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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. FERNÀNDEZ I LOMBARDO:

Sí, Sr. President, Ares Fernández substitueix Sílvia Cano. 

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

I Sebastià Sagreras substitueix Núria Riera. Gràcies.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

President, pel Grup Parlamentari Ciutadans, Marc
Pérez-Ribas substitueix Patricia Guasp.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Bon dia, president, Joan Ferrer substitueix Francina
Armengol.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a l'únic punt de l'ordre del dia d'avui, que consisteix
en el debat de les proposicions no de llei RGE núm. 6516, 6771
i 6906 i 9639/21.

1) Proposició no de llei RGE núm. 6516/21, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a implicació i
participació del Govern de les Illes Balears en les mesures
de prevenció, seguretat i coordinació de les festes de Sant
Joan de Ciutadella.

Començam pel debat de la Proposició no de llei, RGE núm.
6516/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
implicació i participació del Govern de les Illes Balears en les
mesures de prevenció, seguretat i coordinació de les festes de
Sant Joan de Ciutadella.

Aquesta presidència els informa que el Grup Parlamentari
Popular ha presentat l'escrit RGE núm. 3518/22, mitjançant el
qual sol·licita l'ajornament del debat de la seva proposició no
de llei, atesa la impossibilitat de la Sra. Assumpció Pons i
Fullana d’assistir a la sessió.

És per això que, d'acord amb l'article 78 del Reglament del
Parlament, propòs a la Comissió d'Assumptes Institucionals
d’alterar l'ordre del dia d'avui, en el sentit d'ajornar el debat i la
votació de la Proposició no de llei RGE núm. 6516/21 per a
una propera sessió.

Hi ha algun grup parlamentari que s'hi oposi o donam per
aprovada per assentiment l’esmentada alteració de l'ordre del
dia?

Ningú no s'hi oposa. En conseqüència, queda ajornada la
Proposició no de llei, RGE núm. 6516/21, relativa a implicació
i participació del Govern en les mesures de prevenció, seguretat
i coordinació de les festes de Sant Joan de Ciutadella. 

Passam ara a les PNL RGE núm. 6771 i 9639/21. Ambdues
PNL versen sobre el mateix tema i, en conseqüència, segons
l'article 183.7, els demanaria fer un únic debat de totes dues
PNL, malgrat que després es puguin votar de manera separada
cadascuna d'elles. D'acord?

2) Proposició no de llei RGE núm. 6771/21, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
finançament d’RTVE i d’IB3.

3) Proposició no de llei RGE núm. 9639/21, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a una llei estatal audiovisual respectuosa amb les
diferents llengües de l’Estat.

Per tant, passaríem al debat de les Proposicions no de llei
RGE núm. 6771/21 i 9639/21. Per a la seva defensa, per part
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr.
Ensenyat, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Molt bon dia, diputats i
diputades, desig que hagin tengut uns dies de descans i de
carregar piles i que hagin gaudit molt de totes les tradicions a
tots els nivells que aquests dies comporten.

Bé, aquesta és una proposició no de llei, com veuen,
presentada ja fa tota una sèrie de mesos, per tant, és cert que a
dia d'avui desconeixem en quin estat es troba la qüestió a la
qual fa referència, tant aquesta proposició no de llei que
nosaltres presentam, com després la que presenta El Pi, que
tractarem de manera conjunta perquè, evidentment, fa
referència a una mateixa qüestió, i especialment era al que
recomanava o que va aprovar el Consell de la Unió Europea de
la revisió de la Directiva de serveis de comunicació audiovisual
i que, evidentment, va donar a l'Estat espanyol uns terminis per
tal que aquest adaptàs la seva legislació, cosa que l'Estat
espanyol no va fer, la qual cosa va comportar un avís per part
de la Unió Europea el qual instava, per tant, o exhortava l'Estat
espanyol que així ho fes.

 I nosaltres vàrem entendre que, evidentment, tots els
mitjans de comunicació, entenent que els mitjans de
comunicació públics fan una feina cabdal, com és ara
Radiotelevisió Espanyola, però també evidentment totes
aquelles televisions d'àmbit autonòmic públiques que també fan
aquest servei de cohesió social i, especialment, d'informació
des de la proximitat, i que moltes vegades el seu finançament,
per part de les diferents comunitats autònomes suposa,
evidentment, un greu problema, quant que moltes vegades hi
podríem dedicar molts més recursos dels que hi dedicam, que
no els hi podem dedicar, perquè senzillament no els tenim.

I per aquest motiu, nosaltres vàrem presentar aquesta
proposició no de llei, perquè enteníem que era una possibilitat
on, no just fos Radiotelevisió Espanyola qui es beneficiàs
d'aquest possible finançament, sinó, evidentment també, que
fossin aquelles televisions d'àmbit autonòmic i, molt
especialment, en el que a nosaltres ens afecta, que és IB3 Ràdio
i Televisió o Radiotelevisió de les Illes Balears, sobretot posant
en valor -una vegada més- la importància que tenen els mitjans

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202106516
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de comunicació i, en aquest sentit, sobretot els mitjans de
comunicació d'àmbit públic, quant a independència, quant a
autonomia i, molt especialment, quant a ser una eina de cohesió
social i, en el nostre cas, el fet de ser diferents illes,
evidentment això encara és un plus, perquè és aquest
instrument de cohesió el que tenim en comú, el que reflecteix
la realitat de les nostres diferents illes.

I per això vàrem presentar aquesta proposició no de llei, i
esperam el suport de la resta de grups polítics.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passam al Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes perquè defensi la seva PNL RGE núm.
9639/21. Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. En la
mateixa línia que ha presentat el Sr. Ensenyat, des d'El Pi
presentàrem aquesta iniciativa perquè amb aquesta transposició
de la directiva europea, el que se cercava era protegir el sector
audiovisual europeu davant aquesta potència de les grans
plataformes nord-americanes.

Per això, un dels punts que ha explicat molt bé el Sr.
Ensenyat és que aquest percentatge dels ingressos per finançar
la corporació de Ràdio i Televisió Espanyola, que s'ha de fer
amb aquesta llei, que obligarà que es pugui donar aquest 1,5%
amb aquesta llei, des del grup parlamentari pensam, des d'El Pi,
que una part d'aquests ingressos s'han d’aportar també a la
ràdio i televisió de les Illes Balears, com a Radiotelevisió
pública i, per tant, consideram que aquest projecte de llei ha
d'establir aquesta obligació també d’aportar, almanco una part,
la meitat, a les corporacions autonòmiques.

Per altre costat, també l'avantprojecte de llei audiovisual
estableix que el 51% del catàleg de les plataformes han de ser
d'obres audiovisuals europees i, d'aquestes, el 50% ha d'estar en
castellà o en una llengua cooficial. D'aquesta manera, també
pensam que hi ha d'haver una part d'aquesta oferta que sigui en
català, en eusquera o en gallec, evidentment, depenent de la
zona i de les llengües cooficials, i per això pensam que, del
50%, la meitat hauria de ser en castellà i l'altra meitat en la
llengua oficial, que en el nostre cas és el català.

D’aquí, els tres punts de la iniciativa que presentam: en
primer lloc, instam el Govern de l'Estat que el projecte de llei
de l'audiovisual estableixi que un percentatge mínim del catàleg
de les plataformes sigui en castellà i un percentatge igual sigui
en una de les llengües cooficials, que en aquest cas seria més o
manco del 12,5%.

En segon lloc, instam el Govern de l'Estat que aquest
projecte de llei de l'audiovisual estableixi l’obligació que dels
ingressos de les plataformes, que han d’aportar la meitat, vagin
a la Radiotelevisió Espanyola, però l'altra meitat vagi a les
corporacions audiovisuals autonòmiques.

I, en tercer lloc, que el Govern de les Illes Balears faci un
seguiment de l'elaboració i aprovació de la llei de l'audiovisual
i realitzi les al·legacions i gestions necessàries perquè la
llengua catalana, pròpia de les nostres illes, tengui una
presència garantida equiparable a la presència garantida en
castellà, i que l’entitat responsable la televisió i ràdio públiques
de les nostres illes rebi els fons econòmics a conseqüència de
l’establert en aquesta llei que es troba en tramitació

Res més, esperam el suport de tots els grups parlamentaris.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passam al torn de fixació de posicions,
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. Pel Partit Popular donarem suport parcial a aquestes
iniciatives que debatem en aquests moments, entenem que va
a favor dels serveis públics dels audiovisuals i les plataformes
per la importància d'aquest sector, perquè no podem oblidar
que darrere aquestes plataformes hi ha persones i hi ha famílies
de les Illes Balears, aproximadament unes 172 productores de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, petites productores,
petits empresaris, però que donen feina aproximadament uns
1.200 treballadors de les nostres illes.

Perquè hem de vetllar també per als objectius fundacionals
d’IB3, era i és, i cit literalment: “promoure el desenvolupament
de la indústria audiovisual en dinamitzar un sector de gran
potencial de futur.”

Sí que veiem interessant i raonable que el projecte de llei de
l'audiovisual estableixi l'obligació dels ingressos que han
d’aportar les plataformes, la meitat es reparteixin a les
corporacions audiovisuals autonòmiques per poder créixer.

També vull recordar, segons la Llei 15/2010, de 22 de
desembre, que l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, que estableix el Títol I, a l’article 2.1.h), diu que “IB3
ha de procurar el desenvolupament del sector audiovisual des
del punt de vista de la millora de la seva contribució a
l'economia de les Illes Balears”, per tant, des del Partit Popular
entenem una gran oportunitat modificar aquesta proposta
legislativa, independentment de la modificació de la Llei de
Radiotelevisió Espanyola, i introduir una previsió a
l'avantprojecte de llei general que preveu el finançament dels
serveis públics audiovisuals, concretament els autonòmics, i,
per tant, també a IB3.

Reiteram, des del Partit Popular, en el cas de la proposició
no de llei de Proposta per les Illes, a la Sra. Sureda, que accepti
la votació per separat.

Moltes gràcies, Sr. President.

 



1378 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 73 / 20 d'abril de 2022 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passam al Grup Parlamentari Unidas
Podemos, té la paraula la Sra. Sans, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Des del nostre grup parlamentari
donarem suport a les dues iniciatives avui presentades, que
tenen, com ja s'ha dit, una relació entre elles, principalment en
l'apartat de finançament.

Està clar que la futura llei de comunicació audiovisual, que
es tramita actualment en el Congrés dels Diputats, necessita que
surti endavant, però necessita que surti endavant i donar
resposta a totes les necessitats i totes les transformacions que
ha sofert el camp audiovisual del nostre país. És cert que
l’arribada de totes aquestes plataformes ha fet que la forma de
consumir sèries, produccions, pel·lícules, documentals, etc., ha
modificat molt, com dic, la nostra forma de consumir tot aquest
contingut, i és necessari, per això, donar una protecció als
mitjans públics del nostre país, però també de les comunitats
autònomes, en el nostre cas, d’IB3.

Per això, veiem interessant la proposta que es fa avui aquí,
que una part d'aquest finançament que es recapti de totes
aquestes plataformes no només vagi per a Televisió Espanyola,
sinó que també vagi per a les televisions autonòmiques, ja que
pensam que seria un fons ingressos interessant per poder dur a
terme la funció que té el nostre ens públic, un ens que pensam
que és totalment essencial i que, a més, també hem de recordar
que les diferents productores de la comunitat autònoma
necessiten o treballen conjuntament amb IB3, per tal de poder
fer tota la seva feina i que, per tant, com dic, valoram
positivament la qüestió que fa referència al finançament.

D’altra banda, per al tema de la llengua és cert que ja hi ha
hagut tot un debat, fa mesos, també és cert que la iniciativa més
o manco es va enregistrar en aquell moment que es produí
aquest debat, on algunes forces al Congrés dels Diputats
demanaven que hi hagués un percentatge major de produccions
en les llengües cooficials. És cert que es va arribar a un primer
acord amb Esquerra Republicana de posar un 6% del catàleg de
llengües cooficials, El Pi demana un 12,5; nosaltres, sigui un 6
o sigui un 12, ja li dic que li donarem suport, perquè
consideram que és necessari que la distribució de les llengües
cooficials també arribi a les diverses plataformes.

Si és cert que fa uns mesos es va saber que aquest
percentatge possiblement no es podria aplicar a aquestes
plataformes internacionals, perquè es comentava que només
podria ser aplicable a les plataformes establertes a Espanya,
però sí que podem valorar positivament algunes manifestacions
que han fet algunes d'aquestes plataformes internacionals, que
ja han incorporat o que incorporaran al seu catàleg produccions
sots-titulades en llengües cooficials o en doblatge. Així mateix,
pens que és interessant explorar totes les vies per tal que no
només sigui per al tema de voluntat, sinó que al final sigui una
realitat a totes les plataformes aquests percentatges de llengües
cooficials.

Des d'Unidas Podemos, per tant, com dic, donarem suport
a les dues iniciatives, perquè per a nosaltres és important
protegir la diversitat lingüística del país, protegir les televisions
autonòmiques públiques i les produccions independents
audiovisuals del nostre país i, en aquest sentit, són diverses
qüestions que encara hi ha pendents per poder tramitar durant
el període d'esmenes per tal de poder incorporar totes aquestes
modificacions.

Res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passam al Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula el Sr. Pérez-Ribas, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Bé, vull anunciar que el Grup
Parlamentari Ciutadans ens abstendrem en aquestes dues
iniciatives les quals valorem dintre del..., evidentment són
interessants per generar debat, però, és clar, parlam que es
produeixen quan l’avantprojecte de la llei d’audiovisuals es
tramita, és un avantprojecte que ve d'una transposició d'una
directiva europea i que, per tant, sí o sí s'ha de fer, i esperem
que el resultat final sigui realment basat en la inspiració
d'aquesta directiva europea, que és potenciar el consum i la
creació de producte audiovisual europeu.

Per tant, poca cosa més a dir, tal com està plantejat,
evidentment, els productes que que es generin a les televisions
públiques, evidentment, han de ser finançats en part per
l'administració, i si vénen finançats per part dels ingressos de
les plataformes, idò, el que s'ha d'aconseguir és que quedi molt
clar com és aquesta gestió de les televisions públiques. 

Nosaltres, a Ciutadans, hem demanat en moltes ocasions en
el Congrés que la gestió i direcció de Televisió Espanyola sigui
per mèrit, i en això no hem tengut tanta sort, perquè, finalment,
hem vist com els càrrecs de gestió directiva dels ens públics
han estat, sobretot a Televisió Espanyola, van ser nomenats no
per currículum, sinó per afiliació; però, bé, seguirem insistint
en què les televisions públiques han de ser neutrals
políticament.

En el cas d’IB3 demanem també un model clar d’IB3, un
model clar de finançament dels seus productes audiovisuals,
perquè ens hem trobat en els darrers mesos amb moltes
decisions arbitràries del Govern.

I finalment, és vera, i ho ha dit la portaveu del Grup
Parlamentari Unides Podem, és molt difícil a segons quines
plataformes, d'Estats Units principalment, obligar a un
determinat ús d'una determinada llengua, però, sobretot, i
llegint l'exposició de motius de la proposició no de llei de MÉS
per Mallorca, les plataformes tipus d’intercanvi de vídeos, com
YouTube, aquí sí que serà pràcticament impossible gestionar en
quina llengua es fan aquests vídeos.

I finalment, no oblidar les plataformes espanyoles de
contingut audiovisual privades, n’hi ha una, Filmin, que
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precisament va ser gestionada a les Illes Balears i que esperem
que tinguin el major èxit possible, com també totes les cadenes
de televisió privades, i principalment les que hi ha a les Illes
Balears, que també esperem que puguin finançar-se i fer la seva
feina en igualtat de condicions que altres cadenes d'altres
bandes.

I res més. Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara tendria la paraula el Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, però no és present. Per tant, correspon
la paraula al Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Fernández, per
un temps de cinc minuts. 

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Gràcies, Sr. President. Bé, bon dia a tots i a totes, senyors
i senyores diputats. No reiteraré algunes qüestions que ja han
dit els meus companys, crec que som davant dues proposicions
no de llei que ens permeten parlar d'un tema interessant, d'una
qüestió que, a més a més, avui és vigent perquè es va aprovar
el projecte de llei al Consell de Ministres, a finals de l'any
2021, i fa pocs dies el Govern d'Espanya va demanar la
tramitació d'urgència per a la seva tramitació parlamentària al
Congrés dels Diputats, per tant, som davant d’un contingut que
és plenament vigent i que és interessant que avui puguem
debatre respecte de dues iniciatives que totes dues parlen del
finançament, en aquest cas, de la nostra ràdio i televisió
pública, d’IB3, i una d'aquestes també fa especial incís en la
protecció de les llengües oficials de l'Estat i, en particular, per
part nostra, evidentment, de la llengua catalana. 

Nosaltres, llevat que puguem tenir algunes qüestions que no
estan plenament definides o que puguem tenir més dubtes, sí
que compartim tot el fons, l'esperit i l'objectiu d’ambdues
iniciatives, dels quatre punts. 

Pel que fa al tractament de les llengües cooficials, està ja
prou definit al projecte de llei, a la disposició addicional
cinquena, quan parla de la promoció de les llengües oficials de
les comunitats autònomes i, com dic, ja contempla aquesta
protecció especial, en el nostre cas de la llengua catalana, que
és la llengua pròpia de les Illes Balears, no perquè ho diguem
nosaltres sinó perquè ho diu l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears, a l'empara de la Constitució Espanyola, que diu que la
resta de llengües espanyoles seran també llengües oficials en
els seus territoris i que, per tant, per un criteri de diversitat
lingüística, d'igualtat plena entre les llengües, que almenys el
Grup Parlamentari Socialista sempre ha defensat, doncs, és
lògic que dins aquest projecte de llei s'hi inclogui i, per tant, és
lògic que també avui donem suport a aquesta iniciativa.

Perquè la protecció de la llengua no només s'ha de protegir
i s’ha de fomentar en un ús educatiu, en un social, també en un
ús cultural, a més a més quan en els darrers anys el sector
audiovisual, i ho deia molt bé la meva companya, Esperança
Sans, la forma de consumir ha canviat tant en els darrers deu
anys i, per tant, la influència que puguin tenir en aquest sentit 
les televisions, però, en particular, les plataformes digitals en

el foment i la promoció de les llengües cooficials és
extremadament important. 

A més, per cert, aquesta disposició addicional cinquena
habilita les comunitats autònomes a estendre la seva regulació,
a establir obligacions addicionals pel que fa als prestadors dels
serveis de comunicació audiovisual de televisió lineal, és a dir,
la televisió que coneixem de forma tradicional; estableix, com
ha dit la Sra. Sureda, un 51% del seu catàleg el qual ha de ser
d'obres europees, el 50% d'aquestes han de ser en llengües
cooficials de l'Estat, i dins això, quedaria un 15% del total en
llengües oficials que no siguin en castellà. 

I pel que fa a les plataformes, una qüestió que ja han dit que
és més complicada, estableix en el total del seu catàleg, ens
quedaríem amb un 6% de les llengües cooficials que no siguin
en castellà. Això és el que contempla la possibilitat d’aquest
projecte de llei. 

Ara, nosaltres, com bé ha dit la Sra. Sans, no sé si un 6 o un
12,5 o un 20, crec que el fet d’establir un percentatge i que
sigui el major possible crec que és positiu, precisament en una
situació, com alguns grups parlamentaris sempre hem entès i
sempre hem defensat, que la llengua catalana és la llengua
pròpia, és una llengua minoritzada respecte de la llengua
majoritària i oficial de l'Estat, i que, per tant, la seva protecció
ha de venir lligada a una qüestió bàsica que és la seva
promoció, perquè si no aquesta, evidentment, estarà
condemnada. 

I pel que fa al seu finançament, és la disposició addicional
tercera de la llei que en parla, i crec que hi ha una qüestió
essencial i és que les televisions ja estaven obligades a poder
finançar amb els seus ingressos d'explotació la corporació de
Ràdio i Televisió Pública Espanyola, però aquesta obligació
s'estén a les plataformes digitals. I això és una qüestió
essencial, perquè les plataformes digitals també es beneficien,
evidentment, com fan les televisions, però fins ara no
contribuïen. I a nosaltres, al nostre grup parlamentari, ens
sembla lògic, molt raonable, que si també es finança a través de
les plataformes la Ràdio i Televisió Pública Espanyola, també
aquest finançament pugui arribar a les radiotelevisions
públiques autonòmiques, té tot el sentit, ens sembla molt
raonable i, al marge de si ha de ser el 50 o el 60 o el 40% del
que es recapti en aquest sentit, nosaltres li donarem suport. 

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies Ara passam al torn de contradiccions, té la
paraula el grup proposant, el Sr. Ensenyat, cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, president. Més que per contradiccions,
per agrair el suport dels diferents grups en una qüestió que
evidentment és important, especialment en reivindicar aquesta
figura dels mitjans públics i, molt especialment, en el cas de les
Illes Balears, on, a més, és un motor de la nostra indústria
audiovisual. I aquesta pot ser una passa important de cara a
facilitar un finançament apropiat; com també hi podria haver
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altres possibilitats a través, per exemple, del règim fiscal
mateix, quan es desenvolupi.

És a dir, si un mira, per exemple, el que de cara a la
indústria audiovisual pot beneficiar-se Canàries o les Illes,
evidentment no és el mateix, de fet les Illes no podem oferir res
del que pugui oferir Canàries; de fet, oferim exactament el
mateix que pugui oferir qualsevol comunitat autònoma de tot
el territori de l'Estat espanyol. Però això ja és una altra qüestió
i supòs que ja també serem a temps a parlar-ne. 

En principi, ens cenyim al que aprovam i vull agrair el
suport de tots els grups que així han manifestat que hi donaran. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula la Sra. Sureda, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

Gràcies, president. Igualment vull agrair a tots els grups
parlamentaris que donen suport a aquesta iniciativa. Vull dir
que per a nosaltres no hi ha cap problema a fer votació
separada.

Ens sap greu que quan parlam de llengua, una cosa que ens
hauria d'unir, una cosa que ens hauria d'intentar fer forts, un
projecte on hauríem de ser ambiciosos, hi hagi grups
parlamentaris que fan passa enrere en aquest sentit, i això ens
sap greu i ens sap greu com a gent que estima la seva cultura,
la seva llengua, el seu patrimoni, i la llengua evidentment és
una part importantíssima del nostre patrimoni. 

Dit això, crec en el tant per cent que tant des del Grup
Parlamentari Socialista com d'Unides Podem ens han dit del
12,5, evidentment pensam que hem de ser ambiciosos, demanar
la meitat, que per què no ens pot correspondre, i que, en tot cas,
ja ens rebaixaran. Però que totes les passes que puguem fer en
aquest sentit són importants per a la nostra llengua, perquè qui
demana molt, a qualque cosa arriba. 

Per tant, vull agrair a tots els grups que donin suport a la
iniciativa.

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tant, passam a la votació de les diferents
proposicions no de llei. Votarem de manera separada, primer
la Proposició no de llei RGE núm. 6771, del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca. Per tant, votam.

Vots a favor? 11 vots a favor.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 1 abstenció. 

Per tant, queda aprovada la Proposició no de llei RGE núm.
6771/21, de MÉS per Mallorca, sobre el finançament d’RTVE
i d’IB3.

Ara passam a votar la Proposició no de llei RGE núm.
9639/21, d’El Pi Proposta per les Illes, per una llei estatal
audiovisual respectuosa amb les diferents llengües de l'Estat.
Han demanat votació separada, per tant, votarem punt per punt.

Punt 1.

Vots a favor? 8.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 4.

Passem al punt 2. 

Vots a favor? 12. Unanimitat. Ah! 11.

Vots en contra?

Abstencions?

Perdó, són 11 vots a favor i 1 abstenció.

Passem al punt 3. 

Vots a favor? 8.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 4.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 9639/21, d’El Pi Proposta per les Illes Balears, per
una llei estatal audiovisual respectuosa amb les diferents
llengües de l'Estat.

I sense cap altre assumpte a tractar, s'aixeca la sessió.

Moltes gràcies.
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