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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia senyores i senyors diputats. Començarem la sessió
d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions?

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Bon dia president, Joan Ferrer substitueix Mercedes
Garrido.

EL SR. MAS I TERRASSA:

Bon dia, Joan Mas substitueix Miquel Ensenyat.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Bon dia, Bea Gamundí substitueix Francina Armengol.

EL SR. PRESIDENT:

Passem a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE núm.
10270, 14707 i 17894/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 10270/20, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a la unitat de la
llengua pròpia.

Començam el debat de la Proposició no de llei RGE núm.
10270/20, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a la
unitat de la llengua.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari Mixt,
té la paraula el Sr. Castells, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Reprenem un tema que ja hem
tingut ocasió d’abordar altres vegades, és referent a la unitat de
la llengua catalana. Aquest cop, aquesta proposició no de llei
és conseqüència de la sentència del Tribunal Suprem en la qual
anul·lava una sèrie d’articles d’un decret de la Generalitat
Valenciana, que feia referència a la llengua de comunicació
amb altres comunitats autònomes on el català, que també és
conegut com a valencià, eren llengües oficials, en aquest cas el
Tribunal Suprem va considerar que la Comunitat Autònoma
Valenciana no tenia competències per establir amb quina
llengua s’havia d’adreçar a altres comunitats autònomes.

Més enllà del fet estrictament jurídic, aquest fet altra vegada
va posar de manifest la poca estima i la poca valoració que, per
part de les instàncies de l’Estat, es té d’un patrimoni cultural,
que és... que l’Estat entenem que hauria d’assumir com a propi,
que és de la llengua catalana, un element dels quals
evidentment és la seva unitat i el reconeixement de la seva
unitat.

I nosaltres volem cridar l’atenció sobre aquest fet i des de
les Illes Balears, que normalment doncs aquest conflicte
sempre s’acaba convertint en una lluita de poders entre el
centralisme madrileny i l’independentisme català, després

dintre de la Comunitat Valenciana amb el seus problemes de
secessionisme lingüístic, i d’alguna manera a les Illes Balears
som els espectadors d’aquest debat, afortunadament, tot i que
també patim mostres de secessionisme lingüístic, doncs el tema
de la unitat de la llengua catalana no és una qüestió que
incideixi tan negativament com a altres territoris on el català és
llengua oficial. I per això crec que tenim un paper important i
de referent des de les Illes Balears, de ser molt ferms en la
defensa d’aquest patrimoni que és nostre, com a balears, que és
comú de tots els països amb els quals compartim la llengua, i
que desitjaríem i que voldríem i que seria el desitjable, i crec
que des d’una visió de refermar la unitat de l’Estat, hauria de
ser desitjable per als que la defensen, que també és un
patrimoni de l’Estat i que l’Estat hauria de reconèixer-lo com
a propi.

Malauradament, la mateixa Constitució ja estableix una
discriminació i, per tant, el problema el tenim d’origen, és a dir,
la Constitució consagra una llengua de primera, que és el
castellà, i unes llengües de segona, que ni tan sols es cansa a
denominar o a designar, malauradament. Una llengua, la de
primera, que és el deure de tots els ciutadans espanyols
conèixer-la i, en canvi, les altres llengües que, com dic, ni tan
sols designa, doncs és un dret que tenim a fer-la servir.

Moltes vegades i això em sembla que són comentaris que
acostuma a fer el Grup de Ciudadanos, es diu: “las lenguas no
tienen derechos”, home, és que estic totalment d’acord amb
ells, les llengües no tenen drets, però els ciutadans sí que en
tenim, els ciutadans tenim dret i els ciutadans tenim dret a
desenvolupar-nos en un entorn amable, propici i respectuós
amb tots i cadascun dels nostres trets d’identificació, també la
llengua. És a dir, quan nosaltres demanem respecte per la unitat
de la llengua, no defensam cap dret del català, defensam el dret
individual de tots i cadascun dels catalanoparlants, de què la
nostra llengua, com a ciutadans, que se suposa que som de
primera a l’Estat espanyol, tenim dret a poder gaudir de la
nostra llengua, de relacionar-nos amb la resta de ciutadans
espanyols que també tenen com a llengua pròpia el català, amb
plena naturalitat, amb plena normalitat i sense que sigui un
element de conflicte, un element de menyspreu, al final, al cap
i a la fi, un element de discriminació.

Per això creiem que és important que... i he fet un preàmbul
un poc llarg, que el Parlament de les Illes Balears es manifesti
i manifesti de bell nou el seu compromís amb la unitat de la
llengua catalana.

Tot això es resumeix en tres punts on, primer, establim que
el Parlament rebutja qualsevol mesura que imposi impediments
normatius, administratius, tècnics o socials a l’ús de la llengua
a totes aquelles comunitats autònomes en què el català, o també
anomenat valencià, és oficial. Per tant, puguem gaudir amb
plena llibertat i plena naturalitat i amb igualtat de drets amb la
resta de ciutadans espanyols, poder relacionar-nos amb els
altres ciutadans espanyols que tenen com a llengua pròpia i
llengua oficial el català, doncs poder-nos relacionar amb tota
naturalitat, sense que això sigui objecte de menyspreu o sigui
objecte de posar en dubte aquesta unitat de la llengua.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202010270
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En el segon punt, instem els governs valencià, balear i
català a treballar de forma conjunta, en el marc del que ja es va
signar a la Declaració de Palma, el passat 2017. 

I finalment instem el Govern d’Espanya i a les Corts
espanyoles a reconèixer d’una vegada, -si em permeten dir-ho
així-, jurídicament la unitat de la llengua catalana. Aquesta
unitat només ha estat tímidament reconeguda a través d’un
decret de l’any 76, que diu que l’Institut d’Estudis Catalans és
l’autoritat lingüística en matèria de la llengua catalana; amb la
qual cosa, de forma indirecta, es reconeix aquesta unitat de la
llengua. Però nosaltres creiem que si realment des de les
institucions centrals de l’Estat es vol que ens sentim com a
ciutadans de primera, seria lògic que deixessin de jugar amb
aquest joc i d’una vegada per totes es reconegués amb tota
naturalitat aquesta unitat de la llengua i és donés la cobertura
legal que fa falta i poguéssim avançar amb coses més profitoses
per a tots que no discutir el que és obvi.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara els Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca han presentat les esmenes
RGE núm. 1588 i 1589/21. Per a la seva defensa, per part del
Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Ferrer, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres des del Grup Socialista
entenem la llengua com a un vehicle d’entesa, d’enriquiment
mutu, i no un sistema per poder aixecar fronteres. Creiem que
el debat que tenim aquí no l’hauríem de tenir, no l’hauríem de
tenir dins l’àmbit polític, és un debat que s’hauria d’haver
tengut i que de fet ja s’ha tengut fa moltes dècades dins l’àmbit
acadèmic, però, així i tot, la sentència del Tribunal Suprem que
s’esmenta a l’exposició de motius, fa que haguem de prendre
posició, perquè nosaltres com a grup vàrem presentar també
una proposició, que finalment vàrem retirar per la similitud
amb aquesta, que era d’elevar una proposta que ens va fer
arribar la Plataforma per la Llengua, justament amb els termes
que estan exposats a la PNL que avui debatem. I també hem
presentat dues esmenes per millorar el text de la PNL que ha
presentat el Grup Mixt.

Jo volia fer un altre tipus d’exposició, però vista la qüestió,
crec que em limitaré a llegir dos textos acadèmics, que jo crec
que és, com deia al principi, al que ens hauríem de cenyir. El
primer text es diu La lengua de los valencianos, escrit el 1975
i firmat pels acadèmics de la Real Academia de la Lengua. 

Primer, que“El valenciano es una variante dialectal del
catalán, es decir, el idioma hablado en las Illes Balears, en
Catalunya, en una franja de Aragón, en la mayor parte del
País Valenciano, en el Principado de Andorra y en la ciudad
sarda del Alguer. Por todo ello, nos causa sorpresa ver este
hecho puesto públicamente en duda y aún ásperamente
impugnado por personas que claramente utilizan sus propios
prejuicios como fuente de autoridad científica, mientras
pretenden ridiculizar e incluso insultar a personalidades que,

por su entera labor, merecen el respeto de todos y, en primer
lugar, el nuestro. Se hace difícil su poner que, tras estas
posiciones negativas, se ocultan consideraciones y propósitos
que en nada se relacionan con la verdad de un hecho
suficientemente claro para la filología y para la historia. Es
culturalmente aberrante todo intento de desmembrar el País
Valenciano de la comunidad idiomática y cultural catalana
por la que, como escritores e intelectuales españoles, no
tenemos sino respeto y admiración. Dentro de lo cual, el País
Valenciano ha tenido y tiene un lugar tan relevante”.

Un altre article que volia també expressar és l’escrit per
Francesc de Borja Moll, que es diu Diferència entre llengua i
dialecte: “Entre llengua i dialecte no hi ha diferència essencial,
sinó únicament diferència de punt de comparació. Tot sistema
natural de parlar és al mateix temps llengua i dialecte; és
llengua si es considera com un sistema de signes orals
d’evolució històrica ben caracteritzada, en relació amb un altre
sistema que té característiques essencialment diferenciadores.
El dialecte és dialecte si es considera com un sistema de signes
orals que no es distingeix sinó accidentalment d’un altre amb
el qual, per tant, forma una mateixa llengua o idioma. Així
podem dir, per exemple, que el castellà de Burgos és una
llengua si es compara amb el francès de Burdeus o de Lió, però
és un dialecte si es compara amb el castellà que es parla a
Santander o a Cuenca; anàlogament, el mallorquí  és una
llengua si el miram en relació al castellà, al francès o a l’italià,
i és un dialecte si el consideram en les seves peculiaritats
respecte al gironí o al valencià. En fer aquesta afirmació em
limit a exposar els resultats dels estudis de la lingüística
moderna. És l’opinió de tots els filòlegs, no sols catalans, sinó
castellans i estrangers, coneixedors de la nostra llengua.”

Acab ja, per tant, amb aquestes dues cites amb les quals
volia englobar la intervenció i que crec que és on ens hem de
cenyir en el debat acadèmic que, en aquest cas, ha traspassat les
fronteres de l’acadèmic i ha passat al judicial, en no reconèixer
la unitat de la llengua catalana que parlam en aquestes tres
comunitats autònomes, inclòs també el Principat d’Andorra i la
ciutat sarda de l’Alguer.

Finalment, per explicar les esmenes que nosaltres hem
presentat: és únicament per incorporar petits matisos per poder
completar el text de la Proposició no de llei.

A la primera esmena, simplement volem que aquest
parlament reconegui aquesta unitat de la llengua que ja, fins i
tot, queda plasmada no sols a l’Estatut d’Autonomia sinó a tots
els texts legals i acadèmics que, fins i tot, ha esmentat el diputat
que m’ha precedit. Per tant, volem que el Parlament reconegui
aquesta unitat.

I, després, en proposam una altra que, els acords que
prenguem avui, si finalment tira endavant l’aprovació d’aquesta
proposició no de llei, tots aquests acords siguin notificats a les
institucions que nosaltres consideram que afecten, per tant, són:
la Generalitat de Catalunya i el seu parlament, el Govern de la
Generalitat Valenciana, les seves Corts, i evidentment també al
Govern de les nostres illes, al Govern d’Espanya i a les Corts
Generals. 

Moltes gràcies, president. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202101588
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202101589
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EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Ara, per a la defensa, per part del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Sans, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. SANS I REGIS: 

Gràcies, president. Bé, el primer de tot, vull dir que subscric
l’exposició que ha fet el portaveu que m’ha precedit, del Partit
Socialista, jo crec que les lectures d’aquests dos texts
acadèmics deixen ben clar quin és aquest tema, quin és l’estat
de la qüestió, i que no es comprèn com hi pot haver, bé, aquests
atacs constants a una llengua de la nostra terra. 

Referint-me primer a les esmenes, com bé s’ha comentat,
conjuntament Partit Socialista i MÉS per Mallorca varen
presentar una iniciativa, una iniciativa que ens feia arribar
Plataforma per la Llengua, amb la qual compartim pràcticament
tots els postulats o l’ideari que tenen com a plataforma, i la
vàrem presentar; si bé és cert -com ja s’ha comentat- vàrem
veure que MÉS per Menorca havia presentat una iniciativa molt
semblant un temps abans i, per això, el motiu de retirar-la, però
sí que vàrem trobar oportú presentar esmenes d’aquells punts
que no es recollien a la proposta de MÉS per Menorca i que no
aprofundiré més perquè ja han estat exposats.

A mi el que m’agradaria és una mica de reflexió, no? Tant
de bo arribés un dia que no haguem de continuar presentant
iniciatives d’aquest tipus. Tant de bo un dia, a on tothom pugui
apreciar la riquesa i la bellesa de les llengües, que han de ser i
són uns mecanismes per unir i no per separar. I jo crec que,
encara que s’han fet passes endavant, a dia d’avui potser es pot
veure que hi ha col·lectius -tal volta ho podríem dir així- que
sembla que volen fer passes cap endarrere. Jo crec que amb el
mateix orgull que algú comenta que si parla un idioma
estranger, com pot ser anglès o italià o el que sigui, crec que
també hem de poder estar orgullosos de poder dir “visc a una
terra a on hi ha dues llengües oficials i em puc expressar o puc
entendre perfectament les dues llengües, i em poden atendre en
les dues llengües que són les que hi ha a la nostra comunitat
autònoma”. I jo crec que hauríem de viure d’aquesta manera.

A mi m’agradaria posar un exemple, jo crec que la meva
generació va créixer amb uns canals de televisió com varen ser
el Canal 33, el K3, el 3XL, que jo crec que varen ajudar
moltíssim a normalitzar l’ús de la llengua catalana, de fet, tenc
infinitat d’amistats on tenen la seva llengua materna, com és la
castellana, i tots han coincidit en què aquests canals els varen
ajudar moltíssim a normalitzar, a entendre, a aprendre la
llengua pròpia d’aquesta terra, i jo crec que va ser un error el
dia que es varen deixar d’emetre tots aquests canals, durant una
temporada a les nostres illes, perquè crec que feien una funció
molt pedagògica a les nostres illes i crec que ningú no
qüestionava que hi hagués aquests canals. 

Dic això perquè és que és surrealista que a dia d’avui encara
haguem de debatre sobre aquestes iniciatives, que no puguem
fer totes les nostres transaccions diàries en la llengua de la
nostra terra, o que ens puguem comunicar en les dues llengües
oficials d’una manera normalitzada, sense enfrontaments i
sense disparitats. I jo esper que, el dia de demà, puguem deixar

de debatre aquest tipus d’iniciatives i que, realment, es doni
acompliment al contingut d’aquesta iniciativa.

I poc més a afegir.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Per a la seva defensa, per part del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Joan Mas,
per un temps de cinc minuts. 

EL SR. MAS I TUGORES: 

Gràcies, president, diputades, diputats. Jo, és a dir, haver de
dur aquesta proposta en el dia d’avui, de l’any que som, del
segle que som, en aquest parlament, em sembla que no hem
avançat cap passa des de fa massa anys. Ara bé, l’hi duim,
perquè hi ha hagut un tribunal de justícia que ha interpretat una
qüestió purament administrativa i, ho ha interpretat de tal
manera, que ha posat en dubte la unitat de la llengua catalana
a tots els territoris en els quals és oficial.

Ja ho vaig dir l’altre dia: mesclar llengua, política i justícia,
ens empobreix, ens empobreix com a societat i sempre acaba
perjudicant les llengües minoritzades i minoritàries, en aquest
cas, a la llengua catalana. 

Al cap i a la fi, negar la unitat de la llengua és, a dia d’avui,
científicament el mateix -exactament el mateix- que ser
terraplanista. Per tant, científicament, pels que en saben, de
ciència, és absurd. 

Al final, parlam d’una qüestió purament administrativa, o
no, per ventura parlam d’una qüestió política. 

De veres, des del poder de l’Estat, mai no han entès -l’Estat
espanyol- com a divers i plural, i ara el que fan els tribunals en
aquest cas és posar per escrit, una altra vegada, l’esperit
uniformitzador de l’Estat espanyol. Quin és el problema? Que
per als tribunals de justícia i per als poders de l’Estat, a l’Estat
espanyol, com a llengua pròpia d’Espanya només hi ha una
llengua, que és la llengua castellana. Si fossin un estat
integrador i no colonitzador, veurien les llengües que es parlen
als altres països de l’Estat com a llengües pròpies, per tant,
també com a llengües espanyoles. I això és la clau de tot plegat.

Si, de veres l’Estat vol integrar totes les persones, llengües
i cultures de tots els països que conformen l’Estat dins aquest
estat, les ha d’acceptar com a pròpies, si no que ens deixin
tranquils, ens deixin triar i puguem triar si volem seguir essent
o no espanyols, que, al cap i a la fi, al fons hi ha això, hi ha una
realitat política uniformitzadora per part de l’Estat que diu que
les diferents llengües de l’Estat no són espanyoles i una
voluntat política dels diferents països de l’Estat per poder triar
quin ha de ser el seu futur.

Per tant, a partir d’aquí nosaltres votarem a favor de la
proposició no de llei, demanam que s’acceptin les esmenes que
hem presentat i també demanam, en seu parlamentària, ja que
hi som, que des dels poder de l’Estat es faci un pensament i o
s’acullin les persones, les cultures i les llengües com a
espanyoles o se’ns deixi triar el nostre futur. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam al torn de fixació de posicions. Per
part del grup parlamentari té la paraula la Sra. García, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, president, bon dia, senyores i senyors
diputades. En primer lloc, vull destacar que resulta sorprenent
que s’interpreti de forma tan basta la sentència del Tribunal
Suprem 634/2020, recollida a l’exposició de motius de la PNL
que ara ens ocupa i que aquesta sentència s’entengui com a un
atac i un empetitiment de la llengua catalana.

Doncs, no és així, la sentència del Tribunal Suprem, en la
qual es basa la iniciativa objecte de debat, ni tan sols entra en
la qüestió lingüística perquè el debat es planteja com una
qüestió de títol competencial i no lingüístic. Al cap i a la fi el
que ve a dir la sentència, per explicar-ho d’una manera
comprensible, és que no és possible que una normativa de
caràcter autonòmic, ja no una llei i molt menys un reglament,
com és el cas que discutim, tengui la capacitat per modificar
una llei que regula el procediment administratiu, la Llei
39/2015, que dimana d’una competència exclusiva de l’Estat.

Per tant, la perspectiva correcta en invocar aquesta
sentència no és en cap cas una qüestió plantejada contra l’ús del
català sinó més aviat des de l’òptica de la interpretació correcta
de les lleis i de les competències.

Vivim, com vostès saben, en un estat dret basat en una
constitució que estableix els límits competencials de cada
administració i de cada territori i, per descomptat, no és
competència de la Generalitat Valenciana modificar les normes
de procediment administratiu dictades per l’Estat. Es tracta,
com tantes vegades ha succeït, d’una manipulació d’un debat
jurídic per posar-lo al servei d’una causa que no és el motiu del
debat. 

I no entrarem a discutir les qüestions vinculades a
l’existència de la llengua valenciana ni al debat d’àmbit
lingüístic, al que aspira el Partit Popular és que s’acompleixin
les lleis i, en aquest cas particular, l’Estatut d’Autonomia, i que
les administracions públiques s’esforcin a potenciar i protegir
les modalitats insulars: el mallorquí, el menorquí, l’eivissenc i
el formenterenc; grans oblidats a la Declaració de Palma, del
20 de febrer de 2017, assenyalada a aquesta iniciativa
parlamentària.

En conseqüència, amb tots aquests arguments esgrimits, ens
abstindrem, i veurem ara si el diputat que fa gala de senyoriu a
les seves intervencions, tal com va fer fa ben poc a la seva
inoblidable rèplica a la presidenta Armengol, exerceix tal
condició i no utilitza el seu segon torn que té de rèplica per a en
comptes de contraposar arguments de pes i de calat es dedica
a desqualificar aquells portaveus que no coincideixen amb el
seu posicionament.

Moltes gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula la Sra. Guasp, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, gràcies, president. El Grup Ciutadans també farà
abstenció a aquesta proposició no de llei. Crec que la portaveu
del Partit Popular ho ha explicat perfectament, estic
completament d’acord amb tots els seus arguments, el meu grup
Ciutadans sempre defensarà l’ús de totes les llengües: el
castellà, el català, l'eusquera, el gallec, i també que
s’acompleixi sempre l’Estatut d’Autonomia i defensar l’ús i
l’estudi de les modalitats insulars de les nostres illes.

Totes i cada una de les llengües de l’Estat són riquesa i
cultura, però no estam d’acord amb l’objectiu, amb l’essència
d’aquesta proposició no de llei, que sorgeix després de la
sentència esmentada. Estic d’acord amb la portaveu del Partit
Popular, es fa una interpretació completament errònia d’aquesta
sentència, polititzada aquesta interpretació, només es fa esment
d’un procediment administratiu, no entra a valorar ni a
qüestionar la llengua catalana, ni molt manco, per tant, la
interpretació que s’ha fet... s’ha fet un ús polititzat, perquè no
és que es vulgui constatar la unitat de la llengua catalana, sinó
que es vol constatar aquesta..., reconèixer aquesta ficció dels
països catalans. 

Tampoc no estam d’acord amb les esmenes presentades,
crec que no..., bé, és una mica de maquillatge amb el qual no
estam d’acord.

I sí que vull també fer esment del que s’ha comentat aquí,
Espanya és un estat de dret i democràtic, n’hi ha molts que ho
posen en dubte, fins i tot que es troben dins del Govern
d’Espanya, és un estat de dret on es respecten tots els drets dels
ciutadans, com bé ha dit també el Sr. Castells. Nosaltres sí que
fem sempre aquesta advertència, que les llengües no tenen drets
sinó els ciutadans a parlar aquestes llengües, som a un estat de
dret i qüestionar aquesta manca de drets és per a mi massa
agosarat fer-ho a un parlament. Les llengües no haurien de ser
mai polititzades com es fa.

Votarem abstenció a aquesta proposició no de llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Ya adelanto que la posición de mi
grupo, al contrario de mis compañeros de oposición, será un no
como la catedral de Burgos.

A ver, yo no voy a entrar en una discusión filológica o en
absurdidades, como comparar el mallorquín con el andaluz, si
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eso no es un dialecto, que a ustedes tanto les gusta, creo que en
cinco minutos es absurdo entrar en estas profundidades y, sobre
todo, porque, como bien dicen ustedes, tienen una mayoría de
la realidad académica y científica que bien se muestra a favor
de sus teorías en todos los aquelarres suficientemente regados
con el dinero público en el que se convocan para reafirmarse.

Pero lo cierto es que agradezco la franqueza del diputado de
MÉS, que ha dicho clarísimamente que reconoce que detrás de
todo este asunto de la lengua no se esconde nada más que una
maniobra política para avanzar en su agenda independentista
cap a la republiqueta aquesta catalana que quieren crear.

Lo cierto es que si fuera una realidad tan científica y tan
académica, ¿por qué no añadimos un párrafo a esa declaración
que diga: el Parlamento de las Islas Baleares reconoce y declara
que la tierra no es plana? Porque si algo es tan evidente y
científico no necesitaría que esta cámara se pronunciara, y más
en unos temas que creo que no le competen, como son temas
científicos, académicos y filológicos.

Para más inri, en la declaración que ustedes piensan aprobar
hay una ingerencia en el ámbito privado más propia del puro
estalinismo y del ministerio de la verdad, que implica a las
empresas privadas de lo que pueden y no pueden hacer o
atentar o no atentar contra su sacrosanta verdad, que si fuera
tan santa y tan verdad no estarían ustedes tan preocupados. 

Y es que en el fondo, detrás de todo esto, como bien digo,
no existe más que lo de siempre, el único hecho diferencial al
que ustedes quieren aferrarse para ir en contra de la unidad de
España es la supuesta existencia de unos países catalans que
están unidos por la existencia supuesta de una unidad cultural
y lingüística diferenciada de la del resto de España. Éste es el
fondo de toda la cuestión, eso es a lo que dedicamos gran parte
de nuestro dinero público y no hay nada más, y todo lo demás
son tonterías.

De todas maneras, querría recordar unas palabras de mosén
Alcover, cuando condenaba este centralismo absurdo de
Barcelona, que decía: “ab llur bàrbara teoria de que el català
de Barcelona és català normal i literari, i que el català de totes
les altres regions és dialecte brossenc, inadmisible i tirador”.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara, pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes, té la paraula la Sra. Sureda, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. A mi, la
veritat, em sap greu sentir segons quins comentaris d’ofensa
cap a una cultura i una llengua que és pròpia i que jo crec que
tenim tot el dret de poder-la defensar, sense menysprear
qualsevol altra llengua. Crec que el saber no ocupa lloc, la
riquesa que et dóna i les habilitats que et pot donar conèixer
diferents llengües són moltes.

Com a ciutadans de la comunitat o de Balears tenim dret a
poder utilitzar la llengua catalana, igual que la castellana,
perquè són cooficials, evidentment, però aquest dret cada
vegada sembla que està trepitjat i es posa en dubte i, com s’ha
dit: que en ple segle XXI s’hagin de dur segons quins tipus de
debats, sincerament crec que... que... o a mi particularment la
veritat em fa mal. La llengua catalana és una llengua
minoritària i desgraciadament minoritzada, que sofreix atacs
continus i crec que, com a administracions, el que hem de fer
és defensar-la i que perduri.

I si hi ha diferents autonomies, perquè... la veritat, no vull
entrar en segons quins debats filològics de la llengua, però si hi
ha segons quines autonomies que utilitzen i on són cooficials la
llengua catalana i la castellana, i aquestes autonomies s’han de
poder adreçar unes amb les altres, per què no poder utilitzar la
llengua catalana? No trob que hi hagi d’haver cap dificultat per
això.

I el que em sap greu és que sembla que fa por utilitzar o dir
que... o un dels problemes és que sigui llengua catalana, i
utilitzam les modalitats o la llengua pròpia, que em sembla molt
bé, però la unitat de la llengua és una i és la catalana, agradi o
no agradi. La història ens ho marcat així i jo crec que hi ha
molts de documents que ho defensen i que estan escrits i que
han estudiat tota aquesta viabilitat, si no és que no sé quantes
llengües tenim que tots ens entenem, no en sabem més de dues
i quan posen en dubte aquestes coses la veritat és que em sap
greu haver d’entrar a debatre en aquest tema.

En tot cas, com no pot ser d’altra manera, nosaltres donam
total suport a aquesta iniciativa. I les esmenes que s’han
presentat no desvirtuen, en cap cas, el fons de la iniciativa, sinó
que, com a Parlament, donam suport a aquesta unitat de la
llengua que marca l’Estatut d’Autonomia i que crec que, com
a..., ja ho he dit, que les administracions públiques de la nostra
comunitat l’han de defensar.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Procedeix ara la suspensió de la sessió per
un temps de deu minuts per la qual cosa es proposa al grup
proposant si vol una suspensió o si podem continuar. Per tant,
continuam.

Ara pertoca la intervenció del grup proposant per fixar
posicions i assenyalar si accepta les esmenes, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc vull agrair a
tots els grups que han donat suport a la proposta i passaré a
replicar als que no hi donen suport.

Primer de tot, Sr. García i Sastre, li he de dir que no he
entès la seva referència als temes de senyoriu, si vostè
considera que aquest portaveu replica les propostes dels altres
grups faltant al seu respecte o desqualificant els portaveus li
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agrairé que em digui en quina ocasió ha estat així, jo sempre
intento debatre d’idees. 

Li he de dir que jo la paraula “senyoriu” en aquest
parlament només l’he feta servir dues vegades i una d’elles era
referida al portaveu adjunt del seu grup. Potser vostè no era a
la reunió, però, per tant, a mi no em cauen els anells per
reconèixer el senyoriu fins i tot al seu grup parlamentari. Si
vostè considera que jo en algun cas he faltat a això, li agrairé
que m’ho digui perquè evidentment no és la meva voluntat.

Miri, tot el que vostè ha explicat de les sentències del
Tribunal Suprem jo ja ho sé perquè vostè com que venia amb
el text preparat i no ha escoltat el que he dit, és clar, jo ja he
dit, jo he dit: el motiu és aquesta sentència, perquè aquesta
sentència denota una falta de sensibilitat que, fins i tot, que
vostè té raó que a la introducció de la proposició no de llei
s’utilitza la paraula “atac”, però també fixi’s que després
parlem de “davant d’aquests intents de fragmentació o, si es
vol, manca de sensibilitat”, i jo, a la meva explicació, aquí, del
que he parlat era que, malauradament, en les instàncies estatals
es denota aquesta falta de sensibilitat, aquesta falta de
reconeixement i aquesta falta d’atenció a aquest tresor que per
a mi és, dintre de la pluralitat cultural de l’Estat, la llengua
catalana.

Perquè la sentència del Tribunal Suprem, que, com vostè
diu molt bé, no va de tema lingüístic, sinó que va de tema
administratiu, està dictada des d’una ignorància, un menyspreu
i una falta d’atenció a aquesta realitat. Per això nosaltres hem
redactat aquesta proposició no de llei amb els termes amb els
quals ho hem fet, perquè vostè m’ha replicat molt l’exposició
de motius, però no m’ha dit res dels punts que jo li proposo
aquí. I crec, sincerament, i ara, si vostè considera que estic
faltant al senyoriu i li falto al respecte, li demano disculpes,
però crec, Sra. García i Sastre, que jo pensava que a vostè, a
una acadèmica com vostè li faria vergonya no suportar aquesta
proposició no de llei.

Em pregunto si vostè és capaç de defensar davant dels seus
col·legues acadèmics que vostè no ha donat suport als tres
punts que hem posat aquí, en què reclamam que hi hagi
respecte per a aquesta unitat de la llengua catalana que, com
molt bé s’ha dit aquí per part de molts de portaveus,
especialment pel portaveu de VOX, és una... és una realitat
reconeguda per les autoritats científiques i, per tant, poca cosa
hi hem d’afegir.

El que passa és que aquí el problema..., qui ha vingut a
desqualificar persones i no a parlar d’idees és vostè, perquè ha
ignorat absolutament les idees que hi ha en aquests tres punts
i ha volgut treure el fantasma que, bé, que aquí som com a uns
descerebrats que venim a demanar coses que estan fora de tot
context, quan el que demanam és, simplement, ser ciutadans
espanyols de primera. Això és el que hem demanat i és el que
demanam en aquests tres punts.

Bé, a la Sra. Guasp no li replico perquè, com que ja li he
replicat abans, i vostè ha tornat repetir el mateix dels (...) de les
llengües, ja li he dit que era una visió totalment equivocada i
que no ens era aplicable, idò ja no tinc res a dir-li.

I al portaveu de VOX, doncs, bé, sincerament també... no
crec que... ell estarà d’acord que no val la pena que repliqui la
seva intervenció.

Només per acabar, respecte de les esmenes, volia fer una
proposta de transacció a la primera esmena que em presenten
els grups del Govern, sobretot referida al terme “declara”, “El
Parlament de les Illes Balears reconeix i declara”; jo no som
partidari que declarem res perquè, com ja s’ha dit..., és a dir,
aquesta ja és una realitat de fet reconeguda i indiscutible per
gent seriosa, per tant, crec que nosaltres, com a Parlament, no
hem de declarar res, això és una cosa que compet a alguna
instància acadèmica. El terme “reconeixement” sí que em
sembla bé, entre altres coses perquè reconeixement expressa
que hi ha una realitat anterior existent i que, per tant, l’únic que
fem és reconèixer-la. 

Per tant, si vostès estan d’acord a treure aquest “i declara”,
els acceptaria l’esmena, i jo el que proposo és que aquest sigui
el primer punt de la proposició, perquè els altres punts, de fet,
derivarien d’aquest.

I respecte de l’altra esmena, doncs, l’accepto en tota la seva
extensió, com a darrer punt d’aquesta proposició no de llei.

I això és tot, gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Ara passaríem a la votació. Primer, hauria de preguntar si
accepta la transacció...

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Sí, acceptam la modificació.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, hi ha algun grup que s’oposi a aquesta transacció?
No. Per tant, passaríem a votar la proposició no de llei amb les
dues esmenes que s’han acceptat i en els termes en què s’han
acceptat, la primera esmena passaria a ser el punt 1, suprimint
això de la declaració, i la segona esmena passaria a ser el darrer
punt, d’acord? Per tant, passem a votar.

Vots a favor?

  Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

El resultat de la votació és de 8 vots a favor, 1 en contra i 4
abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 10270/20, relativa a la unitat de la llengua pròpia.
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2) Proposició no de llei RGE núm. 14007/20, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a dotar una
partida econòmica per poder cobrir els serveis
extraordinaris de les plantilles de policies locals, així com
agilitar i reiterar més efectius dels cossos i forces de
seguretat de l’Estat a Balears.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 14007/20, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a dotar una partida econòmica per poder
cobrir els serveis extraordinaris de les plantilles de policies
locals, així com agilitar i reiterar més efectius dels cossos i
forces de seguretat de l’Estat a Balears.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Camps, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors
diputats, fa sis mesos vam presentar aquesta proposició no de
llei vist que els efectius de policia local doncs no estaven dotats
amb la quantitat de... per a les necessitats de la pandèmia i per
a les necessitats de les circumstàncies que ens marquen. 

Davant aquesta segona ona, estava més que demostrat que
no hi havia els efectius per poder donar compliment a aquestes
instruccions, aquesta normativa específica que recomanaven les
autoritats sanitàries. Acabam ja, o acabam de doblegar la
tercera ona i el Sr. Simón ja comença a avisar que no descartem
una quarta ona, i ens trobam amb uns efectius de seguretat dels
diferents cossos, tant els cossos de l’Estat, com els efectius de
policies locals, que hi ha al voltant d’uns 900 efectius manco
dels que hi hauria d’haver segons les previsions.

Davant d’un govern de la improvisació, compromís i
resposta, podem posar un exemple: els regidors de governació,
el mes de maig de l’any passat, es van reunir amb l’EBAP per
poder contemplar fer una sèrie de cursos per mor de les
urgències d’efectius. L’EBAP els va començar a posar una
sèrie de condicions, que havien de nomenar un o entre dos
ajuntaments, uns responsables de coordinar aquests cursos, un
greuge comparatiu que fa l’EBAP en comparació amb
Mallorca, a Mallorca l’EBAP és qui s’encarrega de coordinar
els cursos de formació de policia, en canvi a les illes de
Menorca i Eivissa ens hem d’espavilar com bé podem.

L’ISPIB, també un altre organisme que no acabam de veure,
ni de saber prou quines funcions fa, està desapareguda, així ens
ho fan constar els diferents sindicats de les policies locals,
perquè ni está, ni se le espera; unes memòries que solen tardar
més d’un any quasi a poder presentar, allà on recullen
perfectament aquest dèficit important de la plantilla de policies
locals, i el Govern de la Sra. Armengol, que fa 6 anys a punt de
complir, no és capaç de preveure ni anticipar-se a aquesta...,
donar resposta a aquesta urgència.

Els reforços..., açò es transforma en uns reforços constants
de les plantilles de policia, que va contra qualsevol llei de
conciliació familiar; uns reforços que també agreugen les

malmeses economies dels municipis, dels ajuntaments, perquè
han de fer front a temes d’hores extraordinàries, etc.

Una altra mostra més de la improvisació d’aquest Govern,
dia 21 de gener, com vaig comentar ahir a la Sra. Castro, a la
consellera, en una pregunta en el ple, dia 21 de gener van
publicar 3 dates per fer els pròxims cursos de policies locals.
Dia 6 de febrer hi va haver una correcció i justament no bastava
amb una rectificació, van haver d’alterar els tres calendaris
prevists. Per tant, una altra improvisació del Govern de la Sra.
Armengol.

A la Sra. Sureda, agrair que han presentat una esmena,
entenem nosaltres que no acaba d’adaptar-se al que nosaltres
volem i compartim aquí amb la que vam presentar, nosaltres el
que volem és una sensibilitat, un ajut addicional per part del
Govern cap a tots els municipis, fruit d’aquesta pandèmia que
provoca que hàgim de pagar més reforços i més hores
extraordinàries als efectius per poder salvaguardar i poder fer
complir les normes de les autoritats sanitàries.

I per una altra banda, sol·licitar aquests reforços urgents, els
necessitam ara els reforços. Tenim, segons ens consta pels
sindicats, 218 policies nacionals a totes les Balears, segons
tenen en les seves ràtios, de dèficit, així com 344 guàrdies
civils. Per tant, parlam de xifres molt importants i després si hi
sumam els 300 policies locals, doncs açò fa quasi uns 900
efectius.

Per tant, des del Partit Popular entenem que parlam de la
seguretat ciutadana, entenem que aquestes xifres no són
acceptables i, per tant, esperam que aquests diputats que
representen tots els grups polítics se sensibilitzin i apostin per
aquesta seguretat que es mereixen els ciutadans a les Illes
Balears.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. El Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes ha presentat l’esmena RGE núm. 1565/21 i, per a la seva
defensa, té la paraula la Sra. Sureda, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. És un tema
crec que recurrent el tema de cobrir els serveis de les plantilles
de la policia local i també de la Policia Nacional i la Guàrdia
Civil a la nostra comunitat. És cert, com ha dit el Sr. Camps,
que durant aquesta pandèmia s’ha incrementat la necessitat
d’aquests efectius, però també és cert que és una mancança que
ve d’enrera i que no és només d’ara. Ara s’ha incrementat
aquesta necessitat, hem vist que realment faltaven, però per por
moltes vegades en la seguretat de robatoris, també de controlar
que la gent faci el que se’ls marca, és a dir que facin les pautes
de dur mascareta, que la gent no surti, etc. Però jo crec que és
una problemàtica que ve de molt enrera i que no l’hem poguda
arreglar durant aquests anys.
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És vera que hem presentat aquesta esmena, així com també
és vera que la majoria de grups parlamentaris d’aquesta cambra
vàrem presentar una proposta, una proposició no de llei que
encara no s’ha dut a debat i que quan s’hi dugui, va sobre
aquests termes, incrementa o millora per ventura la proposta
que fa vostè, Sr. Camps, però que ja es debatrà en el seu
moment. Evidentment, jo, quan vaig veure aquesta PNL que
ens ha presentat, donarem suport al primer punt perquè
consideram que s’han de dotar més partides econòmiques per
ajudar..., o que es destinin, això també sobretot s’ha de dir que
era el setembre, parlava vostè perquè es dotessin per als
pressuposts; mai no basten els doblers que es presenten i és
vera que durant les compareixences del conseller ja ens varen
dir que s’havia incrementat la partida i que es farien més cursos
i que hi hauria més diners destinats a aquest sentit, però, com
dic, no basten i, per a nosaltres, ja va bé que s’incrementi, i
almanco de qualque manera es demostri la importància de
poder dotar aquestes partides econòmiques a l’administració
perquè es destinin a ajudar en el tema de la seguretat a la
policia municipal, o a la policia local.

En el punt 2 pel que fa referència, evidentment que s’han de
sol·licitar els reforços, si ja tenguéssim els que ens toquen. I
vostè ho ha dit, a mi, amb dades d’ahir, em varen comunicar
que eren uns 300 policies nacionals que faltaven, vostè ha dit
200 i busques, és igual, més o manco els 200 policies locals
que ens falten, i que també hi havia una mancança d’un 25 o
30% de dèficit catalogat també de la Guàrdia Civil. Per tant,
són molts d’efectius que aquí no hi són, que hi haurien de ser
perquè, com diem, són efectius catalogats que pertocaria, i el
fet que no hi siguin va fer que presentàs aquesta esmena allà on
demanàvem que es dotassin les places existents a la nostra
comunitat d’aquests cossos i forces de seguretat de l’Estat. Els
reforços, si tenguéssim el que ens tocàs, després podríem parlar
de reforços, de si fos o no fos necessari. 

Per tant, nosaltres en aquest segon punt, si ens accepta
l’esmena bé, i si no ens l’accepta, com vostè ha anunciat, ens
hi abstendrem, perquè pensam que primer s’han de dotar així
com cal.

És una necessitat i jo crec que ens hem de posar tots
d’acord, independentment, com dic, però és un fet que és molt
important per a la ciutadania de les nostres illes que tenguem la
policia local adequada i també la Policia Nacional i la Guàrdia
Civil que pertoca, perquè, com hem pogut comprovar també
durant aquesta pandèmia, han estat al carrer ajudant, donant
una mà i fent la seva feina, com no pot ser d’altra manera,
devora el ciutadà i sobretot informant i evitant que hi pogués
haver efectes que no ens ajudassin. 

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Passem ara al torn de fixació de posicions.
Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra.
Sans, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANS I REGIS: 

Gràcies, president. Bé, jo seré prou breu. Primer motiu,
aquesta iniciativa està presentada abans dels pressuposts, quan
es varen tramitar els pressuposts ja es va incrementar una
partida, podem debatre si suficient o no, en un moment de
pandèmia supòs que cap partida no serà suficient perquè hi ha
totes les necessitats que hi ha, però ja hi va haver un increment.

Crec que la conscienciació, dintre de la conselleria, de la
problemàtica existent crec que en són ben conscients. I, per
això també treballam en la línia de poder donar una solució a
aquesta problemàtica, però després la sensibilització a què
s’apel·lava fa un moment, em perdonin, però dia 22 de
setembre es va registrar una iniciativa, on pràcticament hi havia
la firma de tots els grups parlamentaris, que crec que expressen
clarament aquesta sensibilització, i la voluntat que es resolgui
l’augment del nombre de plantilles de policies locals que, com
sabeu, hi ha tota una sèrie d’entrebancs per poder donar aquesta
solució.

I jo pens -i de fet esperàvem- que aquesta iniciativa idò que
fins i tot s’hagués pogut retirar, ja que tots els grups
parlamentaris, o pràcticament tots els grups parlamentaris,
vàrem presentar de forma conjunta una iniciativa que crec que
és molt més completa que la que tenim avui aquí i, a més,
aquesta que tenim avui aquí record, torn a repetir que no té en
compte l’aprovació dels pressuposts que vàrem realitzar a final
de desembre.

Per tant, nosaltres hi votarem en contra. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Ara, pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula la Sra. Guasp, per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Gràcies, president. Seré molt breu. Donarem suport a
aquesta iniciativa, tot i encara que hi hagi una proposició no de
llei, però posterior, que hem signat quasi tots els grups
parlamentaris, el nostre grup parlamentari ha de donar suport
a aquesta iniciativa.

Creiem que nosaltres també, està en línia amb tot el que
hem demanat des de Ciutadans, de la necessitat d’augmentar i
de demanar aquesta ampliació de plantilla, de policies locals a
totes les administracions municipals. I el punt 2 també és una
reivindicació que hem dut des del nostre grup.

Així que donarem suport a aquesta iniciativa. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Mas, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MAS I TUGORES: 

Gràcies, president. Bé, aquesta iniciativa és del mes de
setembre, per tant, és prepressuposts.
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Jo, vist això i vist que dia 22 de desembre vàrem presentar
una iniciativa conjunta, la majoria de grups de la Cambra, que,
a més, recull l’esperit de la feina conjunta que fa el Govern
amb els ajuntaments, el primer que faré serà demanar que retiri
aquesta iniciativa, ja que es va sumar a la de dia 22 de
desembre que, a sobre aquesta és prepressuposts i ara ja els
pressuposts estan aprovats. Li deman això, més que res perquè,
ja que es va sumar a la de dia 22 de desembre; ja que la de dia
22 de desembre recull l’esperit de la feina que fan Govern i
ajuntaments, tots els ajuntaments, perquè es fa amb la FELIB,
i els ajuntaments del seu partit estan dins la FELIB i participen
del debat i de la feina que fa la FELIB amb el Govern en aquest
aspecte, creiem que no és moment d’anar cadascú pel seu vent,
sinó -com va fer dia 22 de desembre- sumar-se a la majoria
amb els seus ajuntaments, el Govern i aquest parlament.

Per això, “de bon rotlle” i amb esperit constructiu, li ho
deman. 

Al marge d’això, policia local, és clar, no és una necessitat
de la pandèmia, és una qüestió que la pandèmia ens posa a
damunt la taula amb més cruesa que mai. I policia local fa anys
que en fan falta, fa anys que els ajuntaments pateixen la manca
de policia local. Vostè ha estat batle i ho sap, fa molts d’anys.
La pandèmia ens ho posa damunt la taula perquè tenim
necessitat de policia 24 hores, per això ens posa damunt la taula
aquesta necessitat, però ja la teníem i els ajuntaments feia anys
que insistien en això.

No cercaré culpables del perquè manquen policies locals,
no en cercaré perquè seria fer sang i fer mal al seus partits
sense importar-hi, ara, sí que vull posar damunt la taula qui ha
cercat solucions a aquest problema. I les solucions les han
cercades aquest govern, amb la iniciativa que té, juntament amb
els ajuntaments, que traslladam a aquest parlament a través
d’aquella PNL, i els ajuntaments, que cada dia fan feina amb
pocs mitjans per poder resoldre un dels problemes greus que
tenen, que és la falta de recursos humans, entre els quals,
policia local. 

Per tant, crec que hem de donar suport a la iniciativa
presentada dia 22 de desembre. Hem de defensar en aquest
parlament, amb molta vehemència, la iniciativa presentada dia
22 de desembre, perquè és la que fem tots plegats, i és el clam
del país davant Madrid, que és qui té la clau per solucionar
aquest problema, que és un dels molts que ens afecten en què
Madrid té la clau per solucionar-lo.

Per tant, facem front comú, no vulguem una foto puntual, un
dia, i després ens sumam al carro de la feina que fan els altres,
sinó facem feina tots plegats en la mateixa direcció i aprofitem
que el Govern i els ajuntaments han arribat a un acord i han
obert una via de solució cap a Madrid que, al cap i a la fi, és el
realment important: obrir una via de solució i resoldre el
problema, no les fotos puntuals d’un dia. Res més, gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Ara, pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez, per un temps de cinc
minuts 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

Gracias, Sr. Presidente. Hemos oído hablar de unas
circunstancias que todos conocemos, como es la falta de
policías locales. De todas maneras, de lo que se habla también
en esta PNL es de la necesaria..., reforzar la plantilla de los
cuerpos y fuerzas de seguridad del estado que, además, tienen
funciones diferentes a las de la policía local, lógicamente. 

Entraríamos en una discusión muy profunda, tanto de por
qué nos faltan policías locales como de por qué hay falta de
guardias civiles y de policías nacionales en estas islas, porque
no se cubren las plazas. ¿Por qué no se cubren? Una de las
circunstancias es porque en nuestras islas el nivel de vida es
más elevado que en otras provincias españolas y el
complemento que reciben estos policías o guardias civiles es
ridículo, con lo cual, muchos no se quieren trasladar.

Y, luego, el segundo factor -que sé que no les gusta- y es
que aquellos policías o guardas civiles que tienen familia,
cuando se trasladan aquí se ven obligados a escolarizar a sus
hijos en un sistema de inmersión en catalán, lo cual les dificulta
la enseñanza... -sí, no importa que hagan aspavientos, se ve que
hablan ustedes con muy pocos policías y con muy pocos
guardias civiles- porque esa es una de las circunstancias que
tienen, esa es una de las circunstancias que tienen, que cuando
vienen aquí con sus hijos menores se tienen que plantear el
dilema que les supone incorporarlos a un sistema de enseñanza
en el que la lengua común del Estado está absolutamente
marginada. Y el retraso que eso les conlleva, y ésa es una de las
circunstancias por las cuales policías y guardias civiles no
quieren acudir a nuestras islas.

De todas maneras, nosotros, lógicamente, vamos a apoyar
la propuesta del Partido Popular pero algún día tendremos que
plantearnos si queremos realmente cubrir estas plazas de los
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, atender a sus
demandas, que creo que son más que justas para que cubran
estas islas, y que es un tema que no solo lleva falta de policías
y guardias civiles, también lo hemos visto en sanidad, como
también es una de las barreras que impide tener el número
suficiente de sanitarios en nuestras islas, provenientes de otras
partes de España. 

Gracias, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Ara, pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Carbonero, per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. CARBONERO I SÀNCHEZ: 

Gràcies, president. Bé, primer de tot, vull pensar que
aquesta proposta es presenta amb ganes de solucionar el
problema de fons que és la manca de policies locals que en
aquests moments hi ha i que pateixen els municipis de les Illes
Balears. Tot i que el Sr. Camps comenci amb una exposició,
tant a la proposta escrita com a la seva exposició oral, dient que
el Govern és un govern d’improvisació i treu qüestions de
l’EBAP, etc., quan, el fons de la qüestió avui és solucionar els
problemes de la policia local. 
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Idò bé, jo li diré que res més enfora que el Govern sigui
d’improvisació, perquè d’improvisació, res, perquè si alguna
cosa fa aquest govern, precisament, és de la mà, de la mà de
l’EBAP..., -eh!, perdó-, de la mà de la FELIB, de la Federació
de Municipis, on hi ha representats tots els municipis de les
Illes, intentar obrir un debat de fa molta estona i intentar trobar
diferents vies de solució del problema que es planteja avui. 

No només açò, no només intentar trobar vies de solució sinó
que s’executen aquestes vies, perquè li record que hi ha
processos unificats on ja s’han cobert moltes places; li dic, per
exemple, 104 places de policies cobertes en el segon procés
unificat de les Illes Baleares. Per tant, es fan passes.

En temes d’instrucció de la COVID, que també és un tema
del qual parlam avui, instrucció centralitzada, instrucció
centralitzada per part del Govern de les Illes Balears; açò què
significa? Que s’aixequen actes i la instrucció la du el Govern
de les Illes Balears. Açò són accions contundents a favor de
solucionar la situació, de posar solució a la situació, i d’ajudar
els municipis. 

Crec que en aquests moments, ja li dic, la idea o el millor
seria anar junts a sol·licitar el que vostè planteja a aquesta
proposició i, a més a més, és que s’ha fet. Encara no s’ha
debatut perquè no..., ho vam entrar, com bé han dit els meus
companys que em precedien, el mes de desembre, però hi ha
una proposició no de llei on s’han sumat els 99,95% dels grups
de l’arc parlamentari on se sol·licita l’origen d’aquest
problema, que és la taxa de reposició. I se sol·licita a qui
pertoca, perquè li record, Sr. Camps, que els ajuntaments són
els competents per treure les places de policia local i l’Estat és
el competent per treure les places de la Policia Nacional, com
altres són els competents amb les places que els corresponen.

Per tant, a aquesta proposició no de llei del mes de
desembre, que vostès també van firmar, crec que és posterior
a la que ara debatem, crec que està més que clar què demanam
el conjunt de l’arc parlamentari.

I li diré més, li diré, el pressupost del Partit Popular en el
2012 ja va eliminar la taxa de reposició, per tant, arrossegam,
i açò és cert, arrossegam una mancança de policies perquè no
es van poder reposar durant molts d’anys. Ara, aquests
pressuposts del 2021 duen una reposició per a essencials del
115%. És a dir, hem fet una passa més, passam del 100 al
115% a aquest pressupost del 2021. 

Estam contents? No, en volem més. Per açò hem fet aquesta
proposta i vostès s’hi han sumat. I creiem que, com han dit els
qui m’han precedit, aquesta proposta hauria d’haver estat
retirada perquè, primer, al primer punt que demana vostè
partides econòmiques, jo entenc que es refereix -perquè la
inconcreció és excepcional també de la proposta-, jo entenc que
en el primer punt vostè es refereix al fons de seguretat pública,
no?, el fons de seguretat pública que li diré que ha estat la base
que va fer que una gran part de plantilla passàs del 25%, en el
seu moment, quan governava el Partit Popular, passessin a ser
agents interins. Açò va ser el fons de seguretat pública.

Ara hi ha uns criteris molt distints per ajudar també als
ajuntaments perquè són ajudes econòmiques específiques per

garantir la seguretat. I aquest fons, en el pressupost de 2021 de
les Illes Balears s’ha augmentat, s’ha augmentat fins a
2.370.000. Per tant, les passes es fan. 

Vull dir que ni el primer punt ni el segon ni són
suficientment concrets ni apunten cap a l’objectiu concret que,
ja li dic, hi ha una proposta unificada a la qual s’han sumat
quasi tots els partits. Per tant, nosaltres no podem fer més que
fer un vot negatiu a aquesta proposta. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara procedeix la suspensió de la sessió per
un temps de deu minuts, per la qual cosa es demana al grup
proposant si vol la suspensió o podem continuar. Per tant,
podem continuar.

Pertoca la intervenció del grup proposant per fixar la
posició i assenyalar si accepta l’esmena, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Sureda, gràcies per la
seva exposició i la seva argumentació.

Un parell de matisos, està clar que la delinqüència puja a les
Illes Balears i la gent se sent insegura, els mitjans de
comunicació ho recullen, i nosaltres, com a Parlament, hem
d’instar el Govern que faci tots els esforços que siguin
necessaris.

Vull plasmar dues xifres: l’ISPIB, a l’any 2016, a la
memòria, que tots vostès poden veure, estan penjades com no
pot ser d’una altra manera a la conselleria, el 2016 tenia 2.500
i busques d’efectius; el 2019, 2.300 i pocs efectius. Per tant,
aquí parlam i no comptam encara totes les baixes que hi haurà
per segones activitats o jubilacions a la memòria del 2020 i tot
el que puguem sumar el 2021.

Quant a la Sra. Sans, la partida no és suficient, està clar que
la partida no és suficient perquè quan hi ha situacions
excepcionals que fan fer feines extraordinàries idò fa que
s’hagin de fer esforços, doblar reforços, fer hores
extraordinàries, etc. La PNL està clar que el Partit Popular no
la retirarà perquè quan la va presentar el mes de setembre
estava convençut i l’únic que pretén aquesta PNL són dos punts
molt clars: un, que és uns ajuts econòmics addicionals perquè
la necessitat, perquè el dia a dia fa necessari que hi hagi uns
reforços policials enmig del carrer, per tant, açò té un cost
addicional. I dos, de forma imminent doncs el nostre govern
que es posi en contacte amb la delegada del Govern, la Sra.
Calvo, i que faci els deures que hagi de fer, que demani al Sr.
Marlaska o al Sr. Pedro Sánchez que enviï reforços de policies
nacionals i guàrdies civils a les Balears.

Quant al Sr. Mas, està clar que nosaltres, el Partit Popular,
volem ser responsables i coherents amb el que ens adherim, la
Sra. Carbonero, dia 22 de desembre em demana si volem
participar d’aquesta PNL, com que va un poc en la finalitat i els
objectius que nosaltres intentam defensar i que vostès ens
boicotegen amb el vot en contra, en el bon sentit de la paraula
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el boicot, nosaltres què vam fer? Li vam dir a la Sra. Carbonero
que enteníem, una vegada me la va mostrar, que era un poc
precipitada perquè  hi havia una sèrie d’errors, que es veuran
quan es debati on s’hagi de debatre la PNL, que era massa
precipitat entrar, que no venia d’un dia, ja que hi havia aquesta
voluntat d’adherir-nos, perquè entrarem un document ja que no
tengui deficiències.

Quant a la taxa de reposició, quan li vaig comentar a la Sra.
Carbonero, a l’any 2016 el Sr. Montoro va decidir que per als
serveis i forces de seguretat i els serveis especials de policies
i bombers doncs quedava en el cent per cent aquesta taxa de
reposició. 

Per tant, nosaltres no podem retirar aquesta PNL perquè
cercam dos objectius molts clars en aquest moment, i em
sembla que vostès parlin amb qualsevol batle de qualsevol
municipi d’aquestes illes i li demani si té prou efectius de
policia i li demani si han de fer un reforç excepcional. Per tant,
el pressupost és..., no el poden tenir dimensionat ni ajustat
perquè el dia a dia els supera. 

Per tant, un altre tema que m’ha comentat la representat del
Partit Socialista. Fa tres anys varen modificar, que semblava
que havia d’aclarir el món, la Llei de coordinació de policies
locals. Vostès ja fan feina, em consta que fan feina, per fer una
altra modificació perquè el Partit Popular, el representant del
Partit Popular, ja els va anunciar que aquesta modificació no
s’adaptava ni era suficient ni arribava a poder resoldre els
problemes que hi havia amb aquesta llei de coordinació de
policies locals. Per tant, si vostès ja hi fan feina és perquè ara,
després de tres anys, s’han adonat que es van errar.

Un altre tema, quant als reforços que ens ha comentat dels
processos unificats, no mesclem ous amb cargols, Sra.
Carbonero, una cosa, els processos unificats són per al personal
interí poder-los passar a la condició de personal fix. Per tant, no
sumam un policia més o un policia menys, són camins
diferents. Per tant, el dèficit de 300 policies locals a dia d’avui
seguirà sent el mateix. I el que no pot ser és que des de l’any
2015, en què vostès són al Govern, només han estat capaços
d’organitzar tres cursos, parlam de 100 policies, però és que en
tenim 300 manco. Per tant, no vulgui rebobinar molt enfora
perquè molt enfora ja li he donat les xifres: 2.500 policies hi
havia el 2016 i 2.300 i busques hi ha el 2019. Per tant, em
sembla que les xifres ja ho diuen tot.

En un principi l’única proposta que faria amb voluntat
d’intentar... a la Sra. Sureda, si volgués considerar-ho,
d’acceptar fer un canvi a l’esmena, en lloc de ser de
modificació que fos d’addició, nosaltres, com a Partit Popular,
doncs acceptaríem aquesta incorporació.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara demanaria a la Sra. Sureda si accepta
aquest canvi.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, però al segon punt m’abstindré perquè...
no l’accept perquè després, si tenguéssim la gent que toca, no
farien falta per ventura reforços. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò entenc que no s’accepta l’esmena i que fem
votació separada. Accepta votació separada?

EL SR. CAMPS I PONS:

Sí, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, passem a la votació del primer punt, del punt 1.

Vots a favor? 6 vots a favor.

Vots en contra? 7 vots en contra.

Abstencions? Cap abstenció.

Passem al punt 2... No. Passem al punt 2.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 7 vots en contra.

Abstencions? 1 abstenció.

Perdó, per tant, serien 5 vots a favor, 6 vots en contra i 2
abstencions.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 14007/20, relativa a dotar de partida econòmica per
poder cobrir els serveis extraordinaris de les plantilles de
policies locals, així com agilitar i reiterar més efectius dels
cossos i forces de seguretat de les Illes Balears.

3) Proposició no de llei RGE núm. 17894/20, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a suport urgent als mitjans de comunicació privats.

Finalment, passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 17894/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa al suport urgent als
mitjans de comunicació privats.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes té la paraula la Sra. Sureda, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Aquesta
proposició no de llei ve arran d’una esmena que vàrem
presentar als pressuposts per al 2021, on, essent conscients que
després de l’emergència de salut o de l’emergència que va
suposar el coronavirus mundialment, hi ha una sèrie de
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col·lectius que per desenvolupar la seva total dedicació no ha
pogut ser perquè... han tengut una sèrie de problemes. També
és veritat que hi hagut una sèrie de col·lectius que han tengut i
han fet tasques essencials. 

Des d’aquí volem reconèixer la tasca de tots els mitjans de
comunicació, tant els públics com els privats, pel seguiment
objectiu i exhaustiu que han fet d’aquesta crisi sanitària i que
han estat els altaveus de les administracions per mantenir
informada en tot moment la població de la nostra comunitat.

Aquesta pandèmia, és veritat que ja, per sort, sembla que
sortim d’aquesta tercera onada, però també s’ha avisat que hi
ha una preocupació perquè hi pugui haver una quarta onada,
d’aquí la importància en defensar la vacunació, i també és un
altre tema de debat, però la vacunació a les nostres illes.

Per tant, veiem, com diem, que hi ha una sèrie de
mancances a nivell d’empreses i per poder pal·liar aquestes
greus conseqüències econòmiques, un dels sectors que ha estat
molt perjudicat són els mitjans de comunicació privats, perquè
han vist que la seva principal font de finançament ha baixat
molt, que és la publicitat d’empreses privades, i d’aquí aquesta
proposta.

Nosaltres ja vàrem fer una esmena, com dic, on demanàvem
al Govern, i d’aquí aquesta proposta, demanam que es duguin
a terme campanyes informatives i per a això que es posin a
disposició 2 milions d’euros per poder fer aquestes campanyes
informatives i de divulgació de la informació de la pandèmia,
que trobam que és imprescindible perquè la gent estigui ben
informada i de la mateixa manera és una acció que ajudaria
aquests mitjans de comunicació a subsistir perquè, com vàrem
dir, mitjans seriosos que sempre... mitjans seriosos, mitjans
tradicionals, mitjans que sempre han estat molt objectius es
troben en risc i creiem que necessiten l’ajuda de l’administració
per poder subsistir i que no s’hagin de traspassar a mitjans
informàtics o fora paper, que moltes vegades... sí que... no hi
estam avesats, hi han de ser evidentment, però pensam que no
hauria de ser només així, d’aquí la nostra proposta.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Ara els Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca han presentat l’esmena RGE
núm. 1591/21 i, per a la seva defensa, per part del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Carbonero, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Moltes gràcies, president. Sí, presentam una esmena
conjunta amb referència a la quantia principalment, tot i que
també s’aprofita en la redacció pel que ha dit la Sra. Sureda,
perquè entri dins el punt d’acord aquest reconeixement i la
importància de la comunicació per informar la ciutadania en un
escenari especialment de pandèmia, on es gestiona la incertesa
i la novetat cada dia i és imprescindible, més que mai, arribar
a tots els sectors de la població tant per informar-los de les

qüestions sanitàries i de les normes sanitàries, com també dels
ajuts econòmics i de reactivació.

Per tant, nosaltres fem aquesta proposta, la quantia seria de
200.000 euros i aniria per endavant aquest reconeixement. 

S’ha de dir que el Govern balear durant tota la pandèmia ha
fet un esforç important per arribar a tota la ciutadania, per
donar aquesta informació oficial necessària. Ja s’han debatut en
aquesta comissió altres iniciatives també pel que feia a premsa
local, també per a altres grups.

I, bé, vull reforçar que un dels objectius del Govern balear
precisament és arribar a tots els mitjans de comunicació, perquè
és conscient que cada mitjà té el seu sector social concret, per
tant, en aquests moments es fa un esforç important per arribar
a tots els sectors de la població, perquè pel que fa a la
pandèmia és molt important que tothom estigui molt informat
i, a més a més, hi ha canvis constants... canvis de nivell, etc.

S’ha de dir també que volem posar en relleu la feina dels
mitjans de comunicació, la feina important també en uns
moments on les fake news, és a dir, les línies que hi ha a l’abast
de tothom de desinformació són molt importants i pot agreujar
molt aquesta sensació d’incertesa i d’inseguretat que pot tenir
una part de la ciutadania amb referència a les notícies reals i
concretes.

Hi ha un percentatge important del pressupost del Govern
dedicat a publicitat institucional i a insercions als diferents
mitjans. 

Per tant, nosaltres amb aquesta esmena, si és acceptada, no
podem fer res més que donar suport a aquesta proposta amb
l’objectiu de fons i final d’açò, d’arribar al màxim de gent
possible quant a la informació real de la situació, especialment
en aquests moments de pandèmia. Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part d’Unidas Podemos té la paraula la
Sra. Sans, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Bé, primer de tot sumar-nos al
reconeixement i a la tasca que fan els mitjans de comunicació
i és que qualsevol democràcia necessita d’informació sobre tot
el que succeeix en el dia a dia.

Sens dubte durant la pandèmia s’han encarregat de mantenir
a la població informada de tot el que ha passat, de les mesures,
de les restriccions, en cobrir totes aquelles qüestions
relacionades amb la pandèmia, però també en continuar cobrint
totes aquelles qüestions que no estaven relacionades de forma
directa i, per tant, han fet la feina..., la feina que fan l’han feta
amb les condicions que patim.

Si bé és cert, com dic, tots els sectors en general s’han vist
afectats per la pandèmia i les seves conseqüències,
principalment aquestes conseqüències econòmiques en aquest
cas. I un poc com comentava la Sra. Carbonero, el Govern és
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conscient d’aquesta situació, d’aquesta necessitat que té aquest
sector, si bé s’han mantingut una sèrie de partides per tal
d’ajudar tots aquests mitjans de comunicació, avui presentam
aquesta esmena, on ja en el seu dia en el ple de pressuposts es
va fer una transacció similar i, per tant, aquí el que diem és que
a la partida específica destinada a la comunicació sobre la
COVID s’hi afegeixin 200.000 euros més per tal d’ajudar tots
aquests mitjans de comunicació.

I, per tant, nosaltres és el mateix, esperam que es pugui
acceptar aquesta esmena i per tant poder donar suport a aquesta
iniciativa.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara per a la seva defensa per part del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Mas, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, President. Bé, la iniciativa és encertadíssima per
dos motius, al cap i a la fi parlam d’informar, ben informar la
societat a un moment en què, és cert, moltes fake news i molts
rumors i molta informació que no arriba a ser del tot clara, per
tant, informar bé la societat alhora que garantim que hi hagi
mitjans de comunicació, per tant, la feina dels periodistes i dels
mitjans també que es trobi garantida. Mitjans de comunicació
plurals en tot l’espectre és igual a qualitat democràtica, per tant,
també posar en valor la feina que fan tots els mitjans de
comunicació que és important la que fan tots, siguin els que
siguin.

I per tant, nosaltres donarem suport a la proposta d’El Pi,
sempre i quan accepti l’esmena, ja que és una esmena que
entenem que va lligada a la realitat pressupostària i als
pressuposts que vàrem acabar aprovant.

Per tant, el dit, suport en cas d’aprovació de l’esmena i
proposta molt encertada. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passem el torn de fixació de posicions.
Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
García, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Gràcies, president. El Grup Popular coincideix amb el
diagnòstic que presenta la PNL que ara ens ocupa, certament
els mitjans de comunicació acompleixen des de l’inici de la
pandèmia, fa pràcticament un any, un treball d’enorme
responsabilitat. Tots són importants per fer front a la pandèmia,
en primer lloc, els sanitaris, que arrisquen la seva pròpia vida
per salvar vides alienes; però també són importants, com deia
l’altre dia Michael Sandel, a la contraportada de La
Vanguardia, els camioners que transporten aliments o els
reposadors dels supermercats.

La pandèmia ens ha ensenyat que tots a diversos nivells són
necessaris i els mitjans de comunicació han tengut un paper

destacat i el continuen tenint, professionals que fan un
excel·lent treball informatiu i molt especialment durant l’estat
d’alarma, amb un gran esforç personal per garantir el dret
fonamental dels ciutadans a rebre informació veraç. I com bé
apuntava la Sra. Sureda, a més, aquests mitjans de comunicació
són el fil de comunicació entre l’administració i la ciutadania,
entre l’opinió erudita i científica i el gran públic. 

I pateixen de forma molt significativa la pressió que la
pandèmia ha suposat. Ha suposat la desaparició de l’edició
escrita de mitjans de comunicació, els acomiadaments, les
reduccions de jornades, ERTO aplicats a diversos mitjans de
comunicació, tant a Mallorca, com a Menorca, Eivissa i
Formentera, la disminució dràstica de la publicitat en els
mitjans escrits i l’aparició de nous canals digitals en el seu
àmbit competitiu. Són una bona mostra de la convulsió a la
qual estan sotmesos els professionals del sector. La qüestió és
que necessitam que els mitjans de comunicació funcionin i
continuïn essent un eix fonamental del nostre sistema de
convivència i de la nostra democràcia.

Per tot això, el Grup Popular votarà a favor de la proposta
de destinar més recursos a fer costat als mitjans de comunicació
en les presents circumstàncies. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Mi grupo parlamentario Ciudadanos se
suma al reconocimiento que han hecho otros portavoces a la
labor que realizan todos los medios de comunicación, ya sean
públicos o privados de nuestras islas, como eje fundamental de
nuestro estado de derecho y de la libre expresión. Y cuanta más
pluralidad también mucho mejor para nuestro estado
democrático.

Somos conscientes de la situación gravísima que están
viviendo los medios de comunicación, el sector de los medios,
y también de la precariedad de los profesionales de estos
medios, de todos los profesionales dedicados al periodismo y
a los medios de comunicación. No puede olvidársenos
tampoco.

Creo que esta proposición no de ley tiene un objetivo que
compartimos, por supuesto, que es también por dos vías: la de
aumentar la información y las campañas informativas sobre la
prevención de la COVID, en la que por supuesto estamos de
acuerdo, y también la reactivación económica y la
sostenibilidad de estos medios de comunicación privados, en un
momento como el que he descrito de drama que viven estos
medios de comunicación y sobre todo los profesionales que los
integran.

La cuantía de 2 millones de euros que..., pues..., es lo que
no podemos tampoco entrar a valorar, estaríamos de acuerdo
con la enmienda que presentan los grupos parlamentarios del
pacto, si bien consideramos que es muy baja. Es una cuestión
que ya se debatió en el debate de presupuestos, pero desde
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luego nuestro grupo parlamentario apoyará esta proposición no
de ley. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Nos sumamos, por supuesto, al
reconocimiento a la labor que hacen los medios de
comunicación, pero, si bien entendemos que va bien
intencionada la propuesta de El Pi, le notamos una serie de
carencias, por decirlo de alguna manera. 

Nosotros propusimos en su día una PNL, precisamente de
apoyo a los medios de comunicación privados, El Pi votó a
favor de todas las propuestas, salvo de la última, simplemente
porque pedíamos que en estas ayudas no se discriminase a los
medios, tanto si fueran en castellano como en catalán, supongo
que eso les afectó. Luego resulta que los obsesionados con la
lengua somos nosotros, pero bueno. 

La cuestión es que nosotros ligábamos en esa PNL las
ayudas al sostenimiento de los puestos de trabajo.
Consideramos, a lo mejor es que nos hemos vuelto socialistas
en VOX, pero que si se emplea el dinero público para ayudar
a medios privados, esa ayuda tiene que tener una
contraprestación, que es el sostenimiento de los puestos de
trabajo. Creemos que debe ser así, porque precisamente lo que
estamos intentando es ayudar a esos medios para que no siga
produciéndose esta baja constante de personas que trabajan en
los medios de comunicación. Muchos de los casos nosotros los
conocemos porque eran personas que habitualmente cubrían la
información de esta casa.

Por otra parte, consideramos que la partida que existe para
información institucional ya es suficientemente grande en los
presupuestos de la comunidad autónoma.

También consideramos que la población está a día de hoy,
afortunadamente, bastante informada de las medidas
preventivas de la COVID, salvo que escucharan al licenciado
Simón y pensaran que las mascarillas no eran necesarias, o al
comité de expertos inexistente, pero, afortunadamente, a día de
hoy la mayoría de la población sabe que las mascarillas son
útiles para evitar el contagio, sabe que hay que lavarse las
manos, que mantener las distancias, etc., las manos, además,
hay que lavárselas siempre, con o sin pandemia.

Sobre esta especie de adición que hacen los grupos del
Gobierno, que no viene reflejada en esta PNL, sobre que hay
que combatir las fake news, pues mire, las fake news se
combaten con una información transparente por parte del
Gobierno; si la información es transparente, si supiéramos, por
ejemplo, cuáles son los criterios y protocolos de vacunación
que tan alegremente se saltan, etc., todos tendríamos una
información transparente.

Por todo lo cual, y a pesar de que apoyamos el fondo de la
cuestión, nuestro grupo se abstendrá en la votación.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara procedeix la suspensió de la sessió per
un temps de deu minuts, per la qual cosa es demana al grup
proposant si vol suspensió. Vol continuar.

Per tant continuam, pertoca la intervenció al grup proposant
per fixar posicions i assenyalar si accepta l’esmena, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Vull agrair el suport de tots els grups
parlamentaris, agafaré l’abstenció del Grup Parlamentari VOX
en positiu, per tant, vull agrair aquesta abstenció.

He de dir que acceptaré l’esmena. Nosaltres..., discrep del
portaveu de VOX, pensam que la partida no és suficient, hi ha
molts de mitjans privats, molts de mitjans de comunicació tant
escrits, com de televisió, com de ràdio, que necessiten el
suport, ara més que mai, de l’administració, i aquest suport
tendria una contraprestació que és bàsica i que és tenir
informada la ciutadania d’una manera clara i transparent de la
pandèmia. És bàsic que també donin una informació objectiva
i plural com han fet sempre i és molt important poder donar una
publicitat en les accions a fer davant la pandèmia.

Per tant, com dic, agraïm i acceptam aquesta esmena perquè
d’aquesta manera almanco veurà superada la partida que tenim
i serà més elevada per poder fer aquest tipus de campanyes.

També vull agrair que en aquest cas el Grup Parlamentari
Popular, vull pensar que el dia dels pressuposts hi va haver un
malentès, vull agrair-li que avui s’hagi sumat a l’agraïment i al
suport als mitjans de comunicació, ja dic, tant públics com
privats, i que entre tots intentem donar-los una mà perquè
segueixin fent la seva tasca com han fet fins ara. Gràcies,
president. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tant, passam a votar aquesta proposició
no de llei, amb l’esmena incorporada, d’acord? Em
comuniquen que hi ha una errada tipogràfica, després a l’hora
de passar-la s’hauria de solucionar aquesta errada. 

Per tant, vots a favor? 11 vots a favor.

Vots en contra? Cap en contra.

Abstencions? 1 abstenció.

Per tant, serien 11 vots a favor i 1 abstenció. 

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 17894/20, relativa a suport urgent als mitjans de
comunicació privats.

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