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EL SR. PRESIDENT:

Passam a la tercera sessió plenària.

Punt únic. Debat i votació de la proposta de retirada
RGE núm. 8851/17, de la Proposició de llei RGE núm.
3206/16, per modificar la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de
protecció dels animals que viuen en l'entorn humà, en
l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

El punt únic d’aquesta sessió plenària extraordinària és el
debat i votació de la proposta de retirada RGE núm. 8851/17,
de la Proposició de llei RGE núm. 3206/16, per modificar la
Llei 1/1992, de 8 d’abril, de protecció dels animals que viuen
en l’entorn humà i en l’àmbit de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

Intervencions dels grups parlamentaris que han proposat la
retirada de la iniciativa, pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula el Sr. Carlos Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Sí President, moltes gràcies. Entenc que no haurem de
repetir el debat que ja hem tingut. Ens hem trobat amb tot
aquest recorregut de les lleis de benestar animal, amb una
sentència del Tribunal Constitucional i, per tant, hem hagut
d’actuar en conseqüència presentant una altra que no proposés
l’abolició de la tauromàquia i sí la seva regulació.

Per tant, deman el vot a favor d’aquesta retirada d’aquesta
llei, que no ha estat una elecció nostra, sinó que ha estat a causa
d'un imprevist, com era la sentència del Constitucional,
recorrent la llei catalana, que en les seves competències
intentava acabar amb la tortura animal a la seva comunitat
autònoma.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Saura. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula el Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, president. Molt breument, ho ha explicat ja el
senyor...

(Remor de veus)

... -sí, breument, ho intentaré- el Sr. Saura.

Durant el decurs de la ponència es va conèixer, primer es va
avisar que sortiria molt prest la sentència del Tribunal
Constitucional i després es va conèixer, i vam decidir primer
paralitzar la ponència, a l’espera de la sentència del Tribunal
Constitucional sobre la  llei del Parlament de Catalunya i
després, en veure que la sentència del Tribunal Constitucional
impedia que els parlaments autonòmics prohibissin els toros, en
canvi obria una via que els he intentat explicar en la meva
intervenció en el debat anterior, per poder regular aquestes

mateixes comunitats, vam optar, obedients davant el Tribunal
Constitucional, respectuosos amb el Constitucional, vam optar
per anul·lar just poguéssim, en poder, aquesta proposició de llei
que vèiem que no tenia futur.

I per tant, en aquest sentit, ara que és el moment que
procedimentalment toca, correspon...  açò fem, votar en contra,
perquè es pugui retirar i no se’n parli més d’allò que hauria
pogut ser i ens hauria agradat que fos i, en canvi, aprovem com
acabem d’aprovar, allò que dins el marc del Tribunal
Constitucional ens ha permès, hem pogut fer.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. David Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Com hem expressat també abans a la Diputació Permanent,
en el debat anterior i en totes les al·lusions que hi ha hagut al
Constitucional, és allò que explica justament que ara es demani
la retirada de la proposició de llei anterior. Pensam que és
innecessari fer un debat sobre aquesta qüestió, en tot cas hi ha
hagut la negativa del Partit Popular, que sí que està disposat a
fer un monòleg una altra vegada sobre aquesta qüestió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula el Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

A mi em sembla que la resta de grups ja han justificat
aquesta retirada. I per tant, res més a afegir.

EL SR. PRESIDENT:

Intervencions dels grups en torn a favor de la proposició de
llei? Intervencions en contra? Té la paraula el Sr. Xavier
Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Señoras y señores diputados, bueno les voy a ser sincero y
el monólogo es muy corto, también lo advierto desde el
principio, en todo caso dejaré el papel al diputado Jerez para
cuando intervenga.

Al principio era partidario de suprimir este debate, cuando
el portavoz socialista propuso su supresión en la Junta de
Portavoces, pensé que tenía razón, bueno o compactarlo en
todo caso. Para qué íbamos a hacerlo ciertamente. Finalmente
se decidió que lo mantuviéramos, aunque sólo fueran 5
minutos, entendí yo, veo que no, 15 minutos por barba. Y aquí
estamos.
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Pero ahora pensándolo bien, creo que el pasado jueves
andaba equivocado y este debate no es una pérdida de tiempo,
ni siquiera es absurdo que figure como última ley de este pleno
y de este aciago período de sesiones extraordinarias, perdón, de
periodo extraordinario de sesiones, de sesiones extraordinarias
han tenido más bien poco. Y ¿por qué digo que merece la
pena? Pues, porque la retirada de esta propuesta de
modificación de la Ley de protección de los animales que viven
en el entorno humano, de 1992, constituye un magnífico
colofón a la temporada parlamentaria de verano que acabamos
de vivir. 

El otro día aprobamos una ley Frankenstein, como la
definió el propio vicepresidente y hoy acabamos de aprobar
hace un momento algo parecido. Y ahora estamos a punto de
retirar la única proposición de ley que podía tener sentido,
cuando tantos animales reciben de una forma u otra el maltrato,
en eso que llamamos el entorno humano. Suerte que el diputado
Saura ya nos ha anunciado que va a venir una tercera ley y, por
lo tanto, tendremos ocasión de recuperar lo que hoy de algún
modo se retira.

En fin, este Parlamento se caracteriza por aprobar aquello
que nadie, o casi nadie le pide y por dejar en la estacada
aquello que una mayoría de ciudadanos coincide en calificar de
necesario. Ellos es así, sin duda, por esa extraña vocación de
oposición que tienen quienes nos gobiernan y quienes les dan
apoyo, es decir, por esa extraña incapacidad para gobernar y
para legislar. Estamos a media legislatura y lo cierto es que
vamos de mal en peor.

En cuanto a la ley que nos ocupa, vamos a votar por
supuesto en contra de su retirada, por lo que les acabo de decir.
Esta es la ley que habríamos tenido que discutir, que enmendar
y que mejorar. Yo formaba parte también de esta ponencia a la
que antes se ha aludido. Y ¿qué hemos hecho? Aparcarla y
convertir lo que debía ser su esencia en una simple disposición
adicional de una nueva ley, para luego podernos deshacer,
como vamos a hacer ahora, de la primigenia.

Algún día habrá que evaluar el daño que ese recurso de la
disposición adicional está haciendo a nuestra tarea legislativa.
Es de vergüenza, créanme, como tantas otras cosas. Y mientras
tanto, y dado que en este debate y con esta votación vamos a
cerrar, parece y espero, ese tiempo de prórroga tan lamentable
en el que nos han metido, sólo me queda desear que en lo que
resta de legislatura vuelva algo de cordura al Gobierno y a los
grupos de la mayoría de esta cámara.

Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. Miquel Jerez.

Passam a la rèplica dels grups presentants de la iniciativa.
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, no?

Grup Parlamentari Socialista vol fer ús de la rèplica?

Grup Parlamentari MÉS per Mallorca? Tampoc.

Grup Parlamentari MÉS per Menorca?

Rèpliques dels grups parlamentaris que han intervengut en
contra? 

Doncs passam al torn de fixar posicions. Pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Miquel Jerez.

Disculpi Sr. Jerez, primer El Pi. Disculpi, disculpi.

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, té la paraula el Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Molt bé. Seré molt ràpid. Això és un altre bunyol, ara ja no
som nosaltres que parlam de bunyol, ara ja en parlau tots. Un
bunyol, un nyap va dir el Sr. Pericay, a mi em va sonar a
extraterrestre. Però vaja, un bunyol!

A veure, vostès, segons si tenen majoria o no tenen majoria,
fan dues passes endavant o tres endarrera., la qual cosa voldrà
dir que queden una més enrera de com estaven abans d’intentar
fer les dues cap endavant, o les tres cap endarrera, i això vol dir
que en lloc d’anar endavant, anirem cap enrera, m’explic? I és
la sensació que tenc jo en aquest moment, eh!, és la sensació. 

Si hi ha un parell de dies més com aquests estarem molt
enrere, molt enrere perquè, és clar, dues cap endavant i cap
endarrera deu passes, idò, deu passes enrere.  Però això és un
poc la percepció que té l’exterior d’aquesta casa.

I amb aquesta llei que ara retiram acabam de descobrir que
la sentència de Catalunya incidia sobre el bou de Fornalutx,
això és el que realment hem descobert.

Com és? Damià, no és fàcil, eh?, no és vera, Sr. Borràs,
aquí, és clar la sentència de Catalunya el que ha fet ha estat
incidir perquè després hi hagi acord per modificar el bou de
Fornalutx. Si vostès haguessin tengut suport parlamentari
suficient amb trenta haguessin tirat endavant amb la llei que
tenien i després ja haguéssim vist si el Constitucional també els
pegava una castanya que els fes anar tres passes enrere. I ara
amb això ens trobam amb un ball de claqué que ara... -com que
no és cert!, no em diguin si vostès haguessin... per l’amor de
Déu! Això és el que ha passat aquí. 

És a dir, en això nosaltres no jugarem a votar ni a favor ni
en contra, ens abstendrem, perquè ja n'hi ha prou amb el brou
al qual té sotmès el Govern Podemos. Esper que no els facin fer
més passes enrera. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Ara sí, pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Miquel Jerez. 

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Molt breument intervindré, prenc la
paraula amb la convicció que aquesta llei, aquesta retirada,
havia d’haver estat substanciada abans que s’hagués substanciat
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la llei que acabam d’aprovar, però per una qüestió d’ordre i
perquè efectivament primer s’ha de retirar la llei que estava en
suspens abans d’aprovar una nova.

Intervenim en aquest punt per fixar la nostra posició i
nosaltres ens abstendrem, nosaltres no volem participar d’això,
això no és nostre, això no ens correspon, aquest bunyol és seu
i se’l mengen vostès. A Eivissa diem: "qui l’ha fet, que
l'engronsi", engronsin vostès aquesta llei...

(Alguns aplaudiments)

..., perquè aquest bunyol és seu i aquest bunyol se’l mengen
vostès.

I com dic, ens abstendrem perquè no reconeixem aquesta
criatura, perquè això és un veritable engendrament jurídic i
perquè nosaltres no tenim res a veure amb una llei que ja els
vàrem dir que era susceptible de ser inconstitucional i ha
acabant sent inconstitucional, i no només ha acabant sent
inconstitucional sinó que ens ha fet perdre el temps en aquest
parlament, a aquests diputats i als funcionaris d’aquesta casa
que també es mereixen un respecte.

(Alguns aplaudiments i remor de veus) 

Això no és res que jo no els digués, ja estava anunciat, era
la crònica d’una mort d’una llei absolutament anunciada. Per
tant, no tenen cap tipus d’excusa, no tenen cap tipus de pretext.
Avui vénen aquí amb una intervenció de trenta segons acotant
el cap, morts de vergonya, morts de vergonya, sí senyor, morts
de vergonya i és que no només s’han d’avergonyir de retirar
aquesta llei, sinó ben avergonyits han d’estar de totes aquelles
lleis que fabriquen amb el mateix motlle amb el qual ha estat
fabricada aquesta llei, el motlle de l’espontaneïtat, el motlle de
la incertesa fins al darrer moment, el motlle de la negligència
i el motlle de legislar sense conèixer quines seran les
conseqüències i les repercussions que té el que vostès duen a
aquest parlament sobre la vida de tots els ciutadans de les Illes
Balears.

Encertava el Sr. Biel Barceló, i li ho reconec, és una llei
Frankenstein, certament, Frankenstein, es quedava curt, em
qued amb Frankenstein; però no és casualitat que aquí es
duguin lleis Frankenstein, les lleis Frankenstein vénen de
governs Frankenstein...

(Alguns aplaudiments)

..., vénen de governs Frankenstein. I això no és nou, i això no
és una ocurrència meva, recordin quan s’estava a punt d’arribar
a un acord respecte de la governabilitat d’Espanya entre Podem
i el Partit Socialista, se'n recorden del que va dir el Sr.
Rubalcaba, se'n recorden? Una alianza con Podemos
supondría una investidura Frankenstein.

(Remor de veus)

Se'n recorden, se'n recorden d’allò? El Sr. Alfredo Pérez
Rubalcaba, un dels seus. 

Per tant, ja ho tenen, això és el que tenen les aliances amb
segons qui i que no duen a qualsevol lloc i que els fan mantenir
la tensió i els fan ballar fins al darrer moment. Gaudeixin-ho,
gaudeixin de les aliances que han pres, gaudeixin dels acords
als quals han arribat vostès, gaudeixin-ho, però no facin perdre
el temps ni a aquest parlament, ni als grups parlamentaris ni
tampoc facin perdre més el temps als ciutadans i al personal
d’aquesta casa.

Massa vegades, tal vegada, han hagut vostès de demanar
perdó aquesta legislatura. La llei d’habitatges de vacances va
ser una, els contractes signats amb el Sr. Garau en va ser una
altra i ens queden dos anys, y lo que te rondaré morena, y lo
que te rondaré morena.

(Remor de veus i algunes rialles)

Per tant, senyors diputats, acabam el període de sessions i
deixam el Parlament reduït on no hauríem d’haver-lo reduït
mai, mai aquest parlament ha legislat amb tan baixa qualitat i
vostès ho saben, i vostès són els responsables...

(Alguns aplaudiments)

..., i vostès són els responsables. Hem reduït el Parlament a la
mínima expressió...

(Remor de veus)

... vostès han reduït el prestigi d’aquesta cambra. I la setmana
passada ho varen fer, i de quina manera ho varen fer. No se’n
parla d’altra, no se’n parla d’altra.

Per tant, miri, quan tornin de vacances, reflexionin, i quant
tornin de vacances confiï i esper que la forma de legislar canviï
perquè la forma de legislar que vostès tenen l’únic que fa és
generar problemes als ciutadans. 

I acab, acab precisament amb una referència taurina, com
no pot ser d’una altra manera, i relacionada precisament amb
aquesta llei, amb aquest nyap. Hi ha dues formes, no sé si
vostès ho saben, de sortir d’una plaça de bous, dues distintes,
dues diferents: una, per la porta grossa, i una altra per la
infermeria.

Vostès han sortit massa vegades ja per la infermeria.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

Passam a la votació. Passam a la votació de la retirada de la
llei. Votam.

29 vots a favor; 4 en contra i 20 abstencions.

Per tant, com que ja no hi ha més assumptes a tractar,
s’aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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