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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Comencem la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si hi ha
substitucions?

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Sí, presidenta, Helena Benlloch substitueix Maria Antònia
Truyols.

EL SR. MARÍ I TUR:

Jordi Marí substitueix Pilar Costa.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Presidenta, Miquel Ensenyat substitueix Joana Aina
Campomar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passem llavors a l’únic punt de l’ordre del
dia d’avui, relatiu al debat de les proposicions no de llei RGE
núm. 11404/20 i RGE núm. 11450/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 11404/20, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
per l’alliberament dels romanents dels ajuntaments sense
condicions ni xantatges i pel rebuig de l’acord entre la
FEMP i el Govern central. 

Comencem amb el debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 11404/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, per l’alliberament dels romanents
dels ajuntaments sense condicions ni xantatges i pel rebuig de
l’acord entre la FEMP i el Govern central.

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Aquesta iniciativa és una iniciativa clarament reiterativa perquè
moltíssims grups parlamentaris, nosaltres mateixos, ja hem duit
iniciatives en un sentit molt similar a aquesta, en la qüestió dels
romanents que acumulen les diferents entitats locals. 

Aquesta iniciativa es va presentar arran de l’anunci de
l’acord entre la Federació Espanyola de Municipis i el Govern
central, que després es va materialitzar amb un reial decret llei,
per instrumentalitzar d’una manera concreta la utilització
d’aquests fons dels romanents. El Grup Parlamentari d’El Pi
està absolutament en contra del plantejament que es va fer en
aquest reial decret llei i a aquell acord amb la Federació
Espanyola de Municipis i això ens va empènyer, com va
empènyer a altres grups parlamentaris, a reiterar el tema amb
una iniciativa actualitzada en aquella situació jurídica i política
concreta. 

Ja sabem que han passat moltes coses, perquè evidentment
la nostra iniciativa és de 4 d’agost, han passat d’ençà diverses
coses, però consideram que és vigent, per què és vigent?
Perquè encara que el decret llei no es va convalidar i, per tant,
va decaure, no hi ha hagut una normativa que el substituís. Per
tant, en aquest moment encara hi ha qualque anunci, qualque
declaració que sembla que apunta bones maneres, però són
això, bones intencions que després s’han de concretar a una
norma jurídica. Per ara no hi ha concreció de norma jurídica, de
la intenció principal que persegueix el Grup Parlamentari d’El
Pi, i que crec que altres grups parlamentaris també
comparteixen, en el sentit que els ajuntaments, el conjunt
d’entitats locals es vegin absolutament lliures i sense
condicions, per utilitzar tots els romanents econòmics que
acumulen en els seus comptes corrents. 

Aquesta és la intenció bàsica del nostre grup parlamentari
i és el que diu el primer punt. El primer punt també rebutja
l’acord, pensam que té sentit mantenir també aquest rebuig, és
un acord que es va produir, és un acord que va decaure i que va
ser rebutjat per la majoria del Congrés dels Diputats, però està
bé que reiterem i que diguem amb claredat que no ens agrada
aquell acord, que aquest no és el camí, que el camí és diferent
d’aquell que es va prendre en un moment determinat. En aquest
sentit, entendran que no acceptarem la primera esmena que
se’ns ha presentat per part d’altres grups parlamentaris, perquè
volen llevar aquest rebuig a l’acord del Govern central amb la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

El segon punt és reiterar que no acceptarem qualsevol
xantatge, que la manera d’afrontar aquest debat no és intentar
forçar la màquina perquè aquests recursos se’n vagin de
l’ajuntament, se’n vagin del municipi a altres bandes. Aquí hi
ha una segona esmena presentada pel PSOE i Unidas Podemos,
aquesta esmena sí que la podríem acceptar, més o manco són
similars els missatges que es desprenen d’una i l’altra.

I el tercer punt de la nostra iniciativa, que veig que no té
esmenes, és intentar que el Govern de les Illes Balears lideri,
encapçali la defensa dels interessos dels ajuntaments i, per tant,
que qualsevol acció per part del Govern central, utilitzant amb
frau de llei, aquests romanents dels ajuntaments, sigui atacada
jurídicament a través dels recursos als tribunals per part del
Govern de les Illes Balears, que s’erigeixi en vertader actor de
defensa dels interessos dels ajuntaments de les Illes Balears.
D’aquesta manera aconseguirem, i en aquest moment de crisi
especialment això és fonamental, que aquests 800 milions
d’euros aproximadament, que acumulen els ajuntaments,
puguin sortir en béns, en inversions, en serveis al conjunt de la
ciutadania. Pensam que això té moltíssim sentit i pensam que
són doblers que en aquests moments haurien de ser al carrer i
s’haurien de poder invertir.

Per tant, esperam immediatesa que realment l’Estat doni
una solució a aquesta situació, una solució en el sentit del
nostre primer punt, donar mans lliures als ajuntaments perquè
disposin dels seus recursos així com trobin.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. S’han presentat conjuntament
pels Grups Parlamentaris Socialista i Unidas Podemos les
esmenes RGE núm. 15798/20 i 15799/20. Per a la seva defensa
té la paraula, en primer lloc, el representant del Grup
Parlamentari Socialista, el Sr. Jordi Marí, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, gràcies Sra. Presidenta. Bona tarda a tots senyors
diputats. Jo primer vull començar fent un aclariment per si no
queda prou clar, que el nostre grup parlamentari té un
posicionament totalment a favor de l’estabilitat pressupostària.
Nosaltres, bé tots els presents, vàrem poder sentir la consellera
Sánchez l’altre dia en el darrer plenari, on també ho va
explicar. I evidentment estam d’acord amb l’estabilitat
pressupostària, quan és el garant de la suficiència dels serveis
públics fonamentals, que nosaltres consideram prioritaris.

Aquesta qüestió no s’ha de confondre amb l’autorització
abusiva i exagerada d’unes restriccions que, com ja hem dit en
reiterades ocasions en aquesta comissió i en altres àmbits, va
tenir les restriccions de la llei Montoro, a favor d’uns comptes
públics estatals. I això sí que va ser una confiscació per a mi,
per què? Perquè va estar en vigor molts més anys del que
hauria estat necessari i, en segon lloc, perquè no va permetre
mecanismes de flexibilització de les entitats locals que sí
acomplien l’estabilitat pressupostària.

Dit això, ara podríem obrir un debat arrel de la proposta que
avui debatem sobre l’acord presentat pel Govern i la FEMP,
sobre com s’han de desenvolupar els esdeveniments per arribar
fins aquí. Però bé, vostès em diran que era un acord que no era
acceptable. Nosaltres els direm que no era tan mal acord perquè
després de 10 anys de restriccions, després d’una dècada
permetia accedir als romanents, però també els diré que estic
més d’acord amb les mesures preses fins ara. Vull dir això
també els he de dir... i amb les darreres solucions preses, amb
la suspensió de les regles fiscals.

Com ja s’ha parlat, hem presentat dues esmenes i vull que
m’entenguin principalment per dues raons. Primer perquè per
a nosaltres sí que ens sembla que està desfasada aquesta
proposta, això ho he de dir, que volen mantenir un rebuig,
volen mantenir un rebuig a un acord rebutjat pel Congrés dels
Diputats, bé, molt bé, em sembla molt bé però no compartim
aquesta idea.

I segona i més important, per fer d’aquesta proposta una
proposta constructiva, amb l’esperit constructiu, Sr. Melià ens
hi trobarà sempre, ens hi trobarà el dia de demà, el dia d’avui
i ens hi ha trobat en el dia d’ahir perquè, com sap, crec que hem
sabut arribar a prou consens en aquesta comissió respecte
d’aquest tema. Ara bé, en la crítica gratuïta no ens hi trobaran.

Per tant, nosaltres principalment el que volem eliminar del
primer punt d’acord és els qualificatius de “xantatges indignes”
a les entitats locals, perquè nosaltres no pensam que sigui un
xantatge. Aquí, com comprendrà, nosaltres no podem estar-hi
d’acord. Per tant,... és clar, jo no sé veure on és el xantatge en

una qüestió que és voluntària; és a dir, diguéssim que el
concepte de xantatge i el concepte de voluntari, jo no veig que
puguin quadrar...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible) 

Molt bé, gràcies. Això és el que en retòrica en diem un
oxímoron.

Simplement per matisar, el punt tercer si..., és clar, si volem
autonomia municipal, que crec que això el seu grup i el meu és
una idea que compartim, i que els ajuntaments siguin grossets
per decidir el seu, és clar, tampoc no pens que això sigui molt
coherent amb el fet de dir al Govern de les Illes Balears que
vengui a personar-se com a acusació particular al Tribunal
Constitucional.

Igualment li he de dir també que estam a favor d’aquest
punt, i li mantenim, si es fixa vostè en el punt segon, la qüestió
del xantatge, però com una qüestió constructiva, com dic,
constructiva i de futur perquè no es produeixin xantatges,
evidentment no els volem, però no sembla que sigui la qüestió
relativa a l’acord presentat amb anterioritat.

Per tant simplement reiteram el nostre esperit constructiu i
l’animam perquè ens accepti tantes esmenes com sigui possible.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Marí. També per a la defensa d’aquestes
esmenes correspon el torn ara de la representant del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. He de dir que a Unides Podem també
ens ha sorprès que no hi hagués un nou redactat d’aquesta PNL,
tenint en compte que una gran part del seu contingut estaria
desfasada o no la podríem compartir. 

Concretament en el primer punt, evidentment, el que ja ha
comentat el portaveu que m’ha precedit, proposam l’eliminació
d’aquesta consideració de xantatge indigne d’aquell acord que
es va dur a terme. Que va ser una mesura desencertada que
després va tenir en compte les opinions dels ens locals i que
s’ha fet la modificació o l’eliminació de les regles fiscals per al
2020 i per al 2021?, això és cert. Que hi hauria d’haver hagut
més consens?, nosaltres ja ho vàrem defensar en el seu
moment.

En referència al segon punt d’aquesta PNL estam d’acord
que no hi ha d’haver cap tipus de xantatge, però ni als
ajuntaments ni als consells insulars, a cap tipus d’ens locals,
perquè puguin disposar dels seus romanents, i així ho hem
defensat en nombroses ocasions. 

La veritat és que en el tercer punt compartim, i hi donarem
suport, que es pugui impugnar davant el Tribunal
Constitucional o la jurisdicció ordinària qualsevol norma
jurídica, com hem comentat, que suposi que els ajuntaments
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sanejats no puguin disposar lliurement i amb plena autonomia
dels seus romanents i que condicioni aquesta disposició. 

La veritat, Sr. Melià, jo no sé..., aquest mes el veig com a
molt enfadat. Crec que hi ha oportunitat d’arribar a consensos,
podem caminar plegats. He de dir que és una llàstima que no
accepti l’esmena que li hem presentat en el primer punt, perquè
pensam que de manera constructiva i propositiva realment
millora i té molt més sentit així com nosaltres l’hem proposada.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Correspon ara el torn de fixació
de posicions. En primer lloc, correspon el torn al representant
del Grup Parlamentari Popular, el Sr. Antoni Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, bé,
com bé ha dit el Sr. Melià efectivament és un tema que hem
estat debatent de forma reiterada a la Comissió d’Hisenda, i
també en algun cas en el Ple del Parlament; per tant és un tema
reiteratiu, no inclouré res nou que no s’hagi dit abans.

Nosaltres des de fa molt de temps hem defensat sempre i
seguirem defensant la Llei d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera; la seguirem defensant perquè sempre
ho hem dit, si no hi hagués hagut aquesta llei no hi hauria els
romanents que hi ha avui en dia en aquesta comunitat
autònoma; els ajuntaments és evident que ho tendrien aquests
800 milions d’euros, que no sé exactament si hi són o no, crec
que són un poc menys, però és igual, la xifra és el menys
important. Xifres molt importants de romanents en els
municipis no hi serien si no hi hagués hagut la Llei d’estabilitat
pressupostària.

Dit això, i ho vaig reconèixer un dia al Sr. Melià i també ho
vull tornar a reconèixer avui, és cert que va ser massa rígida,
sobretot en els darrers temps, la Llei d’estabilitat
pressupostària, és cert. No és admissible que municipis que ja
estaven sanejats, com per exemple Alcúdia, tenguessin uns
romanents tan elevats quan ja no tenien deute per amortitzar; és
un absurd, és un absurd. Per tant vagi per endavant que
efectivament era massa rígida, per tant s’havia de flexibilitzar
encara més. Però això no exclou que la Llei d’estabilitat
pressupostària fos una gran idea.

Per altra banda avui hem sostingut aquí, i també... jo
almenys i el Grup Parlamentari Popular a les Illes Balears,
estam d’acord amb la suspensió de les regles fiscal. Algú em
podrà dir que en el Parlament, a les Corts, el Partit Popular es
va abstenir; m’és igual, jo dic que el Grup Parlamentari Popular
en aquest parlament i aquest diputat que els parla estàvem
d’acord a suspendre les regles fiscal. També he de dir una cosa,
també ho he de dir, que la suspensió de les regles fiscals per
part de la ministra Montero i el govern del Sr. Sánchez no es va
fer per tal de deixar permetre als municipis que poguessin
gastar els seus romanents, es va fer perquè la Sra. Montero no
hagués de sotmetre al Congrés i al Senat el sostre de despesa.
És una evidència, no va ser una qüestió de..., home, els

deixarem gastar els romanents als municipis; no, no, es van
suspendre les regles fiscals perquè la Sra. Montero no hagués
de passar pel tràmit de votació del sostre de despesa tant al
Congrés com al Senat. 

Per tant crec que és una evidència, (...) públicament, i ho
demostra la realitat. A dia d’avui ens trobam que les regles
fiscals estan suspeses i ningú no sap gaire bé, ningú no sap
gaire bé, si efectivament avui..., si els municipis poden gastar
o no els romanents, perquè és cert que no hi ha regla de
despesa, és cert que ho hi ha llindars de dèficit, és cert que no
hi ha llindars, o objectius, perdó, objectius de deute, però els
municipis estan orfes, ara mateix no saben exactament això
com ho han de fer, perquè com que la Sra. Montero ho ha
deixat enlaire idò ara resulta que no sabem exactament... La
interpretació que modestament, modestament, eh?, faig és que
ara mateix els romanents, d’acord amb la Llei d’hisendes
locals, es poden gastar, d’acord amb la incorporació de
romanents, i per tant no hi ha les restriccions de la regla de
despesa, i en conseqüència es poden incorporar i gastar, i gastar
de forma, en principi, incondicionada. Ara bé, també és cert
que, eh, escolti, agrairíem a la Sra. Montero que en forma de
decret llei corregís, arreglàs, donàs seguretat jurídica el més
aviat possible en aquest sentit, perquè la Sra. Montero va
suspendre les regles fiscals però ara mateix aquesta incertesa no
és suportable. Els municipis, les entitats locals, els consells
insulars evidentment també, estan fent els pressupostos per a
l’any 2021 i no saben exactament això com està, i dic que no ho
saben perquè l’objectiu de la Sra. Montero no era en absolut
resoldre el problema dels romanents dels municipis, sinó que,
com he dit abans, el problema era un altre.

En resum, nosaltres no podem més que estar totalment
d’acord amb el plantejament que es fa en aquesta proposició no
de llei. Seria absurd, amb la posició que hem mantengut per
part del Partit Popular, que no ho sostinguéssim, i per tant
votarem a tots els punts a favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Correspon ara el torn al
representant del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Juan
Manuel Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Ho ha dit el Sr. Melià, s’han duit
moltes iniciatives, la darrera el dia 29 de setembre; el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca va treure endavant una
proposició no de llei per unanimitat, i deia el següent: aquest
parlament instava el Govern a modificar la normativa que
regula l’ús dels superàvits i els romanents de tresoreria
d’ajuntaments i consells insulars, i que aquests puguin fer ús
del 100% del que disposen, ja siguin per a mesures socials com
impuls de l’economia, tot seguint criteris de sostenibilitat i
responsabilitat social. Ens va agradar i hi vàrem donar suport,
de fet en va donar tota aquesta comissió per la precisió i el
rigor i la proposta constructiva; ja ho vaig comentar a la Sra.
Campomar en el seu moment, no parlava d’eliminar sinó de
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modificar la normativa, no especificava quina però que
regulava l’ús d’aquests superàvits i romanents.

Vostès aquí duen, Sr. Melià, una proposició molt més
específica, també més parcial, i nosaltres li hem de dir que
estam d’acord amb el que planteja en el punt 1 i el punt 2,
perquè va en la línia del que -tot i que més específica- en la
línia del que vàrem aprovar aquí. Però bé, això del xantatge que
vostè ha ficat en el punt 1 i el punt 2 no és el nostre estil,
evidentment, però aquí d’altres sí, (...) que no, però bé, quan es
tracta de l’adversari no és el nostre estil ni de llenguatge ni
propositiu, però és a la seva proposta i per a nosaltres no
desvirtua, fa una denúncia que han fet molts de municipis, això
és ver, no m’agradaria parlar-li de xantatge, però molts de
municipis de tot caire polític, de color polític, de partit polític,
han manifestat el seu rebuig a aquell acord a porta tancada
entre la direcció de la FEM i el Govern central. Per tant com
que s’ha manifestat, vostè li diu xantatge, però evidentment va
ser un rebuig i va haver de rectificar, nosaltres donarem suport
al punt 1 i al punt 2, entre altres coses perquè parlen de
qualsevol fórmula de bell nou que suposi un xantatge. Que
qualsevol fórmula, maldament sigui jurídica, tot i la garantia
d’acudir als tribunals i a la via que correspongui, sigui un
xantatge, com que és un delicte, o almenys una falta,
evidentment, no la podem acceptar. Per tant donarem suport i,
a més, és vostè el que accepta o no les esmenes que li
plantegen.

És una proposició no de llei jo trob que caducada i
desfasada pel que fa a la situació que hi ha, tot i que no estigui
especificada la seguretat jurídica, ni tan sols la seguretat dels
procediments que han de seguir els ens locals, ni els consells
insulars, pel que s’ha comentat abans, que evidentment tenen
les regles fiscals aixecades però no les tenen determinades, la
qual cosa crea una incertesa impressionant. I la inseguretat que
els ajuntaments es puguin trobar amb una norma directament o
una instrucció del ministeri que els digui “fins aquí!”.

Per tant, la filosofia que plantegi, sobretot, el fet que
denuncia aquí que sí que és preocupant i és que, a més a més,
d’haver estalviat doblers ara hagin de pagar un cost els
ajuntaments, les tresoreries dels ajuntaments, per tenir els
doblers en els bancs, ja, no rossa l’absurd, sinó el cinisme, no?
Per tant, tal volta, una mesura hauria de ser també exhaurir
aquest tipus de despesa.

Del punt 3. Jo li diré perquè nosaltres ens abstendrem en el
punt 3 i, per tant, li demanam votació per separat. Per una
qüestió de no puguin disposar lliurament amb plena autonomia.
És cert que, atesa la trajectòria que ha fet aquest govern
d’Espanya, el govern Sánchez-Iglesias, de fotre la mà a la caixa
i qüestionar l’autonomia local, és cert que ens hi podem trobar,
però ens hi podem trobar en una situació de greu, d’alarma,
molt més greu, que és un tema econòmic i social, que a un
moment donat, per la igualtat d’oportunitats i per garantir la
seguretat de tots els ciutadans, de tots els espanyols,
evidentment, en aquest sentit, si anàs a una intervenció o a una
proposta..., per haver de posar la mà -per dir-ho d’alguna
manera- a aquests romanents, nosaltres entenem que el Tribunal
Constitucional és garant, i el que resolgués el Tribunal
Constitucional, per tant, donaria la seguretat a tota aquesta
actuació. Per tant, demanarem votació separada, si vostè

l’accepta, i ens abstendríem en aquest tercer punt, per si ens
trobàssim en un cas de greu necessitat d’haver de disposar
d’aquesta mesura des de qui els pertoca, que en aquest cas seria
el Govern d’Espanya i el ministeri. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Correspon ara el torn al
representant del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, el Sr.
Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

Gracias, Sra. Presidenta.

(Se sent de fons el Sr. Ensenyat i Riutort que diu: “em
sembla que ens ha botat”)

LA SRA. PRESIDENTA: 

Ah, perdó, perdó! Disculpi’m, disculpi’m, m’he botat jo un
torn. Disculpi, Sr. Ensenyat. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

No passi gens de pena, a aquestes hores s’entén, i en
aquestes circumstàncies...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Correspon ara el torn del Grup MÉS per Mallorca, al Sr.
Ensenyat. Disculpi, eh?, senyor...

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

No es preocupi gens ni mica, Sra. Presidenta. Molt
breument, i és vera que és un tema que n’hem parlat moltíssim,
en diferents comissions, també és ben cert que des que es
presenta la proposta fins que es debat, han passat coses..., però
ara haurien d’acabar de passar! Perquè és cert que hi ha com
una espècie de nebulosa que els ajuntaments molt bé no saben
com s’ha d’aplicar l’acord aquest que s’ha d’aplicar, i quan un
acord no és clar, no pot passar res pitjor per a un a
administració pública, que es generin dubtes, que no hi hagi
una claredat respecte dels criteris d’aplicació, etc.

Respecte de l’esmena que s’ha presentat, jo entenc que per
ventura per al bé de la unanimitat i perquè tothom s’hi sentís
còmode, bé, d’acord, però això evidentment depèn del grup
proposant, com és de suposar. Jo hi estic d’acord, que va ser un
xantatge i a més va ser un xantatge indigne, però també
entendria que, per tal de fomentar aquesta unanimitat de tots els
grups parlamentaris, s’acceptàs també aquesta esmena, no?
Perquè al cap i a la fi volem dir el mateix, i especialment quan
un ha passat per un ajuntament també un és conscient de la
llosa que suposa aquesta famosa llei Montoro, gestionada per
la Sra. Montero, és a dir que només hi ha una vocal de
diferència, una vocal de diferència, esper que de contingut n’hi
hagi més! I fins i tot, també, quan ella era consellera de la Junta
de Andalucía, era una de les grans detractores del règim fiscal,
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de la revisió del règim fiscal de Balears, perquè trobava que
nosaltres ja estàvem molt bé, que això no s’havia de revisar; és
a dir, que jo francament a nivell personal, expectatives sobre
ella, poques, i en aquesta qüestió, també.

I pel que fa a la Federació Espanyola de Municipis,
realment crec que va ser un escàndol i un autèntic xantatge, no?
Per tant, en aquest sentit, i també tenint en compte que ja n’hem
parlat molt, el nostre vot serà favorable.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat, li deman una altra vegada
disculpes. Ara sí correspon el torn al representant del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, al Sr. Rodríguez. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

Gracias, Sra. Presidenta. Como bien se ha dicho, de este
tema, hemos hablado largo y tendido en este parlamento.

Hemos oído decir que este intento de hacerse con los
fondos del superávit municipal no fue un chantaje porque era
voluntario; a ver, ¡o te adherías o no veías un duro, no sé dónde
está el “no chantaje” de esta proposición! Pero, bueno, teniendo
en cuenta que usted también ha dicho que el Partido Socialista,
el otro día, la consellera de Hacienda, hizo un ejercicio de
defensa de la estabilidad presupuestaria, después de ver el
techo de gasto que nos presentó, pues tampoco me extraña que
no entienda que esto es un chantaje. 

Y nosotros hemos ido un paso más allá, nosotros hemos
criticado la Federación Española de Municipios y Provincias
como tal, en su funcionamiento actual, en su falta de
democracia interna, es una organización que -como bien sabe-
se reúne en plenario una vez cada cuatro años simplemente para
elegir a su junta directiva; que siempre ha estado gobernada por
el Partido Popular o por el Partido Socialista; que representa
hoy en día, un bipartidismo imperfecto que ya no existe en la
sociedad española. Donde, además, fuerzas políticas que son
muy representativas en sus respectivas comunidades
autónomas, no tienen la fuerza y el peso que deberían tener en
esta federación y que, además, también muchas veces se
extralimita de lo que serían sus funciones intentando actuar,
más que como una entidad defensora de los intereses locales -
que es para lo que se creó-, como una entidad supramunicipal,
supraprovincial, que intenta dirigir los intereses y eliminar
parte de la necesaria autonomía municipal.

Por todo ello, nosotros estamos completamente de acuerdo
con la propuesta que ha traído El Pi en esta ocasión y
votaremos a favor de los tres puntos, nada más. 

Gracias, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. Correspon ara el torn al
representant del Grup Parlamentari Mixt, el Sr. Castells. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, com s’ha dit, doncs,
aquest tema s’ha tractat diverses vegades i la posició del meu
grup sempre ha estat la mateixa, per tant, suposo que no els
sorprendrà que nosaltres votarem a favor de cadascun dels tres
punts.

Jo crec que, com que aquests aspectes de fons ja han quedat
clars, crec que tota la controvèrsia amb les esmenes que hi ha
presentades se centra obre l’abast i sobre el significat del terme
“xantatge”, i a mi m’ha sobtat que el Sr. Marí considerés que
“xantatge” i “voluntarietat” eren un únic oxímoron, perquè és
que, precisament, Sr. Marí, tots els xantatges són voluntaris! El
que diferencia un xantatge d’una confiscació pura i dura, és que
el xantatge inclou l’element de la voluntarietat. És a dir, el
xantatge, precisament, consisteix en sotmetre’t a una
alternativa: a una que no t’agrada o a una que és pitjor, en això
consisteix el xantatge! A més, normalment, l’estructura típica
del xantatge consisteix a dir “o em dones uns diners o les
conseqüències encara seran pitjors per a tu”, això és un
xantatge de manual! O em deixes els doblers que tens estalviats
o no en veuràs ni l’ombra, d’aquests doblers. Per tant, si aquest
és el problema, el de la voluntarietat, perdoni, em sap greu dir-
li, està totalment equivocat! És que això és un xantatge de
manual, un xantatge en tota regla. 

Per tant, com pot veure la meva opinió sobre aquest tema
també és transparent, jo no sé si el Sr. Melià no recordo si ha
dit que li acceptarà o no les esmenes però, si no les hi accepta,
votaré igualment a favor del primer punt.

I, després, simplement, fer una reflexió sobre tota aquesta
història que, afortunadament, va acabar bé. I va acabar bé, per
què? Doncs va acabar bé perquè afortunadament els grups que
són al Govern de l’Estat no tenen majoria absoluta en el
Congrés, és a dir, PSOE i Unides Podem, tots sols, no tenen
majoria i s’han de suportar en el que podríem anomenar “grups
sobiranistes”. Exactament igual que passa en aquest parlament
i en aquest govern! Aquí la diferència és que la Sra. Armengol
ha estat més hàbil i té un grup sobiranista dins del Govern que
sí que li dona la majoria. 

Però, he volgut assenyalar aquest paral·lelisme perquè
precisament aquesta esmena està presentada només per PSOE
i per Unides Podem i, per tant, jo crec que és una reflexió
interessant, que facin PSOE i Unides Podem, que, igual que
passa a Madrid amb segons quins temes, en aquest parlament
tampoc tenen la majoria. 

Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Castells. Ara correspondria suspendre la
sessió o volen continuar? Llavors, passem el torn de paraula al
representant del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes,
el Sr. Melià. 
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EL SR. MELIÀ I QUES: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, primer de tot vull dir
que no estic enfadat, estic ben content, el que passa és que les
coses són com són i una certa vehemència en els debats està bé,
si em pas deman disculpes, eh?

Segon tema, vull agrair a tots els grups parlamentaris que
donen suport a la nostra iniciativa, i vull agrair especialment als
dos grups parlamentaris que m’han precedit en l’ús de la
paraula, perquè m’han llevat un pes, que és explicar al portaveu
del Grup Parlamentari Socialista què és un xantatge, com que
ja li ho han explicat no importa que jo entri en aquest tema.

Sr. Castells, no estic d’acord amb una cosa que ha dit vostè,
i miri que normalment coincidesc molt amb vostè, quan diu:
“això s’ha acabat”; això no s’ha acabat i aquest és un poc el
perquè hem mantingut la iniciativa, i no s’ha acabat perquè hem
parlat d’una suspensió de les regles de despesa, la suspensió és
un termini. Per tant, la suspensió s’acabarà i tornaran les regles
i l’estabilitat pressupostària, la qual cosa és lògic, és lògic,
però, com deia un poc el Sr. Costa, és lògic perquè les
administracions continuen estant sanejades, però perquè
aquelles administracions ja sanejades que tenguin el romanent...
l’han de poder gastar, i segur que durant aquest termini hi haurà
molts d’ajuntaments que no hauran gastat tots els romanents
perquè això requereix procediment de contractació, tots sabem
com funciona l’administració, això no és tan fàcil.

Per tant, nosaltres volem que hi hagi una regla clara de
lliure disposició i no una suspensió temporal amb tota la
inseguretat, incertesa que s’ha comentat aquí, que compartesc
els arguments, però, en tot cas, el que és evident és que
temporalment té un termini fixat aquesta suspensió de les regles
d’estabilitat pressupostària. Per tant, retornarà el bloqueig i
nosaltres evidentment no podem acceptar un horitzó temporal
on retorni el bloqueig als ajuntaments i es reprodueixin de nou
els problemes.

Estic content que el Grup Parlamentari Podemos hagi
manifestat clarament el seu suport a l’acord, perquè fins ara
s’havia posat de perfil, no?, que és el que va fer a la Federació
de Municipis, però avui ha vengut aquí a dir: no, no si l’acord
estava molt bé; està bé que es llevin la careta i que ells siguin
un grans defensors.

Nosaltres com que s’ha explicat perfectament pels
portaveus que això és un xantatge nosaltres al primer punt ja
hem dit que no volem llevar que sigui un xantatge. Volem que
quedi clar i pensam que és bo i pedagògic que es mantingui
aquesta expressió.

L’esmena al punt segon ja he dit que l’acceptam. 

La legitimació, el punt tercer, bé, en certa mesura els puc
donar la raó, que haurien de ser les corporacions locals les que
poguessin impugnar, però tots sabem que davant el Tribunal
Constitucional el recurs d’inconstitucionalitat d’ens locals és
problemàtic, difícil, complex i, en canvi, el recurs del Govern
balear és molt fàcil, és un tema de legitimació, purament i
simplement, però això és així, això vostès ho compartiran. 

Per tant, és molt més fàcil que, aquest recurs, el pugui
interposar el Govern balear que el que ho puguin fer els
ajuntaments, per un tema de legitimació i de regles d’anar
davant el Tribunal Constitucional, per això ho mantindrem.

I al portaveu de Ciutadans, amb molt d’afecte, li vull dir
que, és clar, jo ja no sé quin és el seu estil, perquè el seu estil
l’any passat era estar en contra del sostre de despesa i trobar
que el Govern ho feia molt malament i ara veig que donaran
suport als pressuposts, supòs que van canviant d’estil. Nosaltres
a un xantatge li continuam dient xantatge i volem dir les coses
pel seu nom, supòs que a vostè no li agrada que diguem les
coses pel nom perquè ara ha de fer massatges al Govern,
nosaltres no ens trobam en aquesta dimensió.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Acabat el debat passarem a votar
la...,

(Remor de veus)

..., per favor, senyors diputats. Acabat el debat passarem a votar
la Proposició no de llei RGE núm. 11404/20, pel que he entès
accepta l’esmena al punt 2. Llavors es votarà el punt 2 amb
l’esmena del Partit Socialista, Unidas Podemos.

I també, pel que he entès, es demana votació separada.
Accepta la votació separada? Gràcies, Sr. Melià.

Llavors passam a votar en primer lloc el punt 1.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor, 5 en contra, cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda aprovat el primer punt.

Passem a votar el punt 2 amb l’esmena aprovada...
acceptada dels grups parlamentaris Socialista i Unidas
Podemos.

Vots a favor? 13 vots a favor, aprovada per unanimitat.

Passem ara a la votació del punt 3.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor, cap en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

També queda aprovat. En conseqüència, queda aprovada la
Proposició no de llei RGE núm. 11404/20, per l’alliberament
dels romanents...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... dels ajuntaments sense condicions ni xantatges i pel rebuig
de l’acord entre la FEMP i el Govern central.

2) Proposició no de llei RGE núm. 11450/20, presentada
pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, pel
procediment d’urgència, relativa al suport al sector privat
de la comunicació de Balears davant la crisi de la COVID-
19.

Passem ara al debat de la segona proposició no de llei RGE
núm. 11450/20, presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, pel procediment d’urgència, relativa al suport al
sector privat de la comunicació de Balears davant la crisi de la
COVID-19.

Per la seva defensa 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, Sra. Presidenta. A ver, seré muy breve porque yo
creo que el tema queda bastante claro. Todos los aquí presentes
hemos visto como durante esta pandemia incluso las caras
habituales de los periodistas que normalmente están en esta
casa iban desapareciendo y no por las medidas de
confinamiento, sino porque muchas de estas caras habituales
del Parlamento habían entrado en un ERTE en sus respectivos
medios de comunicación.

Creo que somos todos conscientes de que no puede existir
una democracia real y fuerte si no existen unos medios de
comunicación libres e independientes y que los medios de
comunicación en estos momentos, de todo tipo, la prensa
clásica escrita, los digitales de ámbito local y los medios
radiofónicos también de ámbito local están en estos momentos
atravesando una gran dificultad. 

Los medios privados, como todos sabemos, viven
principalmente de la publicidad. La crisis económica ha hecho
que la publicidad del sector privado haya disminuido de manera
creciente y constante y que estos medios vean en graves
dificultades su subsistencia. Todos conocemos medios
emblemáticos de estas islas que se han... donde se han
producido despidos, reducciones de plantilla, los primeros que
caen, además, los primeros perjudicados siempre es el eslabón
más débil de esta cadena periodística que son los freelance, las
personas que trabajan por libre.

Consideramos que este parlamento, igual que se han tomado
iniciativas a favor del mundo de la cultura, pues debería tomar
iniciativas a favor de la prensa libre, de la prensa privada, de la
prensa independiente.

Consideramos también que estas ayudas no deberían
condicionarse, como se ha condicionado algun tipo de ayudas
a la lengua que emplea ese medio de comunicación.
Consideramos que la prensa escrita en catalán ya tiene unas
ayudas directas. Consideramos que este nuevo tipo de ayudas
debería estar abierto a todos, tanto a los que lo hacen en una
como en otra de las lenguas oficiales, que no se debe excluir a
nadie por este motivo.

Y de verdad consideramos que es muy importante que el
Parlamento sea sensible a lo que puede ser, si alguien no lo
remedia, la desaparición de medios emblemáticos importantes
de estas islas que pueden además caer en manos de grandes
conglomerados, ya no solo españoles, incluso muchas veces
extranjeros, y que desaparezca esa prensa nuestra, autóctona,
local, con una línea editorial propia y que si no hacemos algo
esto es una realidad a la que en breve igual nos vamos a tener
que enfrentar.

Nada más, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. Ara en torn de fixació de
posicions en primer lloc té la paraula el representant del Grup
Parlamentari Popular, el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Jo
també seré breu perquè compartim tots i cadascun dels punts
que es plantegen. Faré una petita matisació, però la faré després
del punt 4, però sí que compartim en essència el que es planteja
en aquesta proposició no de llei.

Des del mes d’abril el Partit Popular ha sostingut que és
necessari que amb aquesta terrible crisi econòmica i social que
s’allarga de la pandèmia, del coronavirus, és necessari evitar
amb totes les forces possibles la destrucció massiva del teixit
productiu d’aquestes illes. Petites i mitjanes empreses que són
més fràgils a les crisis tanquen massivament, en conseqüència,
és responsabilitat de l’administració pública fer tot el possible
perquè el teixit productiu d’aquestes illes no tanqui. Per
aconseguir-ho és necessari garantir el nivell suficient de
liquiditat d’aquestes petites i mitjanes empreses, també de les
grans, però especialment de les petites i mitjanes perquè són les
que sofreixen en gran mesura l’impacte directe de la crisi
econòmica.

Una de les petites i mitjanes empreses, ho ha dit bé el Sr.
Rodríguez, en el cas dels periodistes freelance, que són
autònoms, en fi, el sector del periodisme o els mitjans de
comunicacions sofreixen el que no està escrit com a
conseqüència d’aquesta pandèmia i la caiguda d’ingressos
derivada de la publicitat.
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En conseqüència, les empreses que són més de comunicació
han de rebre..., no, no som partidaris, ho reconec, de fer
caixons o vestits a mida de certs sectors sinó que creiem que els
sectors que es veuen més afectats com a conseqüència de la
caiguda d’ingressos han de ser ajudats, amb independència que
siguin del sector de mitjans de comunicació o qualsevol altra
sector que pateixi, que n’hi ha molts que pateixen el que no està
escrit com a conseqüència d’aquesta crisi.

Compartim també per tant, o compartim per tant, que és
necessari ajudar, i per això, des del mes d’abril diem que és
necessari augmentar la línia d’avals d’ISBA, si fa falta que es
munti un ICO a la balear, una societat de capital risc, el que
faci falta a aquestes illes, a la comunitat autònoma, per tal de
donar suport, repeteix, a les PIME i als autònoms, siguin del
sector dels mitjans de comunicació o d’altres sectors que
pateixen el que no està escrit.

També compartim amb VOX, perquè també ho expressa
aquí, la necessitat de, per també oferir la suficient liquiditat a
aquestes petites i mitjanes empreses, rebaixar els imposts que
tenguin un component fix, els imposts que es paguen amb
independència de la facturació. Aquests imposts que es paguen
amb independència de la facturació, que n’hi ha alguns a la
comunitat autònoma, convendria, per suposat, per descomptat
també a l’Estat, convendria que en la mesura de les possibilitats
o s’ajornassin, per donar liquiditat, o es rebaixassin, com ho
han fet molts altres països. De fet, Espanya crec que som una
excepció, jo..., és realment sorprenent, o sigui, Alemanya,
Itàlia, Portugal, etc., rebaixes d’imposts; a Espanya, pujada
d’imposts, això sí, unes pujades d’imposts francament
ideològiques, profundament ideològiques.

Per tant, les rebaixes d’imposts nosaltres des de fa temps
que creiem que s’han de produir amb l’objectiu d’oferir
liquiditat a les petites i mitjanes empreses, no amb altra...,
temporalment, ho hem dit també, temporalment. Per exemple,
l’impost sobre estades turístiques, en el cas del sector turístic,
hem dit temporalment. Vàrem l’altre dia votar en contra d’una
proposta que proposava eliminar l’impost sobre estades
turístiques, hi votàrem en contra. Del que es tracta és,
temporalment almenys, oferir la política fiscal expansiva, li he
dit avui matí a la consellera, també consisteix a baixar els
imposts, això també és política fiscal expansiva.

Finalment, nosaltres som partidaris que efectivament no hi
hagi discriminació alguna per criteris lingüístics, faltaria més.
Tenim dues llengües cooficials, s’han de tractar absolutament
amb igualtat de condicions perquè tan vàlida és una com l’altra.
Nosaltres sempre ho hem defensat i sempre ho defensarem. Ara
bé, és evident que en els mitjans de comunicació...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant.

EL SR. COSTA I COSTA:

... -sí, ja acab-, hi ha una llengua que és preponderant, jo crec
que no hi ha cap dubte ni un, i perquè hi hagi algun mitjà de
comunicació que faci servir el català, doncs, és necessari que

hi hagi algunes ajudes per part de l’administració, perquè, si no,
no hi hauria cap, d‘acord?

Per tant, jo entenc el punt 4, i si no em corregirà llavors el
Sr. Rodríguez, jo entenc que el punt 4 està plantejat que les
ajudes que es donin a les empreses no atenguin cap criteri
lingüístic, i això ho compartim, sense perjudici del que acab de
dir.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Costa. Correspon ara el torn de paraula a la
representant del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra.
Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Vegem, ens trobam amb una proposta
que té una absoluta incoherència amb referència al partit que la
proposa i al seu contingut. I m’explic, aquesta proposta parla de
la llibertat dels mitjans de comunicació, de la seva importància
i cada vegada que es parla d’IB3, que és un mitjà de
comunicació, aquí ens vénen a demanar el seu tancament. És a
dir, enviar a l’atur totes les persones que treballen en aquest
mitjà públic. 

També parla aquesta proposta dels ERTO i valdria la pena
recordar que hi ha una hemeroteca, gràcies també als mitjans de
comunicació, que fan un gran esforç, els públics i els privats,
que tots passen per situacions complicades. Quan es parla
d’ERTO i de precarietat laboral, però VOX ha votat en contra
en el Congrés dels Diputats, consideram que no té cap tipus de
coherència que venguin aquí a reclamar coses que quan són allà
voten el contrari. Per exemple, el Reial decret llei 8/20, de 25
de març, de prestació extraordinària per cessament d’activitat
d’autònoms, varen votar en contra; aquí també ens parlen dels
autònoms. El Reial decret llei 11/2020, per garantir el
subministrament energètic, d’aigua i d’altres serveis per a
treballadors, famílies i col·lectius vulnerables, això tampoc no
els va importar. Sobre la flexibilització dels ERTO, també ho
he comentat, varen votar en contra.

Ens diuen que és fonamental el teixit productiu, i aquí
coincidim amb el Partit Popular, però en aquest parlament hem
sentit a VOX dir que estaven absolutament en contra que es fes
un concurs obert a empreses de les nostres illes per a compra de
material sanitari, i ara ens diuen que hem de protegir els mitjans
perquè ni hi hagi mitjans estrangers que venguin a comprar o
es facin càrrec d’aquestes empreses.

En definitiva, la incoherència és l’eix fonamental d’aquesta
proposició i nosaltres, des d’Unides Podem, en cap cas
blanquejarem la ultra dreta amb una proposta que realment no
té cap sentit.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Passam ara el torn de paraula
al representant del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr.
Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Des de Ciutadans venim demanant des
del començament de la crisi un pla de xoc i una actuació
específica a cada un dels sectors socials i productius d’aquesta
comunitat autònoma perquè, a més de la seva diversificació,
són realitats que necessiten una atenció específica. De vegades,
ho hem dit, es prenen resolucions que amb l’interès general i
salvar el tema sanitari de vegades no es tenen en compte les
conseqüències i l’impacte que tenen. Ho hem vist avui amb una
manifestació aquí amb el tema dels firaires, per exemple, que
s’han adaptat a totes les situacions que se’ls ha demanat i
després s’han vist en situació de tancament.

El tema dels mitjans de comunicació, tot i que no es
qüestiona de cap de les maneres l’interès social i l’interès
general i el servei públic que fan, durant la pandèmia han estat
precisament un instrument de major demanda per part de la
ciutadania per estar informada i,  sobretot, com més nombre de
mitjans de comunicació hi ha, més possibilitats hi ha de lluitar
contra la desinformació, les fake news i sobretot tenir accés a
un contrast de la informació i de la pluralitat.

El Sindicat Independent de Periodistes ja ens va avisar, ja
ho ve dient, han tengut reunions amb el nostre grup
parlamentari, i em consta que amb altres, dient que moltes
empreses i molts d’autònoms que tenen contractats treballadors
i treballadores de l’àmbit del periodisme, de la informació, han
hagut de reduir plantilles, els han hagut d’enviar a ERTO i s’ha
de reconèixer la tasca que han fet aquests mitjans de mantenir
tot el que han pogut, però també dels treballadors i
treballadores periodistes o del món de la comunicació que fins
i tot han acceptat una baixada dels seus sous per seguir
treballant, perquè hi ha un caire vocacional i que va més enllà
de vuit hores de feina. Són 24 hores de feina per poder seguir
informant.

Per tant, és evident que és un col·lectiu que ha patit la crisi,
que la pateix, la manca de publicitat no només institucional,
sinó privada. La crisi de les empreses ha provocat que no
s’enviï publicitat als mitjans de comunicació, ni digitals, ni
premsa escrita, ni televisió ni ràdio, per la qual cosa els seus
ingressos han minvat molt considerablement i han minvat
també esforços i espais per poder divulgar notícies.

És inqüestionable, per tant, la necessitat de la informació en
una societat de progrés, plural i lliure, i per descomptat que les
mesures que duguin a terme actuacions per no deixar-los de
costat i per afavorir també la continuïtat d’aquest servei públic
són necessàries.

Vostès duen aquí una proposició amb quatre punts.
Nosaltres a la línia, des de Ciutadans, que vostè està plantejant
li donam suport perquè va en la línia del que he esmentat abans. 

El tema del quart punt, quant a no establir cap tipus de
mesura restrictiva quant a criteri lingüístic i discriminatori, crec
que qualsevol mesura que es cregui en aquest moment en
qüestió discriminatòria ha d’estar fora; vostè l’especifiquen
aquí per un tema del català. Mitjans que s’han expressat
contínuament amb l’idioma... en català, propi també, com a
llengua pròpia igual que el castellà, les dues llengües d’aquesta
comunitat autònoma, per exemple tenen bastant solvència i són
bastant acollits especialment -parl de Mallorca- a la part forana.
Per tant a vegades sí que hi pot haver més ajuts per la dificultat
que tenen per sortir endavant. 

De totes maneres nosaltres votarem igual; no sé si vostè
acceptarà votació separada o no, nosaltres donarem suport a
aquesta proposició no de llei, però voldríem, Sr. Rodríguez,
que es quedi amb la reflexió que no hem de fer cap atac de cap
de les maneres a una altra de les llengües que precisament
molts de lectors hi acudeixen perquè és una via d’informació
però també d’aprenentatge de la llengua de les Illes Balears en
la seva diversitat de modalitats a les quatre illes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Passem ara el torn de paraula al
representant del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr.
Ensenyat.

(Intervenció inaudible per avaria tècnica)

Sí, sí, se’l sent.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Ara. Devia fer mal contacte. Ja sabia jo que...

Idò, presidenta, estic un poc desconcertat, si us he de dir la
veritat, perquè no sembla que sigui una PNL que vengui d’un
grup d’extrema dreta; jo diria més aviat que potser d’un
centre..., un extrem centre, una cosa moderada, no?, i
especialment també que no té res a veure amb el discurs a què
ens tenen acostumats, especialment dins la sala de plens,
referint-se a la televisió pública, i a “xiringuitos” y a regar con
subvenciones millonarias a tal..., i ara ens vénen amb una
proposta que té una certa lògica, però evidentment ha dit una
frase que no m’hagués pensat mai sentir-la de vostè: que els
mitjans de comunicació són una peça fonamental dins un estat
democràtic.

Fins i tot ha parlat després de llengua catalana amb una
certa normalitat. Això és un ou de dos vermells, jo crec que
anam avançant! I a més el Sr. Gómez també és de Ciutadans,
que Ciutadans i VOX en qüestions lingüístiques tenen un
discurs molt semblant, per no dir idèntic, també parlava amb
naturalitat de la llengua catalana, amb l’ús d’aquestes illes, és
a dir, no de dir mallorquí, menorquí, eivissenc i pagès, em
sembla que era, que quan va dir allò de pagès hi havia la
diputada de Gent per Formentera que quasi va caure de la
cadira. Però bé, està bé, podem parlar amb una certa normalitat
d’aqueixes qüestions.
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Per tant no sé si hi ha trampa o no, no ho sé. Com que el
grup proposant té dos torns d’intervenció per ventura el primer
pic ha estat suau i en el segon, que no el podrem rebatre, ens
fotrà dues clatellades, com també per altra banda ens tenen
acostumats.

Per tant, clar, jo entenc que la coherència és important, i si
els mitjans de comunicació són fonamentals dins un estat
democràtic evidentment els públics encara ho són més, perquè
precisament han de ser garantistes d’aquesta objectivitat que ha
de tenir la informació. Crec que això en aquest sentit és
important, i com que els he sentit repetides vegades carregar
contra els mitjans de comunicació públics d’aquestes illes
precisament, és com que no m’ho acab de creure. Per tant
esperaré el segon torn a veure què passa.

Gràcies.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Passem ara el torn de paraula
al representant del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes, el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup parlamentari
demana la votació separada del punt quart.

En general, amb la finalitat de la iniciativa hi estam d’acord.
Al final parla d’un determinat sector especialment colpejat per
la crisi econòmica, perquè viu de la publicitat, i la publicitat
evidentment és un dels factors que més fàcilment es pot llevar
del teu compte de resultats davant una situació de tensió
econòmica molt forta, i per tant pensam que aquest sector, com
tots els sectors colpejats per la crisi, necessita ajuda i suport.

A més a més, parlam d’un sector que exemplifica un poc un
dels manaments constitucionals, que és el de la garantia del
pluralisme. La Constitució, els estats democràtics es
fonamenten en el fet que hi hagi pluralisme, i perquè aquest
pluralisme es vertebri els mitjans de comunicació tenen un
paper clau i essencial, perquè evidentment si no hi ha multitud
de mitjans de comunicació difícilment podem articular aquest
pluralisme. Per tant en aquest sentit crec que la iniciativa també
pot tenir un interès general prou evident.

I un tercer factor és que, a més a més, incideix en els...,
nosaltres no venim a jutjar la coherència del grup proposant,
que altres grups s’han dedicat a aquest afer; nosaltres això ho
deixam, ho deixam, cadascú és esclau de les seves coherències,
de les seves paraules i dels seus vots, però, bé, el tercer aspecte
per a nosaltres positiu d’aquesta iniciativa és que intenta
protegir els mitjans de comunicació de les Illes Balears. I, és
clar, els mitjans de comunicació de les Illes Balears són
essencials també perquè hi hagi una informació autocentrada de
les Illes Balears, i des d’aquest punt de vista, encara que alguns
consideren que això no és coherent amb el grup proposant,
nosaltres no entram en el debat de la coherència, a nosaltres
això ens satisfà, perquè volem que hi hagi una informació

autocentrada de les Illes Balears. Per tant en aquest sentit som
uns defensors d’IB3 perquè és una informació autocentrada de
les Illes Balears, però també som defensors dels mitjans de
comunicació privats autocentrats a les Illes Balears, perquè tot
això conforma aquest pluralisme al qual em referia.

On no estam d’acord? Amb el punt quart. Per què? Perquè
pensam i volem ser congruents amb aquest pensament que deia
un poc el Sr. Costa, perquè, és clar, això de què volem igualtat
de condicions, la igualtat -això ho diu el Tribunal Suprem,- la
igualtat en condicions desiguals no existeix, i les condicions de
la llengua castellana i de la llengua catalana són diferents, i
aplicar el mateix criteri és fer-se trampes, és fer trampes, i el Sr.
Costa ho deia. La preponderància en el món de la comunicació
del castellà per damunt del català és abismal, per tant pretendre
tractar igualment dues situacions absolutament diferents... no
té ni cap ni peus.

La feblesa i l’impacte de la crisi evidentment són molt més
durs en aquell que té una situació més dèbil que en aquell que
té una situació un poc millor. Per tant, què vol dir això? Que
hem d’intentar ajudar el més dèbil, hem d’ajudar més el més
dèbil i un poc manco el que no és tan dèbil. Això forma part de
la concepció... per a nosaltres del sentit comú, i des d’aquest
punt de vista idò evidentment si hi ha elements que fan unes
determinades empreses més dèbils aquestes han d’estar
especialment protegides. Com que això al Grup VOX li crea
una tírria insofrible, idò evidentment nosaltres amb aquest punt
quart entendrà que no hi podem estar d’acord.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Passem ara el torn de paraula al
Sr. Castells, representant del Grup Parlamentari Mixt.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo també pens, en la línia
del que ha dit el Sr. Ensenyat, que sembla que amb aquesta
proposició no de llei el Grup Parlamentari VOX ha descobert...
no només el respecte i l’empatia, i fins i tot una certa política
d’intervencionisme estatal en l’economia, sinó jo diria la
política, ha descobert la política. O sigui, després de criticar
que qualsevol assignació pressupostària dels pressuposts de la
comunitat autònoma serveixen per potenciar els “xiringuitos”
pancatalanistes i “xiringuitos” de feministes, etc., ara resulta...,
deu ser que hi ha algun “xiringuito” panespanyolista que té
problemes econòmics... (...) deia: “ostres, si tenim la comunitat
autònoma perquè els pugui ajudar, perquè pugui ajudar els
nostres “xiringuitos”, m’ho imagino, perquè, és clar... 

És a dir, escolti, si quan ho fem uns és per aquests mòbils
tan inconfessables, imagino que quan vostès ho demanen deu
ser pel mateix, o si no, ja m’ho explicarà, aquell bitllet de 50
euros gegant que vostè va dividir jo no vaig veure en lloc la
part dels imposts dels ciutadans que han d’anar per als
“xiringuitos” panespanyolistes, als quals m’imagino que vostè
protegeix perquè no vull ni pensar que està protegint els altres,
vaja, voldria pensar això.

 



904 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 39 / 3 de novembre de 2020 

Per tant, escolti’m, benvingut, hem descobert que hi ha una
cosa que és l’administració que defensa els interessos generals,
que serveix per ajudar les empreses quan tenen problemes, que
serveix per potenciar determinades polítiques culturals,
lingüístiques o d’igualtat de gènere quan hi ha col·lectius que
necessiten aquest suport, ja sigui una empresa que té problemes
o ja siguin unes dones que estan maltractades, molt bé,
benvinguts a la política. Això és exactament la política i, per
tant, doncs, esper que això sigui l’avantsala d’una participació
més constructiva del seu grup en tots els debats que solem tenir
en aquest parlament.

Jo li he de dir que dels quatre punts que vostè presenta, no
estic d’acord amb gairebé cap, amb l’únic que puc estar
mínimament d’acord és amb el punt 3 i ara passaré a explicar-li
per què.

El primer és perquè crec que en la situació actual de crisi
econòmica no cal fer un pla de foment d’un sector específic, no
cal fer un pla de foment d’un sector específic, perquè vostè el
que posa damunt la taula és un problema que afecta totes les
empreses, és a dir, hi ha empreses que tenen problemes perquè
no tenen publicitat, hi ha empreses que tenen problemes perquè
no tenen clients i, bé, estam en una situació general d’aturada
de l’economia i, per tant, crec que el que s’han de fer són
mesures... és a dir, que cal tenir una política basal de suport a
totes les empreses que tenen problemes i que han vist reduir la
seva facturació.

Això és tan així que en el segon punt de forma implícita
secunda aquesta postura que li dic jo, perquè diu que en aquest
pla s’hi han d’incloure les mesures que s’apliquen a altres
sectors. Escolti, idò llavors si en aquest pla li hem d’aplicar les
que s’apliquen en altres  sectors no cal que fem un pla
específic, el que he de fer és un pla general, una política
general, global de suport a totes les empreses que han vist
reduïda la seva facturació, que han vist reduïda la seva activitat
econòmica.

Com que no estic d’acord amb cap... ni amb l’1 ni amb el 2
tampoc no hi estic amb el 3, perquè és clar evidentment el 3
s’insereix en els altres dos, tot i que el 3 en la seva
individualitat..., hi estic a favor amb la filosofia, tot i que és un
brindis al sol. Estic a favor que quan es donen ajuts a una
empresa aquests ajuts es condicionin a l’observança de
determinades pràctiques, però, és clar, si vostè dóna un ajut a
una empresa i la condició que li posa és que mantingui tot el
seu personal. Això tal vegada és un regal enverinat, perquè és
clar normalment les empreses que necessiten ajuts normalment
el que necessiten són reestructuracions, necessiten plans de
viabilitat i per tant, tal vegada vostè li està posant una condició
a aquesta empresa per rebre un ajut que fa que l’ajut aquest no
li serveixi per a res, però bé..., com que ara estan... ara s’han
convertit en bolivarians doncs també fan brindis al sol.

Per últim, respecte al quart punt, no puc votar-hi a favor
perquè -escolti- això és mesclar ous amb caragols, és a dir, una
cosa és una política de suport a empreses que tenen problemes
econòmics, política en la qual no hi ha cap mena de
discriminació per raó de llengua, òbviament, i una altra cosa és
una política cultural de suport a una llengua que té poca
presència en els mitjans de comunicació. 

Aleshores, és clar, vostès amb la seva obsessió amb aquest
tema... tot i que he de reconèixer que ho fan amb molta
elegància i amb molta... i amb... bé, i amb un to molt
respectuós: “sin establecer criterios lingüísticos de
discriminación positiva”, és a dir, no fan la seva retòrica
habitual de menystenir i de difamar tot el món del suport a la
llengua i la cultura expressada en català.

Per tant, tot i que els agraeixo el to i els agraeixo aquest
canvi d’actitud, no podem estar-hi d’acord perquè mesclen -
deia- dues coses que no tenen res a veure.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Ja per últim passem el torn al
representant del Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Jo crec que seré breu,
simplement sí que vull deixar clar que em sembla d’una..., és
clar, venir aquí a presentar o a demanar “un plan de fomento
del sector del periodismo” a la vegada que demanen un dia
darrere un altre i darrere un altre por activa, por pasiva y por
perifrástica el tancament de la Radiotelevisió de les Illes
Balears, em sembla d’un cinisme majúscul.

Ja he al·lucinat quan ho he llegit i avui ho ha acabat
d’arreglar en dir “medios de información autóctona”, és clar...,
és a dir, volem mitjans autòctons, però no volem que hi hagi
una informació propera i autòctona com és la Radiotelevisió de
les Illes Balears. Això el primer.

Després jo no sé a vostès què és el que els demana el sector,
però, per descomptat, a nosaltres els que ens mostra el sector,
sobretot a... puc dir a llocs com Eivissa que és d’on jo som i em
consta que també a Menorca, i em consta que també a
Mallorca, és una preocupació del sector privat quan s’ha pogut
plantejar o suposar una certa reducció del pressupost de la
Radiotelevisió de les Illes Balears, del qual també pengen
multitud d’autònoms i petites empreses com diuen.

Per tant, torna ser profundament incoherent el seu
plantejament de defensar autònoms amb el que vostès ens
planegen aquí i ens plantegen cada dia volent tancar la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

Vostès ho arreglen també tot amb rebaixes fiscals, però,
com dic aquest pressupost públic és també dinaminatzador del
sector i, per tant, també manté l’ocupació a través de publicitat,
a través també de sots-contractacions al sector privat
directament, és a dir de manera directa i de manera indirecta.

Tampoc no veig clar què pot fer el Govern de les Illes
Balears sobre els imposts, ja que són una petitíssima part la que
pot afectar a aquesta gent, bàsicament aquí crec que haurien
d’haver instat el Govern de l’Estat en qualsevol cas.

Igualment estic... certament encara content que vulguin
venir vostès de VOX a defensar el periodisme perquè, és clar,
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últimament el que hem vist són més coses com aquí, el que
m’han passat, que diu... notícies que diuen: “Asociaciones de
prensa condenan el veto de VOX a periodistas”. “VOX declara
la guerra a la asociación de periodismo de Madrid por la
acusación de la agresión a un periodista”, etc. Per tant, estic
content, i li ho dic de veritat, que vostès es vulguin reconciliar
-reconciliar- amb el sector periodístic i els felicit també -com
han dit altres grups- si el que vostès volen és moderar certs
comportaments que crec que ens farien prou falta en aquesta
cambra.

A nosaltres el que ens queda per dir és que evidentment
volem mantenir tot el teixit productiu i tota l’ocupació possible,
simplement diferim en la manera en què ho volem fer respecte
de vostès.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Marí. Passem ara ja en torn de
contradiccions la paraula al Sr. Rodríguez, representant de
VOX-Actua Baleares.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. A ver, yo les..., me gustaría
facilitarles el trabajo, la próxima vez digan: no vamos a votar
nada que venga de VOX, aunque pida repartir caramelos a los
niños el día de Reyes, y ya está, se ahorran ustedes el trabajo,
que me parece muy bien y es legítimo, o sea no tengo
absolutamente nada que objetar. Pero que lo intenten adornar,
por ejemplo, que la señora representante de Unidas Podemos,
me lo venga a adornar con la coherencia, podemos alargar esta
sesión seis horas y le puedo decir todas las incoherencias de su
partido, de cuando tenía aquellos 70 y tantos diputados, iba a
asaltar los cielos, ahora que no asalta nada más que los
ministerios, porque podemos estar horas y horas. O hablando:
no, yo no blanquearé jamás a la ultraderecha; no, están ustedes
muy ocupados blanqueando a los que blanquean el terrorismo,
doble blanco, doble color. Exacto, están ustedes muy ocupados
en eso.

Cuando me dicen: es que ustedes quieren cerrar la
televisión pública de las Islas Baleares. Esta PNL no hablaba
de medios públicos, hablaba de medios privados. Es como si
trajéramos una PNL hablando del cultivo de las algarrobas y
me dijera: no, pero es que ustedes están en contra del sector del
olivo. No, mire, son cosas diferentes, esta habla de medios
privados, el día que queramos hablar de los públicos,
hablaremos de los públicos.

Luego, de verdad que es que yo creo, que creo que en el
Reglamento no lo contempla, pero es que me encantaría que me
solicitaran ustedes una comparecencia y sentarme en esa parte
como cuando se sientan los consellers y explicarles uno a uno
claramente, qué es VOX porque creo que ustedes no lo
entienden. Ustedes deben creer que nosotros queremos ser
todos madrileños, vivir en el barrio de Salamanca, hablar un
castellano de Valladolid y que todos somos del Real Madrid.
Yo supongo que esa es la idea que tienen ustedes de VOX,
pues tienen una idea muy equivocada, muy equivocada, no

tengo ahora tiempo para deshacer todas esas ideas que tienen
ustedes preconcebidas. 

Nosotros estamos en contra de la utilización que se hace de
la riqueza que significan las diferentes lenguas que se hablan en
España, de los diferentes fenómenos culturales que tenemos en
España y que se utilice eso no para fomentar la cultura y la
unión de los españoles, sino para enfrentarnos, que conviertan
un hecho de enriquecimiento cultural, en esto que ustedes
llaman “el hecho diferencial”. Quieren crear un elemento de
desunión en lugar de un elemento de unión. Pero les puedo
asegurar que ni mi grupo, ni nadie de mi partido tiene nada en
contra, ni de la lengua catalana, ni del valenciano, ni del
vascuence, ni del gallego, absolutamente nada, todo lo
contrario. Es más, somos partidarios de su fomento y de su
estudio, más claro no se lo puedo decir.

Y si en esta proposición en concreto llevábamos en el punto
4 la no discriminación positiva por razón de lengua, es porque
los medios de comunicación ya han recibido toda una linea de
subvenciones, pero limitada exclusivamente a aquellos medios
que iban escritos o que se difundían en catalán, y nuestra idea
era que a estas ayudas que nosotros proponemos, tuvieran
acceso todos con igualdad de condiciones, todos, no es porque
no queramos, o en este momento estemos en contra de esa linea
de subvenciones, que sí lo estamos, que sí lo estamos, pero son
temas diferentes que no tienen nada que ver con esta PNL que
aquí hoy presentamos que es un mero intento de echar un cabo
a un sector que seguimos diciendo que es la columna vertebral
fundamental de la democracia, no existe democracia sin medios
libres e independientes.

Y esa libertad y esa independencia también se aplica a
nosotros cuando un medio no nos gusta y no le queremos dejar
entrar, porque estamos en nuestra casa. Y eso no quiere decir
que estemos en contra de la prensa libre, pero nosotros también
tenemos libertad de criticar a la prensa cuando consideramos
que no hace bien su trabajo o cuando consideramos que
produce fake news sobre nosotros, pero eso no quiere decir que
queramos cerrar ningún medio independiente, ni El País, ni el
Gara, o sea, son medios privados, que hagan lo que les salga de
las narices, y nosotros haremos lo que nos salga de las narices
y nosotros haremos lo que nos salga de las narices también, si
consideramos que se nos ataca injustamente, si en algún
momento les vetamos una rueda de prensa, que esa es la
esencia de la libertad, que es lo que yo creo que ustedes a veces
no entienden, que aquí ustedes quieren que a veces todo sea
blanco o negro, pues a veces existe una amplia escala de grises
que ustedes son incapaces de percibir.

Nada más. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Rodríguez. Por lo que veo, sí me pide la
palabra, pero estábamos hablando y hasta qué punto no sé, se
la doy pero realmente...

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Sí, para cuando se pueda Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Tiene la palabra, 1 minuto.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Sí, amb mig minut en tenc prou. En observança del
Reglament, article 81 i els que pertoquin, deman a presidència
que l’observació i afirmació que ha fet el diputat de VOX, en
el sentit que “el meu grup polític blanqueja el terrorisme” no
s’inclogui en el Diari de Sessions.

Gràcies.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Sra. Presidenta, no ha sido esa mi expresión, ha sido que
“son ustedes blanqueadores de los que blanquean el
terrorismo”. Creo que la apreciación es subjetivamente
diferente.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, señores diputados. De todas maneras quedarán
las dos observaciones constando en el acta de sesión.

Por lo que he entendido, creo que podríamos votar los
puntos 1, 2 y 3 juntos y el cuarto por separado. Creo que es lo
que se ha planteado, que del cuarto era el único que se había
pedido votación por separado. ¿Acepta la votación de esta
manera, Sr. Rodríguez?

Llavors passam a votar, votarem en primer lloc els punts 1,
2 i 3 de la proposició no de llei RGE núm. 11450/20.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor, 7 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queden rebutjats aquests 3 punts. 

Passem ara a la votació del punt número 4.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor i 8 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Així doncs queda rebutjada la Proposició no de llei RGE
núm. 11450/20, relativa a suport al sector privat de la
comunicació de Balears davant la crisi de la COVID-19.

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