra regió

d’Espanya com és Catalunya.

I si algú tenia dubtes, els interessos d’Esquerra Republicana

de Catalunya -i ho dic així de clar- són totalment,

diametralment incompatibles amb els interessos de la comunitat

autònoma de les Illes Balears. Per tant, es fa absolutament

necessari, obligat, imprescindible, requerir la compareixença

del Sr. Antich en aquesta comissió per tal que doni

explicacions, que doni explicacions de per què ha fet això; que

doni explicacions de quina és la seva fulla de ruta a partir

d’aquest moment; què pensa fer el Sr. Antich després d’aquest

acte parlamentari al Senat que, com dic, ha perpetrat, i que ens

digui si a partir d’ara està més a prop de trencar l’ordre

constitucional que més a prop dels ciutadans de les Illes

Balears. Són preguntes que en aquest moment nosaltres ens

feim, però ens agradaria que de forma urgent, immediata i

extraordinària ens les pogués contestar el Sr. Francesc Antich.

Per altra banda, és del tot comprensible que aquest fet

produeixi aquesta reacció al nostre grup parlamentari, i ho dic

perquè Antich, com dic, ha estat triat sense l’oposició del Grup

Parlamentari Popular. El Sr. Antich ha estat nomenat amb el

vot favorable del Grup Parlamentari Popular, que, a la vegada,

no només és el grup majoritari d’aquesta cambra sinó que

representa 122.000 electors, persones totes elles d’aquesta illa

i que ben segur avui es poden sentir absolutament decebudes

amb el comportament del nostre senador autonòmic, decepció

i disgust que també comparteixen bona part de l’aparell

socialista, excepte, sembla ser, Pedro Sánchez i la Sra. Francina

Armengol.

Miri, Emiliano García Page s’ha manifestat en contra

d’aquest acte perpetrat pels quatre senadors, un dels quals el Sr.

Antich; el Sr. Joan Mesquida, que tots els socialistes d’aquestes

illes el coneixen perfectament, ha dit que és una incoherència

total i, a més, ha dit que “llegar a acuerdos parlamentarios con

quien quiere destruir España es un acto absolutamente

estéril”; Guillermo Fernández Vara, també s’ha manifestat en

contra d’aquest acte que ha perpetrat el Sr. Antich, i també

Javier Lambán, que diu que és absolutament indesitjable el que

han fet els quatre senadors del Grup Parlamentari Socialista,

inclòs el Sr. Antich. I si ells han posat el crit al cel doncs no

s’estranyin vostès que ho faci també el Grup Parlamentari

Popular.

Esperam que això, aquesta conducta que ha tengut el Sr.

Antich al Senat no rompi un escenari de consens, jo confiï que

això sigui una actitud absolutament reprensible, reversible, però

absolutament explicable i confiï que pugui explicar-ho i pugui

justificar-ho en condicions. Per què dic això? Perquè tenc el
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temor que si això no succeeix els consensos als quals hem

arribat a l’hora de triar els senadors en aquesta comunitat

autònoma, per unanimitat, es rompin. Per tant, crec que això ha

creat un mal precedent a l’hora de triar els senadors i, en

conseqüència, crec que hauríem de mantenir el màxim possible

de consens a fi de triar aquells representants d’aquesta

comunitat autònoma a la Cambra Alta.

I certament, el Sr. Francesc Antich no ens ho ha posat mica

fàcil, no ens ho ha posat mica fàcil. Per tant, és possible que el

dia de demà, quan es produeixi precisament una votació

d’aquestes característiques, tenguem dubtes. Per tant, a fi de no

tenir dubtes en aquesta qüestió és necessari i justament

immediat que aquestes explicacions es donin per part del Sr.

Antich en aquesta cambra i de forma extraordinària a la

Comissió d’Assumptes Institucionals.

I per acabar, idò mirin, necessitam que ens expliqui, ja ho

he dit, per què ha fet això si no hi havia necessitat de fer això.

I per què dic que no hi havia necessitat de fer això? Doncs,

molt senzillament, Esquerra Republicana de Catalunya i

Democràcia i Llibertat són socis a Catalunya, han anat junts a

les eleccions, comparteixen grup parlamentari i l’han constituït

de forma conjunta al Congrés dels Diputats i, en canvi -en

canvi- al Senat se’ls fa la feina i els fa la feina precisament el

senador Francesc Antich. Aquí l’important és haver deixat que

els grups parlamentaris s’haguessin unit entre ells i entre ells

haguessin tengut veu al Senat, però nosaltres, en aquest cas el

senador que representa aquesta comunitat autònoma s’ha ofert,

s’ha entregat al braços d’Esquerra Republicana perquè això

pugui succeir. Per tant, que ens expliqui el perquè, si no hi

havia veritablement necessitat de fer-ho, si veritablement volia

tenir veu Esquerra Republicana al Senat.

I acab, crec que hi ha una qüestió d’oportunitat important

que hem de valorar, és el moment processalment oportú perquè

el Sr. Antich vengui aquí i doni explicacions. I per què dic que

és el moment processalment oportú? Perquè el Senat en aquest

moment -en aquest moment- el Senat no té activitat, en

conseqüència, el Sr. Antich en aquest moment no té feina a

Madrid, i si el Sr. Antich en aquest moment no té feina a

Madrid, ateses les circumstàncies en què es troba precisament

la Cambra, no té altra cosa millor a fer que comparèixer en

aquesta comissió d’Assumptes Institucionals a fi de donar

complida resposta del que el grup parlamentari demana.

Per tant, confiï i esper que els grups parlamentaris

representats en aquesta Diputació Permanent donin suport,

d’acord amb aquests motius que acab d’esmentar, a la proposta

presentada pel Grup Parlamentari Popular.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervencions dels grups parlamentaris en torn a favor o en

contra de la proposta. Té la paraula el Sr. Aitor Morrás, del

Grup Parlamentari Podem Illes Balears.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sra. Presidenta. Si bien la decisión del Sr. Antich

de atender a la cortesía parlamentaria de favorecer la

formación, la conformación de grupos parlamentarios a

partidos que no tienen la suficiente entidad legal para

conformar esos grupos nos parece bien, sí que pensamos que

hay una contradicción en esa misma cortesía parlamentaria,

pues si bien ha estado dispuesto a prestar su persona y su

escaño para conformar ese grupo con unas fuerzas políticas, no

lo ha hecho o esa voluntad no se determinado hacia la ayuda a

otras fuerzas políticas para conformar grupos parlamentarios en

otras cámaras, tanto de él como del Partido Socialista al cual

pertenece.

Por lo tanto, esto está también en la medida de la estrategia

de favorecer también una Mesa, que no es de cambio, una Mesa

del Congreso de los Diputados que no es de cambio y, por lo

tanto, entendemos que en esas dos cámaras, tanto en el Senado

como en el Congreso de los Diputados, no se ha atendido a esa

cortesía parlamentaria tampoco, no haciendo, por ejemplo, que

los distintos grupos plurinacionales de Podemos pudieran tener

sus propios grupos parlamentarios.

Otra de las cosas que sí que puede llegar a preocuparnos un

poco de esa actuación es la debilidad, la posible debilidad de

su representación respecto a Baleares, puesto que se deriva de

él, parece más un interés en estrategias de política estatal que

en las propias de lo que debería ser la defensa de Baleares, de

lo cual esperamos que sea así y se centre en lo que tenga que

ser.

Todas esas preguntas son necesarias hacérselas, entendemos

un poco exagerado el discurso del representante del PP, es

necesario hacerse esas preguntas, pero creemos que no es

necesario hacerlas de forma urgente, teniendo en cuenta que la

sesiones ordinarias de esta Comisión de Asuntos Institucionales

comenzarán a celebrarse a partir de la semana que viene, este

mismo miércoles, y esa comparecencia puede darse en las

sesiones ordinarias sin tener que darse una sesión

extraordinaria con todos los gastos que conlleva la celebración

de esa sesión extraordinaria.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. David Abril, del Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí. Serà en contra la nostra posició sobre aquesta proposta

que fa el Grup Popular. Ha parlat el Sr. Jerez a una regió

d’Espanya, per referir-se a les Illes Balears, i no crec que sigui

l’única persona d’aquest parlament que pensi que les Illes

Balears són qualque cosa més que una regió d’Espanya, i així

pens que ens toca defensar-ho en aquesta terra i allà on ens

toqui, a Madrid també.

No em sorprèn la preocupació del Partit Popular ni del Sr.

Jerez per la sagrada unitat d’Espanya, però sí que apelAli a la



12 DIPUTACIÓ PERMANENT / Núm. 3 / 26 de gener de 2016 

 

figura dels senadors autonòmics per atendre, diguem, aquest

episodi de l’actualitat política, però al cap i a la fi per defensar

una proposta de partit, dins la línia del que darrerament ens ve

defensant el Partit Popular, lamentablement i novament, a

remolc del que planteja Ciutadans.

I miri que nosaltres, i també MÉS per Menorca, hem

qüestionat en més d’una ocasió la figura i el paper i la feina del

que fan i han de fer els senadors autonòmics, en més d’una

ocasió, però realment em pot explicar per què és criticable que

el Sr. Antich s’integri en el Grup d’Esquerra Republicana i en

canvi no sigui criticable que ho faci en el del Grup Socialista?

O que el senador autonòmic Bauzá s’integri en el PP? Vull dir,

si s’integren a segons quins grups llavors sí que no és normal,

però si s’integra a un altre grup... Vull dir, jo crec que en aquest

marge que tenen de feina en aquests grups, idò, per això no

se’ls demana comptes, pel que se’ls demana comptes és per la

feina que fan quan són i quan fan de senadors autonòmics.

No li sembla també un poc incongruent aferrar-nos o

agafar-nos una mica a aquesta actualitat, que ara el PP demani

comptes al PSOE -perquè al final va d’això la història- demani

comptes pel que ha fet el PSOE en el Senat quan el PSOE en el

Congrés els ha donat una majoria a vostès i a Ciutadans que no

tenen a la Mesa del Congrés?

Jo, Sr. Jerez, li votaria realment a favor si pensàs que a més

és una qüestió d’urgència, però l’únic que em ve al cap si

realment la unitat d’Espanya vengués d’aquí, però l’únic que

em ve al cap és aquell acudit que diu: “¡Arriba España! -tot

aquesta... això que feim ara- i diu: “a quina hora arriba?”. És

que no em suscita massa interès més que això. O si realment

aquesta petició de compareixença fos per demanar-li comptes

al Sr. Antich, perdonin...

(Rialles de l’intervinent)

... és que la situació em pareix una mica còmica...

(Més rialles de l’intervinent)

... li pas la paraula al Sr. Martí. 

(Pausa)

Perdonin. No, només això, que si realment fos per demanar

comptes per la feina que es fa, mirin, però no és per això i no

crec que vengui d’un dia ni que Espanya es rompi perquè el Sr.

Antich no comparegui aquesta setmana. Ja compareixerà quan

toqui en el període de sessions ordinari.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Jaume Font, del Grup Parlamentari El

Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres no vàrem votar a

favor dels dos diputats de les Illes Balears, és a dir, no vàrem

votar a favor, però per una qüestió, i la vàrem esgrimir a la roda

de premsa, i és un poc el que ha passat, és un poc el que ha

passat, és a dir, al final els partits centralistes donen ordres als

senadors de qualsevol província, som provincians. 

Després, la legalitat de fer-ho, és evident que és legal això,

ens estiram els cabells aquí, però la legalitat hi és, és a dir, és

legal i com que és legal tampoc no se n’ha de fer més qüestió.

Sr. Jerez, Esquerra Republicana de Catalunya no pensa com

vostè i jo, però són ciutadans de l’Estat espanyol i no tenen per

què pensar com pensam vostè i jo, i segurament fins i tot vostè

i jo no pensam exactament igual de la configuració de l’Estat,

per la qual cosa trob que posar, com si fossin persones no

grates o persones perilloses quan vostè parla i això, crec que no

fa de bon demòcrata, i ho dic així de clar.

I a més, els senadors Bauzá i Antich no són senadors

autonòmics, són senadors elegits per les autonomies, però que

allà fan de senadors dels seus partits, i això és una de les coses

que quan es canviï la Constitució s’ha de canviar però de bon

de veres. Perquè si nosaltres marcàssim una feina als senadors,

aquest parlament, maldament pensin distint, que ens defensin

la majoria de coses que s’aprovassin aquí, aquelles vegades que

les aprovam PP, PSOE, Podemos, MÉS, Ciutadans, Gent per

Formentera i nosaltres, eh!, i ens defensassin això allà sí que

serien senadors autonòmics. Tota la resta és com aquell que es

vesteix, però davall no s’ha dutxat, i aquest és el problema, el

té la nostra democràcia pel que fa referència al Senat, a la gent

que enviam allà. Així de clar.

És a dir, per la qual cosa el Sr. Antich jo pens que es troba

dins els paràmetres que li permet la llei, el que ha fet el seu

grup, perquè ell deu obediència al seu grup que és el PSOE. I

que és el que nosaltres criticam, que no hi hagi un diputat o un

senador o senadora que degui obediència als ciutadans de

Balears.

I el que ha passat és lògic dins l’Estat. Que a mi no

m’agrada? És clar que no m’agrada, però per això que ha passat

sempre hem d’anar corrent i han de venir?

Vostès també em diuen que han registrat una petició a la

Comissió d’Assumptes Institucionals perquè comparegui. Idò

miri, no hagués entrat dos papers, ja que ha entrat el segon en

període ordinari que comparegui el Sr. Antich, però ja li dic

que el meu discurs no és si dóna a Esquerra Republicana o

dóna a un altre, eh!, és el fet que el vàrem elegir nosaltres i al

final no està a les ordres de Balears sinó a les ordres dels

partits. I d’això tampoc no me’n esquinç les vestidures perquè

és així, i així li passarà al senador Bauzá, i, si no, digui’m el

senador Bauzá què fa pel Parlament balear, que és qui l’ha

elegit?

Per tant, que comparegui el Sr. Antich en període ordinari,

que estarà bé demanar-li com així ha fet això. Ja està. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Nel Martí, del Grup Parlamentari MÉS

per Menorca.
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EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup troba molt

bé que el Partit Popular s’interessi ara per demanar les

compareixences dels senadors autonòmics, és curiós que la

passada legislatura no ho fes cap vegada, però crec que el Partit

Popular, el Grup Popular no mesura massa bé les urgències.

Deu ser cert que el senador Antich, com el senador Bauzá, ara

tenen menys feina, però el Partit Popular tampoc no en deu

tenir massa quan no sap destriar el que és realment important,

extraordinari i que mereix la urgència, cosa que ja, en certa

manera, no ens estranya; és a dir, el Partit Popular no té cap

mirament a demanar una consulta popular per veure on colAloca

un betlem, però li suposa un greu problema demanar als

ciutadans a veure dins quin model d’estat volen viure i com es

volen organitzar.

És cert que el Sr. Antich no s’ha elegit de forma divina, la

Constitució tampoc, ho dic pels termes i els adjectius els quals

s’utilitzen i es parla d’aquesta carta magna, que és el marc que

ara ens regeix, però que, efectivament, és canviable, molt

millorable, i segurament necessàriament canviable. No sé el

problema on el té, el Partit Popular, si en la ruptura d’Espanya

o en què es deixi un senador a ERC per crear un grup

parlamentari. Jo li he de dir que al nostre grup no li agrada

aquesta cortesia parlamentària que s’utilitza per tal de crear

grups parlamentaris; nosaltres proposam més modificar el

Reglament per tal de facilitar la creació de grups parlamentaris

i que aquests tenguin una participació clara, però en aquest

moment no és així i s’ha utilitzat, i el Partit Popular també l’ha

utilitzada, aquesta cortesia parlamentària.

Quant a la ruptura d’Espanya, doncs podem fer debat sobre

la ruptura d’Espanya, la gran nación, com ja ens va plantejar

en aquest parlament fa uns mesos. Podem fer aquests debats

estèrils, però una altra vegada crec que el Partit Popular no

encerta el que els ciutadans demanen, quines són les necessitats

dels ciutadans, i una altra vegada s’entreté amb aquesta política

de generar titulars en el diari però que res no té a veure amb el

que els ciutadans cada dia viuen i pateixen.

Nosaltres estam d’acord que faci el Partit Popular, ara

s’interessi per les compareixences, supòs que les deu haver

demanat totes dues, les ordinàries; si no el nostre grup ja ho va

fer i es va comprometre a continuar-ho fent, però per saber i

poder debatre amb els senadors l’activitat que duen a terme a

la cambra alta. Si no ho han fet, ho farà el nostre grup, creim

que sí que han de comparèixer, aquest debat que vam encetar

fa uns mesos crec que va ser positiu, amb els senadors, i el

volem mantenir.

I efectivament també s’ha fet una referència a la forma

d’elecció dels senadors, doncs jo instaria el Partit Popular a

plantejar-ho. Nosaltres ho hem plantejat, hem plantejat que tal

vegada no ha de ser per majoria absoluta, tal vegada ha de ser

una majoria més qualificada, tres cinquenes parts, si volen en

podem parlar, si aquest és el problema en podem parlar, però

crec que avui és absolutament..., surt fora de lloc fer aquest

plantejament d’aquesta compareixença urgent per una qüestió

que és un interès partidista del Partit Popular, per obtenir un

titular i un debat que no és el debat que demanen els ciutadans,

i crec que haurien de mesurar més el seu temps. N’Antich tal

vegada té temps, però el Partit Popular trob que també en té

massa per no dedicar-lo realment al que és important.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sílvia Tur, del Grup Parlamentari

Mixt, Gent per Formentera.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Bé, Sr. Jerez -bon dia a tothom,

evidentment-, Sr. Jerez, vostè és extremadament vehement en

la defensa d’aquesta proposició, ha fet servir terminologia que

realment pràcticament avança la fi del món: “moments

processalment oportuns”, “perpetrar” la inclusió del Sr. Antich

en un nou grup o en un grup diferent al qual inicialment estava

adscrit... Jo crec que el que es perpetren són delictes, Sr. Jerez,

el que es perpetren són delictes, però a una cambra on hi ha un

reglament i es fa un acte que està permès pel reglament i

aprovat per aquest reglament, no entenc on veu vostè la fi del

món.

En tot cas tampoc no veig incompatible el fet de conformar

grup amb Esquerra Republicana amb la defensa dels interessos

de les Illes Balears, francament no ho veig incompatible,

perquè Esquerra Republicana de Catalunya, Sr. Jerez -vostè és

molt agorero, com diuen els espanyols-, no és un partit que

promulga la ruptura d’Espanya, no manipuli, és un partit que

promulga la independència de l’estat català, que és una cosa

diferent, és una cosa ben diferent.

I, en tot cas, jo votaré en contra, perquè entenc que no es

motiva la urgència. Tot i així entenc que serà positiu que el Sr.

Antich comparegui en aquest parlament en comissió per retre

compte de la seva feina. I m’agradaria també, Sr. Jerez, que

vostès defensassin amb el mateix interès i amb la mateixa

urgència el fet que Formentera tengui algun dia un senador

propi, de fet, li faig un oferiment: per què no ens cedeixen el

seu senador? Cedeixi’ns el seu senador i així probablement

tendrà moltes feines per fer, perquè ja li dic jo que els de

Formentera estarem encantats d’encomanar-n’hi moltes i de fer-

li un bon seguiment.

I ja per finalitzar li he de dir que també m’hagués agradat

molt que a la intervenció que el Sr. Bauzá va fer en aquest

parlament, fa uns mesos, hagués contestat algunes de les

preguntes que se li varen formular, perquè francament va venir

aquí a parlar del que li va donar la gana però no va respondre

cap de les preguntes que se li varen formular, per tant va ser

com venir i no fer absolutament res.

Siguin més seriosos, deixin-se de manipulacions i deixin-se

de parlar de la Constitució de manera constant i insistent,

perquè francament fa temps que no tenen arguments.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Pilar Costa, del Grup Parlamentari

Socialista. 

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, el primer que voldria dir és

que hauríem de recordar per què som aquí, això és la Diputació

Permanent, que el que veu és la petició del Partit Popular que

demana que en el mes de gener, és a dir, aquesta setmana, ara

ja, el Sr. Antich, senador autonòmic, comparegui en aquesta

cambra. Els he de dir que estiguin tranquils, el Sr. Antich

compareixerà en aquesta cambra, però, com s’ha dit aquí no és

necessari ni caurà el món perquè no sigui aquesta setmana, que

encara no estam en període ordinari, i, a partir de la setmana

que ve, aquesta petició, que ja està en mans de la Comissió

d’Assumptes Institucionals, estic convençuda que ho

incorporarà a l’ordre del dia que pertoqui en aquesta comissió

d’Assumptes Institucionals.

Tenc la sensació que el Partit Popular, a nivell d’Espanya,

però també aquí a les Illes Balears, necessita temes per fer

remor i sobretot per tapar la seva pròpia incapacitat per

conformar un govern a Espanya. Demà serà un dia important i

no sabem si el Sr. Rajoy tornarà a rebutjar la possibilitat de ser

investit president, i ara resulta que el Partit Popular

s’escandalitza perquè diuen que es facilita grup propi a

Esquerra Republicana. Miri, Sr. Jerez, és que a pesar de les

nostres profundes divergències amb un partit polític com

Esquerra Republicana, una cosa són les diferències

ideològiques i l’altra és el nostre profund convenciment que la

democràcia està per damunt de tot, i donar veu, facilitar que

tenguin veu aquells partits que han obtingut un resultat a les

urnes de forma democràtica, i Esquerra Republicana, com

Convergència, ara anomenada Democràcia i Llibertat, i

qualsevol altre partit que s’ha presentat a les eleccions, és un

partit democràtic, i això vostès seria important que ho

començassin a pair. Perquè què em diu vostè, que perquè el que

defensa Esquerra Republicana no coincideixi amb el que vostè

defensa o el que defensa el meu grup, no se’ls ha de facilitar

cap altre dret?

Per cert, m’estranya que no estiguin igualment

escandalitzats que Esquerra Republicana i Democràcia i

Llibertat tenguin grup propi en el Congrés dels Diputats,

gràcies a la decisió presa a la Mesa del Congrés dels Diputats,

amb els vots majoritaris de la dreta, com ha recordat aquí el Sr.

Abril, del Partit Popular i de Ciutadans -també els del Partit

Socialista, perquè ho defensam obertament-, però és que el

Partit Popular ha facilitat que en el Congrés dels Diputats

Esquerra Republicana i Democràcia i Llibertat tenguin grup

propi. 

Li poden dir el que vulguin, cortesia parlamentària...; s’ha

fet en tota la història de la democràcia parlamentària en el

nostre país, però per damunt de tot hem d’intentar donar veu a

aquells grups que poden tenir veu. I miri, li dic més, i si estan

més lluny ideològicament del que hi està el nostre, que és el cas

d’Esquerra Republicana, nosaltres el que no volem és expulsar-

los del sistema, que sembla que és el que vostès voldrien,

expulsar-los del Congrés, del Senat i d’Espanya. És que són

una màquina de fer independentistes, vostès, Sr. Jerez, que no

se n’adonen? Nosaltres apostam pel diàleg, i per tant creim que

si hi tenen dret i podem facilitar que tenguin veu pròpia ho

farem.

He sentit aquí que el Sr. Antich està més a prop de trencar

l’ordre constitucional! Ja sé que vostè és molt vehement, com

li ha dit la meva companya, Sra. Tur, en les seves exposicions;

idò miri, si tan es creu que el Partit Socialista està a punt de

trencar l’ordre constitucional, jo no sé per què el Sr. Rajoy i el

Partit Popular ens persegueixen perquè volen fer vostès una

coalició? Idò deixi’ns tranquils, no, miri, no trencarem l’ordre

constitucional ni tampoc no pactarem amb el Partit Popular.

I li ho vull recordar, Antich és senador gràcies als vots

d’aquesta cambra, de tots els grups, també del seu, del seu

grup, Sr. Jerez; no és que vostès no votassin en contra, no, és

que vostès van votar el Sr. Antich com a senador, igual que

nosaltres vàrem votar el Sr. Bauzá, perquè les majories, i jo

crec que hem de respectar les majories en aquesta cambra, així

ho van indicar, que, de dos senadors, un era per al Partit

Popular, força més votada, i la segona força més votada, el

Partit Socialista. 

Estic d’acord amb el que ha dit el Sr. Font; vostès creuen

que això implica...? Què vol dir defensar els interessos de

Balears? Vol dir que el Sr. Bauzá, quan hi hagi..., ara ja

comenci la legislatura amb normalitat, votarà en contra de la

reforma laboral, votarà en contra de la LOMCE i de tantes i

tantes coses que veurem en el Senat i també en el Congrés? És

que els interessos de Balears, així, de forma genèrica,

ideològicament vostès, Partit Popular, en defensaran uns, i jo,

des del Partit Socialista, segurament no hi estaré d’acord, que

no som tan innocents, que sabem que el Sr. Bauzá votarà amb

el seu grup. També m’hagués agradat que la passada legislatura

els membres del Partit Popular defensassin els interessos

generals i haguessin votat en contra de les prospeccions

petrolíferes a totes les iniciatives que es van portar al Congrés

i al Senat, que no ho varen fer.

I miri, jo el crit al cel, vostès parlen que, uh!, es posa el crit

al cel; jo, el crit al cel l’hauria de posar el Partit Popular de no

haver dit ni paraula, i el senador Bauzá, que és president del

seu partit, del Partit Popular a Balears, el crit al cel el posam

per no haver dit ni paraula del fet que el seu partit està essent

assetjat amb les investigacions judicials per corrupció a les Illes

Balears. A mi això m’escandalitza molt més que no donar veu

a un grup parlamentari que va tenir uns vots a les urnes perquè

els ciutadans els van votar. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Miquel Jerez, per un temps de cinc

minuts, en torn de rèplica.

EL SR. JEREZ I JUAN:

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

En primer lloc, intentaré que reflexionem sobre la qüestió de la

urgència i la extraordinària necessitat de convocar sessions en
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aquest parlament i, en aquest sentit, m’agradaria que vostès

m’explicassin, especialment el Sr. Aitor Morrás, que ho ha

invocat precisament, el fet que això implicaria que ens

desplaçàssim des de les Illes per convocar una sessió, això

suposaria despesa, i aquest parlament no ho pot assumir; però

sí que pot assumir una sessió extraordinària d’avui, en lloc

d’esperar una setmana a fer un ple ordinari el dia 2; això sí, Sr.

Aitor, que ho pot fer, veritat? Convocar una sessió

extraordinària... no m’invoqui coses que llavors tenen regrés i

tenen retorn, perquè vostè podria haver invocat precisament

que no fos necessari que avui es convocàs en ple extraordinari,

on s’han mogut 59 diputats per assistir a aquesta sessió

plenària. D’acord, Sr. Aitor Morrás? Això en primer lloc.

I, en segon lloc, miri, crec que això és un obstacle a la

transparència que pretenen impulsar determinats grups

parlamentaris que s’omplen la boca constantment de

transparència. Què més transparent que el Sr. Antich vengui

aquí a dar explicacions de forma urgent i de forma

extraordinària? Perquè tot el que no sigui això, serà deixar en

mans de la Mesa de la comissió la decisió que el Sr. Antich

vengui o no vengui, o vengui quan vulgui venir. Per tant crec

que avui hem tengut una oportunitat irrenunciable de poder fer

comparèixer de forma urgent el Sr. Antich. Veurem quan

compareix el Sr. Antich. Quan ell vulgui? Possiblement, però

és que el Sr. Antich no ha de comparèixer quan ell vulgui, ha

de comparèixer quan precisament aquest parlament li demani

i li exigeixi que comparegui. Per tant avui som a dia 26, veurem

el dia que el Sr. Antich compareix per dar explicacions en

aquesta cambra.

Parlen vostès defensant Esquerra Republicana com si fossin

Esquerra Republicana, és cert, com si fossin membres

d’Esquerra Republicana, i avui vull recordar que precisament

al Grup Socialista i al Partit Socialista i al seu secretari general,

avui Esquerra Republicana els fa xantatge, avui els fa xantatge,

i això és Esquerra Republicana!, un grup parlamentari i un

partit polític que fa xantatge. I quin xantatge els ha fet? Avui

Esquerra Republicana als mitjans de comunicació diu que no

donarà suport a la investidura del Sr. Sánchez si no aproven el

seu pla sobiranista, això és un xantatge en tota regla. Idò això

és Esquerra Republicana, i jo li he d’explicar qui és Esquerra

Republicana? I s’estranya que, precisament, ens oposem que el

Sr. Antich doni veu i suport a Esquerra Republicana al Senat

quan fa el que fa? Miri, no sé de què s’estranyen, però és que

no m’estrany jo, és que li ho repetiré: Emilio Fernández Vara,

saben qui és? Vostès saben qui és el Sr. Joan Mesquida,

perfectament, veritat que sí, veritat que sí? Vostès saben

perfectament qui és el Sr. Javier Lambán i vostès saben

perfectament qui és Guillermo Fernández Vara, aquestes són

persones destacades del seu aparell socialista que estan

absolutament en contra del que ha fet el Sr. Antich, i volen que

nosaltres hi estiguem a favor, quan el seu propi partit està

absolutament dividit entorn a aquesta qüestió?

I acab, vull fer una breu referència a una qüestió que ha

invocat la Sra. Silvia Tur, a veure quan el Grup Parlamentari

Popular presenta aquí una proposta perquè tengui Formentera

un senador, presenti-la vostè, vostè fa vuit mesos que és en

aquesta cambra, presenti-la vostè. Però en qualsevol cas, li vull

recordar, perquè és important fer memòria, perquè sàpiga els

antecedents, aquí s’ha votat una proposició no de llei en què es

demanava un senador per Formentera i ho ha fet un senyor que

es deia Pep Mayans, Pep Mayans, i s’ha votat a favor i amb els

vots a favor del Grup Parlamentari Popular, entre d’altres. Per

tant, faci memòria, el mateix que el Sr. Aitor Morrás, abans

d’invocar qüestions que llavors tenen regrés i tenen retorn, i

aquest és el retorn precisament que jo en aquest moment pos de

manifest perquè se sàpiga efectivament el que acaba de dir.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Aitor Morrás del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sra. Presidenta. No, mire, Sr. Jerez, esto no tiene

retorno, esto no se trata de ecos o de no ecos, aquí el único

clamor que hay es la necesidad de hacer trabajo, mucho trabajo

de todo el desaguisado que han dejado ustedes...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sra. Presidenta, (...) paraula...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

..en la legislatura anterior. Todo ese trabajo que hay que

hacer de ese desaguisado de la legislatura anterior hay que

hacerlo rápido porque, si no, no nos dará tiempo a aprobar las

leyes, a todo ese trabajo que tiene que hacer este parlamento

durante este segundo periodo de sesiones. Y uno de los trabajos

que había que hacer de una forma urgente era restablecer el

derecho de los ciudadanos y ciudadanas de Baleares que

quieran comunicarse en su lengua materna con la

administración, con cualquier persona de la administración,

tengan la posibilidad de hacerlo, y eso es un derecho urgente a

restituir, mucho más urgente que el que venga un senador a

darnos explicaciones, que hemos dicho que vendrá, pero que

vendrá en un periodo de sesiones ordinario y no convocar o

entendemos que no es necesario convocar una sesión

extraordinaria.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. David Abril del Grup MÉS per

Mallorca... no vol fer ús de la paraula.

Té la paraula el Sr. Nel Martí del Grup Parlamentari MÉS

per Menorca, tampoc no vol fer ús de la paraula.

Té la paraula la Sra. Silvia Tur del Grup Mixt, Gent per

Formentera.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, presidenta. Miri, Sr. Jerez..., bé, esperaré que el Sr. Jerez

m’escolti... ah, gràcies. Sr. Jerez, simplement li vull dir una

cosa, miri, no té retorn, no té retorn, no es munti pelAlícules, li
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posaré molt fàcil: si el Partit Popular tengués voluntat real que

Formentera tengués el seu senador hagués modificat

puntualment un guió que hi ha a la Constitució perquè

Formentera tengués el seu senador. Però com que això no ho

han fet, li torn a fer l’oferiment, també li ho faig al PSOE,

evidentment, perquè són els dos que tenen possibilitat de cedir-

lo, si vostès volen que Formentera tengui un senador, i així

totes les illes tendrem igualtat de condicions, cedeixi’ns dels

seus senadors, i així tendrem un senador propi, no importarà

modificar la Constitució.

Sr. Jerez, per favor, no em vengui amb propostes i PNL

aprovades al Parlament que sap que no van enlloc, perquè si hi

hagués voluntat real fa molt de temps que Formentera tindria el

seu senador. I per cert, tanmateix els que ens representen si

brillen per alguna cosa és per no venir a Formentera per res, per

tant, Sr. Jerez, siguem seriosos.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Pilar Costa del Grup Parlamentari

Socialista.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, presidenta. Molt breument, he de dir que..., Sr.

Jerez, el Partit Socialista, estigui tranquil, no votarà ni el pla

sobiranista d’Esquerra Republicana, ni l’autodeterminació, ni

tot això, però una cosa és que no estiguem ideològicament

d’acord amb un partit i l’altra és que estiguem d’acord amb les

normes parlamentàries i democràtiques que ens hem donat tots

o ens hauríem d’haver donat tots.

I per últim, si tan preocupats ara resulta que estan pel

senador per Formentera no entenc perquè la passada legislatura

vostès varen prohibir que Formentera tengués veu en aquest

parlament, prohibint, no que Formentera fes un grup propi, no

anava tan lluny que només tenia un diputat, en aquest cas

diputada, sinó que varen prohibir constituir el Grup Mixt aquí

en el Parlament de les Illes Balears. Per tant, ja sabem i veim

quina és el tarannà del Partit Popular el qual nosaltres, el Partit

Socialista, no compartim. Defensam profundament les normes

parlamentàries i democràtiques i com que el Reglament permet

en el Senat, en aquest cas, que es puguin cedir senadors per

facilitar a aquells grups que ja tenen molts de membres fer grup

parlamentari, que el que significa, entre altres coses, és que

puguin tenir veu, o vostè, què prefereix que hi hagi un grup

mixt amb trenta, quaranta o cinquanta senadors, a veure si així

parlen menys? Jo crec que això és un dèficit democràtic, Sr.

Jerez.

Per tant, no podem estar d’acord amb això, sí li avanç que

sí que el Sr. Antich... vostè el que vol és que el Sr. Antich

vengui aquí al Parlament, hi vendrà, ja li dic, sí, el Sr. Antich

compareixerà a la Comissió d’Assumptes Institucionals, una

altra cosa és que hagi de ser demà, passat o divendres, que són

els tres dies hàbils que ens queden dins el mes de gener. Per

tant, sí, el Sr. Antich compareixerà en aquesta cambra.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació procedirem a la votació de la celebració

d’una sessió extraordinària de la Comissió d’Assumptes

Institucionals i Generals. 

Vots a favor que es produeixi aquesta sessió extraordinària?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda rebutjada la celebració d’una sessió extraordinària

per 6 vots a favor i 11 en contra. 

No hi ha més assumptes, aixecam la sessió.



DIPUTACIÓ PERMANENT / Núm. 3 / 26 de gener de 2016 17

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

C/ Palau Reial, 8

07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	Page 1
	Page 2
	1-1

	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

