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EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, senyores diputades, passam a la segona
sessió plenària extraordinària del dia d’avui.

Punt únic. Debat i votació del dictamen de la Comissió
d'Educació, Recerca i Cultura del Projecte de llei RGE
núm. 1366/22, d'arxius i gestió documental de les Illes
Balears.

El punt únic de l’ordre del dia consisteix en el debat i
votació del dictamen de la Comissió d’Educació, Recerca i
Cultura, del Projecte de llei RGE núm. 1366/22, d’arxius i
gestió documental de les Illes Balears.

Per fer la presentació...

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sr. Presidente, artículo 82 del Reglamento, solicito la
observancia de propio reglamento para aplicar el artículo 78, en
concreto el artículo que permite que se altere el orden del día
a petición de un grupo parlamentario.

Y, en concreto, aplicando el apartado tercero de ese
artículo, solicito la inclusión de un nuevo asunto consistente en
las preguntas con solicitud de respuesta oral al Gobierno de las
Islas Baleares, que han cumplido con los trámites
reglamentarios necesarios para ser incluidas, dado que han sido
oportunamente registradas en el Registro General de Entrada de
este Parlamento con la antelación pertinente a la constitución
de esta sesión plenaria.

EL SR. PRESIDENT:

No procedeix, Sra. Diputada, aquest assumpte ha estat
tractat a la Diputació Permanent i, per tant, en aquests moments
no modificarem l'ordre del dia que hem establert. 

Donam la paraula per a la presentació del projecte de llei,
per part del Govern, al conseller de Fons Europeus, Universitat
i Cultura. 

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Molt bon dia, bon dia a tots i a totes una altra vegada,
gràcies president. President, com dic, diputats, diputades, els
que hi sou, tots els que hi sou, consellers, conselleres, i també
convidats, bibliotecaris, arxivers, documentalistes, companys
i companyes, i equip de la conselleria.

Avui, per fi culminam el procés d'un repte important per a
les Illes Balears, l'aprovació d'una nova llei d'arxius i gestió
documental de les Illes Balears. Compartiran amb mi la
importància de preservar i conservar el patrimoni documental
de la nostra comunitat com un llegat que ens ha arribat per
gaudir-lo avui, però també en el futur. Els arxius són vertaders
testimonis de la nostra història, la memòria de la nostra societat
i s'hi guarden infinitat de proves, accions i històries passades
d'un valor incalculable, preserven el nostre patrimoni i són una

font importantíssima a l'hora d'analitzar accions passades de
present i futur.

Els arxius són concentradors vitals de coneixement, juguen
un paper essencial en el pensament crític, ja que garanteixen
que el patrimoni documental preservat permeti a les
generacions futures comprendre el seu propi passat.

El fet de defensar avui aquí una llei d'arxius i gestió
documental evidencia que som davant d'una transició complexa
de l’analògic al digital. A dia d'avui, molts documents ja no es
produeixen en paper, és per açò que es fa més necessari que
mai comptar amb noves maneres de conservar els documents en
un món digital. La modernització juga un paper clau a l'hora de
garantir que els arxius acompleixen els reptes del segle XXI,
comptar amb noves tecnologies per preservar i conservar de
manera adequada els documents, tenir a disposició estratègies
actualitzades mitjançant les quals impulsar projectes de
divulgació innovadors i creatius, així com altres formes
d'interactuar entre institucions i la mateixa societat, han estat i
són els nostres reptes.

Sense voler ser molt extens, crec que és important fer un
petit repàs cronològic. El 15 de maig del 2018 es va dictar la
resolució per la qual s’ordenava l'inici de tramitació de
l'avantprojecte de modificació de la Llei 15/2006, de 17
d'octubre, d'arxius i patrimoni documental de les Illes Balears,
una iniciativa que va començar la que fou consellera de
Cultura, Fanny Tur, que continuà Pilar Costa, també com a
consellera de Cultura, i ara, en el meu mandat, juntament amb
tot l’equip, hem acabat i hem posat punt i final a tot aquest
període de tramitació, una tramitació llarga, quatre anys de
tràmits administratius que han acabat confluint en aquesta nova
llei.

Entre el 2019 i el 2020 es varen fer tots els tràmits
administratius preceptius per continuar el procediment, els
tràmits d'audiència, l'estudi i l’informe d'al·legacions
presentades, reunió de la Comissió Tècnica Interinsular
d'Arxius, la consulta preceptiva a la Junta Interinsular d'Arxius,
els informes jurídics preceptius, la publicació de la
documentació i els informes al Portal de Transparència.

Crec que és important destacar també, perquè ajuda a
entendre el procés que ha tingut la tramitació d'aquesta llei, que
després del primer tràmit d'informació pública i atesa la gran
quantitat d'al·legacions presentades, s'acordà treballar no en
una modificació puntual de determinats articles de la Llei
d'arxius i patrimoni documental de l'any 2006, sinó que es va
optar per treballar en una nova llei que preveiés la situació
actual i s'adaptés a la norma, a la nova normativa en aquesta
matèria; principalment, la incorporació i l'adaptació de la gestió
dels arxius públics al context digital i a les noves obligacions
que la normativa estatal bàsica ha establert en matèria
d'administració pública.

Com deia, un procés que ha acabat substituint la Llei
d'arxius i patrimoni documental de l'any 2006 per una nova llei
adaptada a la gestió dels arxius públics, al context digital i a les
noves al·legacions que la normativa estatal ha establert en
matèria d'administració pública.
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És per aquest motiu que parlem avui d'una nova llei i amb
un nou títol, incorporant al títol la gestió documental, quedant,
doncs, com la Llei d'arxius i gestió documental de les Illes
Balears.

La quantitat de reunions, abans i després de tenir el projecte
de llei aprovat pels membres del Consell de Govern, ha estat
nombrosa, i és que compartiran amb mi que el nivell tècnic
d'aquesta llei demana una atenció especial i molt específica. És
per açò que vull agrair personalment la tasca excepcional que
ha realitzat l'Associació de Bibliotecaris Arxivers i
Documentalistes de les Illes Balears en presentar un total de 70
propostes les quals han estat treballades, analitzades i valorades
amb molt deteniment. Per això el meu agraïment a la presidenta
de l'Associació, Montserrat Pujol Rodríguez i a tot el seu equip,
per aquest treball excel·lent que ha ajudat a millorar i enriquir
el text d'aquesta nova llei, però que, sobretot, ha servit com a
punt de partida per a tots els que som presents a l'hora
d'esmenar la llei.

Un agraïment, també, als quatre consells insulars i a les
administracions locals, que ens han fet arribar peticions amb
l'objectiu d'enfortir aquest text.

I vull estendre el meu agraïment, com no pot ser d'altra
manera, a tots els grups polítics, perquè el procés de tramitació
de les esmenes ha estat complex, molt tècnic i interns, però
sobretot perquè la lectura ha estat gairebé sempre tècnica i
positiva, amb una predisposició de sumar i aportar que és
d'agrair, és per açò que vull donar-vos les gràcies.

Així, vull agrair al Grup Parlamentari Popular, a la Sra.
Margalida Durán; al Grup Ciutadans, al Sr. Jesús Méndez; al
grup El Pi, a la Sra. Lina Pons, perquè des del primer moment
han tingut la voluntat d'arribar a acords, malgrat les diferències
en alguns punts. Moltes gràcies pel vostre to dialogant i
constructiu.

A més, vull agrair a la Sra. Patrícia Font, de MÉS per
Menorca, per la seva posició negociadora des del principi i la
seva voluntat d'acord, amb suggeriment d'esmenes, per arribar
al consens. I també al grup de Formentera, al Sr. Antonio Sanz,
per la seva voluntat d'acord i pacte, malgrat la visió distinta en
algun punt concret.

També, perquè sense el treball conjunt no hauria estat
possible, vull agrair als grups parlamentaris de MÉS per
Mallorca, al Sr. Miquel Ensenyat, de Podem, a la Sra.
Esperança Sans, i del PSIB, al Sr. Enric Casanova i Pilar
Carbonero, pel seu treball exemplar, positiu i dialogant, perquè
aquesta llei arribàs al màxim d'acord.

El procés, com deia, no ha estat fàcil i ha requerit de molta
predisposició per la visió tècnica que es requeria, però és
d'agrair i de posar en valor el fet que tots i totes haguem posat
de la nostra part, a fi d'arribar a consens. Ser avui aquí i
defensar aquesta llei és motiu de satisfacció, és d'aquells dies
que l'alegria és compartida, per això vull agrair també els
esforços de les dues conselleres de cultura predecessores,
Fanny Tur i Pilar Costa, per arrencar i impulsar aquesta llei.
Així com també el meu agraïment a la que fou consellera
d'Administracions Públiques i Modernització, Sra. Isabel

Castro, per la participació en tota la part de modernització. I
també, com no pot ser d'altra manera, esmentar tot l'equip
tècnic de la conselleria, tant els tècnics de la Direcció General
de Cultura com els de la Direcció General de Modernització,
per la seva gran tasca.

I, finalment, vull agrair a tot el meu equip, a la directora
general de Cultura, Catalina Solivellas, al director general de
Modernització, Ramón Roca, i a tot el meu gabinet.
Moltíssimes gràcies.

Com bé deia a l'inici, aquesta nova llei incidirà en la
salvaguarda del patrimoni documental de les Illes Balears i
implica la mateixa conservació i el dret d'accés als documents
públics.

Els eixos fonamentals de la nova llei són el reforçament de
les consideracions legals sobre el patrimoni documental de les
Illes Balears; la clarificació dels conceptes de la terminologia
arxivística prevists a la llei; l'actualització en l'estructura del
sistema arxivístic de les Illes Balears; la identificació dels sots-
sistemes arxivístics de la comunitat autònoma; el reforç de la
importància de l'avaluació i la qualificació dels documents en
relació amb la gestió i el seu tractament arxivístic; el
reconeixement de la transcendència de l'activitat de la gestió
documental i arxivística en el marc dels procediments
administratius, inclosa l'activitat de l'administració electrònica;
garantir la dotació dels mitjans materials i personals al sistema
arxivístic de les Illes Balears; la regulació del sistema
simplificat d'accés a la documentació, quan es troba en arxius
històrics o d'accés lliure, amb infraestructures adequades per a
la seva consulta; també regular el marc de les infraccions i
sancions en relació amb la conservació dels documents i
l'aplicació del sistema arxivístic; i l'accés als documents dels
arxius històrics; així com la inclusió del nou títol dedicat al
règim d'inspecció i auditoria conforme als principis de
transparència i auditoria dels serveis públics, una petició
recollida de les aportacions d’ABADIB.

A més determina la Conselleria de Fons Europeus
Universitat i Cultura com la conselleria competent en matèria
d'arxius i gestió documental a l'administració autonòmica, sense
perjudici que en el futur puguin modificar-se la denominació de
la conselleria o adscripció d'aquesta competència, com no pot
ser d'altra manera.

I sense estendre'm molt més, i perquè la cessió és prou
llarga i encara s’ha d'acabar de votar i debatre algunes esmenes,
ja per acabar, des de la convicció i la certesa que aquesta llei és
necessària, esper que avui aquesta cambra ens acompanyi per
sumar, amb l'objectiu de fer una passa més en el camí de la
millora dels arxius i la gestió documental d'aquesta comunitat
autònoma, per tot el que ja s’ha explicat i pel compromís que
ens deu, us deman el suport i el vot a favor d'aquesta iniciativa.

Moltíssimes gràcies, diputats i diputades. Moltíssimes
gràcies, president. 

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears RGE núm.
3580, 3581, 3582, 3584, 3587, 3588, 3594, de la 3600 a la
3603, la 3605, de la 3607 a la 3611, les 3613, 3615, 3619,
3624, 3627, 3628, 3633, 3636, 3640, 3642, 3644, 3645, 3647,
3648, 3651, 3655, 3657, 3658, 3659 i 3660/22, i posicionar-se
respecte de les esmenes de la resta de grups parlamentaris, té la
paraula la Sra. Pons. 

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Vull
saludar l'Associació de Bibliotecaris, Arxivers i
Documentalistes de les Illes Balears, ABADIB, també els
serveis jurídics del Parlament, especialment el lletrat Lluís
Isern, que ha fet una feina molt rigorosa i assessora de cap als
grups parlamentaris a l'hora d'elaborar, tant en ponència com en
comissió, aquesta llei d'arxius, una llei que pensam necessària
i imprescindible per als reptes d'aquesta nova societat, cap a la
digitalització, i també per conservar allò que ens defineix com
a poble, la nostra idiosincràsia i també les especificitats de cada
una de les Illes Balears, Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera.

Creiem que aquesta llei sí que ha intentat arribar al consens
i també ha sabut escoltar aquells que més en saben, que són els
arxivers i aquells que de qualque manera han de manejar aquest
patrimoni tan important, com deia, la nostra història.

Jo no m'allargaré avui a explicar les esmenes una per una,
ja n’hem pogut parlar, he de dir que n'hi ha hagudes, la majoria
d'elles, que ens hem deixat dur per aquestes idees i necessitats
i prioritats del col·lectiu que fa feina amb aquest arxiu; hem
tengut molt en compte, també, el que han demanat des de la
seva diferència, els consells insulars, tant de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera, i també l’autoritat o
l'auctoritas, més ben dit, de cada una d'aquestes illes a l'hora de
poder tenir també potestat sobre allò que els pertany de la
història i del present, i també organitzar el futur dels arxius a la
nostra comunitat autònoma. 

Simplement vull dir això, dir que de les 86 esmenes
presentades se’ns n’han aprovades un total de 32, 37 encara són
vives i els hem estudiades a fons, i també els han estudiat a fons
els diferents diputats i diputades d'aquesta cambra autonòmica,
els diferents portaveus que s'han encarregat de fer feina, i de
valent, en aquesta llei d'arxius.

Per tant, jo no m'allargaré simplement dir que encara hi som
a temps de donar el vist-i-plau a aquestes esmenes, que, com
dic, han estat simplement un fil conductor, una energia de
traspassar aquestes peticions, d'una banda cap a l’altra perquè
es puguin plasmar en aquesta llei la qual esperem que sigui,
sobretot, eficaç, eficient i que conservi allò que tant ens
interessa.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Mixt, Menorca, RGE núm. de la 3822 a la 3824,
de la 3826 a la 3829, la 3832, 3833, 3838, 3843, 3845, 3846,
3848, de la 3851 a la 3854, de la 3856 a la 3861, les 3863,
3864, 3866, 3867, 3870, 3871, 3874, de la 3876 a la 3878, la
3880, 3882, 3883, de la 3885 a la 3889 i les 3891 i 3894/22, i
les del Grup Parlamentari Mixt, Formentera, 4015, 4016, 4020
i 4021/22, i per posicionar-se respecte de les esmenes de la
resta de grups parlamentaris, en primer lloc, té la paraula la Sra.
Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom, sigui benvingut
el públic que avui ens acompanya.

L'aprovació de la llei d'arxius i gestió documental de les
Illes Balears és una actualització més que necessària de
l'anterior llei que data de l'any 2006, 16 anys en l'actual món de
l'arxivística són molts anys, perquè tots els sistemes amb els
quals funcionen han evolucionat moltíssim, de fet, és un
d'aquests àmbits en constant renovació, amb el que implica una
formació constant per part dels seus professionals.

Els arxius són vitals i més que necessàries per a les
persones, les organitzacions i la societat, en general, perquè
sense ells no tendrien ni passat ni futur, viurien al dia sense
tenir cap tipus de coneixement sobre les seves actuacions o la
de les de la resta; tothom vol conèixer la seva història i reclama
ser informat i documentat, però no tothom presta l'interès que
es mereixen els arxius per aconseguir aquest coneixement.

I és que els arxius són necessaris per a la societat, perquè
promouen el coneixement, custodien i preserven la nostra
memòria, difonen el patrimoni històric, donen accés a la
ciutadania, són garantia de protecció de dades i propietat
intel·lectual, impulsen la investigació històrica i científica,
donen suport a la gestió documental de les organitzacions, a la
transparència i a la rendició de comptes; a més, faciliten la
localització de la informació per posar uns quants d'exemples
de la importància d'aquesta matèria. Per tant, és evident que cal
reconèixer els arxius pel seu caràcter únic, com a fidels
testimoniatges de les activitats administratives, culturals i
intel·lectuals i com a reflex de l'evolució de les societats,
perquè ens permeten garantir una gestió eficaç, responsable i
transparent per protegir els drets dels ciutadans, assegurar la
memòria individual i col·lectiva, i per comprendre el passat,
documentar el present i per preparar el futur.

El paper dels arxivers, professionals qualificats amb
formació inicial i continuada, serveixen la societat i garanteixen
el procés de producció dels documents, la seva selecció i la
seva conservació per facilitar el seu ús. I no podem oblidar
destacar les responsabilitats de tots, ciutadans, gestors i
responsables polítics, públics, propietaris i/o custòdia d’arxius
públics i privats, arxivers i altres professionals del camp de la
informació en la gestió dels arxius.

Som davant idò d'una llei eminentment tècnica, i,
precisament per açò els diferents grups parlamentaris vam
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recórrer a les al·legacions d'aquells que en saben, l'Associació
de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes de les Illes
Balears, alguns grups, com el nostre, MÉS per Menorca, vam
considerar adient agafar les seves al·legacions per
transformar-les en esmenes. I per què vam pensar que açò era
important? Primer, pel caràcter tècnic de la llei i, segon, perquè
pensàvem fonamental tenir en compte el seu parer, ja que seran
aquests professionals els que hauran d'emprar aquesta llei.

He de dir que pensava que ens enfrontàvem a una tramitació
fàcil, i res més enfora de la realitat. He de dir que no és que
estem precisament molt feliços amb el resultat de la ponència
d'aquesta llei, ja vam expressar el nostre descontentament a
comissió, tot i que cal reconèixer que els grups del Govern sí
han fet l'esforç de presentar transaccions que hem acceptat.

Però és cert que no em puc llevar del cap que tenc certa
sensació que no hem acabat d'escoltar els professionals, i em
preocupa. Som conscients que, des d'Unides Podem, em
tornaran repetir que ja hi ha tot un corpus legislatiu estatal i
normativa internacional que inclouen aspectes i que, per aquest
motiu, no calia afegir-los al nostre text. Entendran que la visió
del meu partit no es basa tant en mirar fora, com si fossin
sobirans a ca nostra. Açò vol dir que no cal tenir present altra
legislació? No, de cap manera. Des del col·lectiu professional
ens van demanar que l'actual redacció de la llei fos molt més
exhaustiva i no deixar per a un desenvolupament reglamentari
posterior la concreció de moltes qüestions que determinaran la
bona o mala gestió arxivística a les Illes Balears durant els
propers anys.

Hem de dir que entenem la raó d'aquesta petició, perquè
neix de l'evidència que la gestió dels serveis d'arxius no han
estat mai una prioritat de les institucions públiques de les Illes
Balears, així com la normativa en altres àmbits, per exemple,
els relacionats amb economia o turisme, es troba profusament
desenvolupada i en revisió constant a través de reglaments,
decrets i ordres, no passa el mateix amb la cultura. A l'àmbit
normatiu, aquest dèficit té una conseqüència, es fan lleis a
l’àmbit de la cultura, però llavors es presta atenció al seu
desenvolupament reglamentari.

La Llei 15/2006, que requeria un desenvolupament
reglamentari, no ha estat objecte de la més mínima atenció per
part d'algunes administracions, desitjam que amb aquesta
actualització no passi el mateix, i el corpus reglamentari es
desenvolupi per part de totes les administracions competents.

I a la rèplica explicaré el sentit del vot de la resta
d’esmenes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Ara donam la paraula al Sr. Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President, bon dia de nou, diputades, diputats,
públic assistent, l'enhorabona perquè s'aprovarà avui una llei
d'arxius de la nostra comunitat.

El primer que m'agradaria és donar l'enhorabona, sobretot
a Enric Casanova, pel gran esforç que ha fet en el treball
d’aquesta llei, de veritat, Enric, gràcies per la teva empatia i la
teva sensibilitat cap a Formentera.

Aquest debat de la llei d'arxius és una llei llargament
demandada, ja que el sistema arxivístic ha sofert un canvi molt
important, relatiu, sobretot també a les noves tecnologies, i
aquest canvi es va accelerar sobre manera amb la pandèmia, si
abans d’aquesta ja ens havíem de posar les piles per augmentar
les estratègies digitals amb l'arribada de la COVID 19, les
reunions virtuals teletreball, virtualització de documents, com
de tràmits administratius, va ser una realitat innegable. Les
Lleis 39 i 40/2015 ja avançaren passes cap al món digital, però
havia de fer-se un trasllat a la gestió documental de tot el
material que es crea de manera física, com ja venia fent-se, i
digital, amb la l'al·luvió de documentació que venia.

Perquè, si bé és cert que la fase digital afavoreix la facilitat
de creació de documents a qualsevol lloc, aquesta facilitat
també es pot convertir en un problema, fa necessària una
organització d'aquests documents, de les sèries documentals, de
les còpies i formes de mantenir els documents, que sigui més
àgil i adaptada a aquests temps, per garantir una cura adequada
de tota la documentació que serà el llegat de la nostra història
actual.

Hi ha al campus d’Auschwitz, en polonès, un lema del bloc
número 4, que diu que “qui oblida la seva història està
condemnat a repetir-la”, justament el llegat documental i
d'arxiu serveix per poder afavorir que no oblidem la nostra
història. Des de Formentera, en aquesta legislatura s'han fet
passes molt importants per a la conservació del patrimoni
arxivístic: en primer lloc, la rehabilitació de l'espai de l'arxiu,
per avançar en una millor conservació de la documentació que
es disposa al Consell i alhora Ajuntament de Formentera. Hem
de recordar en aquest punt que la competència en matèria
arxivística es troba als consells insulars, tal i com estableixen
els articles 70.6, patrimoni monumental, cultural, històric,
artístic, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic, en el seu àmbit
territorial, i dipòsit legal de llibres, així com també a l'article
70.19, museus i arxius i biblioteques de titularitat autonòmica
en el seu àmbit territorial, de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears.

I aquest Estatut no va ser fins a l’l de març del 2007, quan
es va constituir el Consell Insular de Formentera, que aquestes
competències van ser traslladades a aquest territori de les
nostres illes de manera efectiva i amb la dotació pressupostària
adequada.

Així mateix, la dotació de personal també és una demanda
llargament feta per part dels arxivers i també per part del
Consell de Formentera, i en aquesta legislatura s'ha dotat de
més personal i de més recursos per poder augmentar i
regularitzar el sistema arxivístic. També l'arxiu visual d'imatge
i so del consell, molt necessari, i que, per exemple, fa gairebé
uns pocs dies havia fet pública la restauració d'uns documents
d'un incendi que va haver-hi a Formentera a l'any 2006.

Ens trobem en un punt d'inflexió en la conservació del
patrimoni documental de Formentera, que és una part molt
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important de la nostra història, com és el recull que pot
sustentar aquesta història.

Parlam de les esmenes que s'han presentat, hem presentat 7
esmenes, a ponència i a comissió ja se n'han aprovades 3, i ara
mateix en queden 4, que ara mateix defensaré, i parlen
principalment de dos vessants: d'una banda, el doble vessant
jurídicoadministratiu de la corporació formenterera, de la qual
hem parlat molt, però que ja ha quedat també molt recollit amb
la recent aprovació de la Llei 4/2022, 28 de juny, de consells
insulars. D’altra banda, com ja he esmentat, l’Ajuntament de
Formentera, quan només era ajuntament, el seu llegat
documental es troba a l’Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera,
i des de Formentera es treballa i es treballarà perquè arxiu, amb
un gran treball de fonts, continuem aquesta tasca amb la
participació del Consell Insular de Formentera com a
competent també en aquest llegat.

En aquest, principalment, s'han fet algunes esmenes per a
l'exposició de motius, en la qual es parla d’aquest vessant doble
jurídicoadministratiu de Formentera, del Consell Insular de
Formentera i Ajuntament, com a competent en matèria
arxivística, així com també en l'establiment de convenis de
col·laboració entre l'Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera i el
Consell Insular de Formentera, justament per poder fer un
treball conjunt en la conservació i cura d’aquests arxius.

Demanem el suport a la cambra d’aquestes quatre esmenes
que ens queden per poder incorporar encara més un vessant
més territorialitzat del nostre llegat arxivístic.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sanz. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Popular, RGE núm. 3898, 3900, 3901, de la 3904
a la 3907, la 3909, 3912, 3913, 3914, 3916, 3918, 3923, 3924,
3933, 3936, 3939, 3945, 3947, 3951, 3952, 3955, 3957, 3958,
3962, 3963, 3966, 3972, de la 3974 a la 3976, 3980 i 3983, i
posicionar-se respecte de les esmenes de la resta de grups
parlamentaris, té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies president, molt bon dia, diputades, diputats,
conseller, i molt bon dia a les persones que avui aquí ens
acompanyen.

Som davant d'una llei que es diu tantes vegades, i aquest pic
és ben cert, som davant d’una llei de les anomenades tècniques.
Per tant, era una llei que no havia de tenir un debat ideològic,
ni hi havia una llei política darrera; que, en principi, per part
del nostre grup parlamentari pensàvem que seria de fàcil
tramitació, i coincidesc amb la Sra. Patrícia Font que no ha
estat així.

La nostra sorpresa i la nostra decepció va ser quan vàrem
comprovar que els diputats i diputades, els ponents, haurien de
fer la feina que, no sabem per què el Govern no havia estat
capaç de fer, no sabem si per presses, per acomplir l'expedient,
o simplement per deixadesa de funcions. El cert, Sr. Conseller,

i em dol dir-li-ho, però és així, és que el text original s'ha hagut
de refer pràcticament per complet. Vostè parlava d'adaptació a
la revolució digital, doncs aquesta adaptació a la revolució
digital s'ha fet dins ponència i s'ha fet dins dictamen, perquè no
la contemplava el text original.

És un text que vostè ha dit que es va iniciar a l'any 2018,
però és que, malauradament, creiem que va quedar a l'any
2018, va quedar al 2018 o va quedar al 2019, perquè era un text
que ens va arribar pràcticament desfasat. Es va redactar en el
2022, i ara, ara, dins ponència, quan hagués pogut venir
perfectament adaptat quan es va aprovar per Consell de
Govern,

Vull fer un incís, perquè nosaltres volem agrair totes les
aportacions que varen fer tots els consells insulars, perquè,
prova d'això, i vostè sap que els òrgans competents, els consells
insulars i els ajuntaments, els consells insulars, tots varen
presentar al·legacions, i volem fer un incís perquè volem agrair
les reunions llargues de treball i profitoses que vàrem tenir amb
l'Associació ABADIB, amb la Sra. Montserrat Pujol
Rodríguez, presidenta d’ABADIB; amb el Sr. Albert Josep
Vich Nicolau, president de la Comissió d'Arxius d’ABADIB;
i amb el Sr. Juan Miguel Álvarez Martínez, vicepresident
d’ABADIB, dues reunions, com dic, llargues, profitoses, i
també volem agrair totes les seves aportacions que varen fer i
que ens varen presentar a tots els grups parlamentaris i que, a
més, ens vàrem poder aferrar a elles i presentar-les com a
esmenes.

Prova del que diem, que feia falta molta feina, és que,
primer de tot, és la quantitat d'al·legacions presentades per tots
els consells insulars, de Mallorca, de Menorca i de Formentera,
i les al·legacions de l’Ajuntament d'Eivissa, de Vila, i, com
deia abans, les esmenes d’ABADIB.

Va ser especialment significativa i diria que sagnant les
esmenes presentades pel Consell Insular de Mallorca, Sr.
Conseller, des del Departament de Cultura, Patrimoni i Política
Lingüística del Consell Insular de Mallorca es va presentar una
esmena a la totalitat perquè la llei fos retirada, i demanàvem la
devolució al Govern, perquè fos revisada i construïda per
personal tècnic.

I vull recordar aquí una intervenció, que jo qualificaria de
dura, de la Sra. Bel Busquets, el passat mes de juny, ara fa un
mes, fa un mes que en el Ple del Consell Insular la Sra. Bel
Busquets deia, i pos cometes: “Aquesta llei fa més mal que bé
als arxius -fa un mes- i per la competència que tenim en matèria
d'arxius, si una llei ens ha d'entrebancar els arxius, tant a nivell
de consell com d’administració local, ho hem de dir, i s'hauria
d'haver tornat enrere i que hi facin feina els tècnics. Els diputats
no en tenen ni idea, els nostres ho saben, però ells s’han vist
amb coratge de tramitar-la”, la Sra. Bel Busquets. Bé, tanc
cometes, he tancat cometes ja.

Això només és per fer-li veure que realment és una llei que
ni comptava amb el vist-i-plau dels que l’havien d'aplicar, que
són consells, perquè també hi ha les esmenes del Consell de
Formentera, del Consell d'Eivissa, de l'ajuntament, com he dit
abans, però també dels mateixos arxivers i documentalistes, que
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també n'hi va haver que a nivell privat havien presentat
esmenes, perquè consideraven que faltava desenvolupar.

Per tant, primer consideram que zero treball, ni consens.
Ara, el 2022, no ens parli del 2018 o 2019, a les
administracions competents dels arxius, i zero treball previ -
previ-, així com tocava, amb els tècnics que després l'han de
posar en marxa.

El segon punt que a nosaltres ens sembla important, en què
queda ben palès de què parlam, és la quantitat d'esmenes
presentades per tots els grups, i que moltes eren procedents
d’ABADIB i, sobretot, la quantitat de modificacions del text
fetes durant la tramitació, que ens donen peu a parlar d'un
dictamen de llei, que veiem avui, completament diferent de la
llei presentada inicialment. I m'explic: d'una llei que va entrar
aquí amb 78 articles, se n'han modificats 35; a més, se n’han
inclosos 11; nosaltres, així i tot, mantenim tota una sèrie
d'esmenes vives que creiem que encara fan falta nous articles,
i després m'explicaré, però se n’han inclosos 11; s'han eliminat
dos articles, el 31 i 3l 40; s'han modificat capítols, s'han
modificat títols, s'han inclòs noves seccions. Per tant, com diem
s'ha hagut de reconstruir i recomposar de bell nou perquè tot el
que ja hem modificat encara nosaltres consideram que no
abastarà.

I s’ha de dir que, encara a dia d'avui, en què votam la llei,
queden esmenes vives a 35 articles.

Com he dit abans, nosaltres mantenim totes les nostres
esmenes, no en retirarem cap ni una; hi ha una sèrie d'esmenes
que tenen a veure amb petites modificacions dins l'articulat
existent, però encara creiem que fa falta molt quant a nous
articles.

Estic d'acord també amb el que deia la Sra. Patrícia Font,
que ara en aquest moment no hi és, que nosaltres consideràvem
que la llei hagués pogut anar més enllà. L'excusa moltes
vegades ha estat dir que no es volien incloure determinats
articles perquè tenien més a veure amb un desenvolupament de
reglament posterior, que no amb la mateixa llei, quan nosaltres
pensam que no és així, i pensam que no és així quan tu ho
compares amb altres lleis que, recentment, s'han aprovat a
altres comunitats autònomes.

Parlam d'esmenes i parlam de feina dins ponència i del
dictamen, el nostre grup parlamentari vol agrair al lletrat, al Sr.
Lluís Isern, la ponència, la feina que ha fet no ha estat fàcil, hi
havia moltes esmenes iguales, amb petites variacions, i ha estat
realment complicat. Jo crec que una llei que mai ningú, o
almanco nosaltres a priori no haguéssim pensat que hagués
estat complicada, ho ha estat, i ha hagut de requerir doncs
moltíssima feina per part de la casa i, en concret, per part del
lletrat.

També vull agrair al Sr. Enric Casanova, la paciència, ha fet
el que ha pogut, anàvem amb papers per amunt, amb papers per
avall, jo li donava una fulla tècnica, ell me’n donava un altra,
ho intentàvem, i fins ahir que vàrem continuar parlant, i gràcies,
Enric, perquè el tarannà jo crec que és important amb aquestes
coses.

I, com he dit abans, tots sabíem que no érem davant una llei
política, ni una llei ideològica, però sí que és vera que és una
pena que ens hagin obligat als diputats i diputades dels grups
parlamentaris a posar-nos en una situació que no ha estat gens,
gens fàcil. Aquesta llei ens ha obligat el nostre grup a fer una
tasca ingent de comprovació i de comparació amb la legislació
estatal i altra legislació autonòmica; ens ha fet reunir-nos i
recaptar informació amb entitats, amb tècnics, amb arxivers,
amb documentalistes, i també amb tècnics jurídics, pel que deia
abans per comparar-la.

Per tant, el més important per al nostre grup ha estat, dins
aquesta tramitació parlamentària, dins aquesta ponència,
adequar la llei a les necessitats i demandes i les solucions que
es requerien per part dels arxivers i documentalistes, preservar
els interessos dels particulars i administracions, i sempre tenint
en compte, sempre, les singularitats pròpies de totes les illes.

Quan va entrar aquesta llei, faltaven mecanismes de control
i transparència com faltaven ja per començar, a l'article 2,
moltíssimes definicions, hem de dir que a l'article 2 teníem 20
definicions i ara acabarà amb més de 40; faltaven definicions,
com la firma digital, el número 6; no hi havia la
interoperabilitat; faltava ampliar el concepte de metadades;
l'accés al document no estava suficientment regulat ni aclarit;
faltava regular l'elaboració d'inventaris de fons, no es pot parlar
de transparència si no es té accés al coneixement dels
documents d'un arxiu; no contemplava la dotació de personal
com de mitjans, segons les característiques dels arxius: els
conservadors, els tècnics auxiliars, administratius, etc.; faltava
específicar posar el marc legal per a les condicions i
característiques de conservació de manteniment del material
dels arxius, cosa que si fa la Llei de biblioteques, a través de les
comissions tant insular com interinsular, etc.

Per tant, hem de dir que hem intentat fer feina de manera
responsable, com també creiem que és responsable aquesta, la
nostra intervenció d'avui. Creiem, Sr. Conseller, que som
davant d’una oportunitat perduda, perquè si en quelcom li he de
donar la raó a una frase que va dir la Sra. Bel Busquets, un dia
aquí, a la Comissió dels Consells Insulars, és que si aquesta llei
s'hagués tractat per part del Govern, en temps i forma, amb qui
tocava, amb els òrgans competents, amb els consells, amb els
ajuntaments i, sobretot, amb arxivers, documentalistes i les
persones que dia a dia es troben aquesta problemàtica, avui
haguéssim plantejat una lectura única, era una llei de lectura
única.

L'altre dia se’n va presentar una en aquest parlament, i no
és gens mal de fer una llei de lectura única, tots els partits
polítics, crec que cap, no hagués posat entrebancs, nosaltres no,
perquè creiem que qui havia de tenir el pes d’aquesta llei era el
Govern, i el Govern va passar la pilota al Parlament quan
aquesta llei encara no estava preparada.

Com dic nosaltres, de manera responsable, hem mirat un per
un els articles els quals podem votar a favor, seran molts, a
altres ens abstendrem. I com que encara ens queden moltes
esmenes vives que creiem necessàries, votarem en contra de
quatre o cinc articles.
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Per a la resta, el que deia, Sr. Conseller, creiem que aquesta
sí que era una llei per haver fet feina fa tres mesos el Govern i
entitats, i hagués vengut avui aquí, lectura única, pim-pam, i ja
s’hauria acabat, hagués estat molt millor per a tots.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Ciudadanos, RGE núm. 3985, 3986, 3988, de la
3991 a la 3996, de la 3998 a la 4008 i les 4011, 4012 i 4013, i
posicionar-se respecte de les esmenes de la resta de grups
parlamentaris, té la paraula el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sr. Presidente. Bien, es verdad que esta propuesta
nos ha permitido un acercamiento a una realidad muy
desconocida y muy técnica que permite a nuestra
administración cumplir con su obligación de hacer pública y
preservar la información sobre sus actuaciones.

Ahora bien, por lo visto hay varias maneras de realizar esta
aproximación a este mundo, pues, digamos que algo reservado,
algo misterioso, de la archivística. La Ley de archivos 15/2006,
que declaramos tan obsoleta y tan periclitada en un asunto
como la archivística, que parece moverse en el tiempo,
digamos, con magnitudes más amplias, decía, comenzaba su
exposición de motivos diciendo que a lo largo de la historia las
Islas Baleares han sido un punto de encuentro de las
civilizaciones surgidas en el Mediterráneo, todas ellas nos
dejaron testimonios de su paso e implantación en nuestras islas,
tal, tal, tal.

En nuestra enmienda, la 3993, que les seguimos
recomendando muy vivamente y que consideramos que
deberían todos ustedes votar afirmativamente, dice que, dada
su situación geográfica clave, el archipiélago balear ha
representado un papel fundamental en el devenir histórico del
Mediterráneo occidental, sirviendo de puente y punto de
encuentro entre sus diversas culturas. Según el proyecto de ley,
tal y como lo tenemos, esto comienza con una formulación,
digamos, un poco más árida, un poco más dura, empieza
diciendo: “El Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares
atribuye a la comunidad autonómica de las Islas Baleares, en el
artículo 30, puntos 24 y 25, la competencia exclusiva en
materia de archivos, bibliotecas, museos, y tal, sin perjuicio de
lo que se dispone en el artículo 149.1.28 de la Constitución”.
Resulta un poco árido, resulta un poco demasiado falto de
poesía, parece indicativo de que estamos en un momento, que,
por cierto, en mi juventud ya era anunciado, de malos tiempos
para la lírica.

Y estos malos tiempos para la lírica, en la formulación
política son malos, o sea, estamos perdiendo..., no es solo que
causen, digamos, como una melancolía política, es que no deja
de resultar desalentador el hecho de que nuestra política haya
perdido su capacidad de apelar a las emociones, a unas
emociones que no sean, digamos, un poco primarias. Pero

comprenderán ustedes que a la población que debe leer los
preámbulos de las leyes, hacerles comenzar con esta aridez,
apelar al papel de Baleares, a nuestra función, a la función de
conservar nuestras tradiciones, nuestra historia, nuestro devenir
histórico, nuestro papel en la formulación del mundo, es un
poco demasiado árido.

Por lo visto, esta ley era necesaria porque del 2006 a aquí,
la heterogeneidad de los documentos producidos, siéntanse un
poco culpables con tanto cambio de administraciones, nombres
de consellerias, consellerias y trasiegos de unas a otras, porque
producen ustedes heterogeneidad en la producción de
documentos ¿vale?

Y a esa heterogeneidad, la aparición de nuevas tecnologías,
presentamos esta primera enmienda, era quitar de ella “nuevas”
a las tecnologías, que no parece que tenga que seguir
acompañando, y nos fue aceptada, por cierto, estamos muy
contentos con ello. Y, entonces, lo que nos planteamos es que
la pérdida, la carencia en ese inicio de esta poética y de esa
lírica, que entendemos necesaria para apelar a que, en un
mundo como el de los archivos, que piensen ustedes, o sea,
recuerden a Borges, piensen como lectores de Borges, piensen
en bibliotecas, academias universales, conocimientos de todo
lo que nos ha hecho soñar, todo ese mundo mágico, aplicado a
los archivos, y aquí, digamos, lo estamos despreciando
completamente en una cuestión de competencias que, les digo,
va a acabar produciendo un divorcio entre la clase política y la
sociedad, porque a la sociedad le importa muy poco cuáles son
las competencias de las administraciones. Y aquí estamos
hablándolo demasiado, en la realidad política actual, y la
sociedad no entiende de qué hablamos, ni tiene por qué
importarle.

Entonces, en esto les recordaba vivamente esa necesidad,
porque es verdad que algo de archivística y de buenas prácticas
en biblioteconomía hay en la introducción, pero hay una parte
peligrosa de ideología. Decimos que esto es una cuestión muy
técnica y que no tiene parte ideológica, sí que la tiene, porque,
según el prolegómeno de esta ley, la ley anterior lo que
regulaba era la protección del patrimonio documental que
constituye la memoria histórica, o sea, el patrimonio
documental lo que constituye es la memoria histórica; y ¿de
qué estamos hablando cuando hablamos de memoria histórica?
Porque ya nos estamos acercando a las políticas del ministerio
regulativo de esta ley, asoma la memoria democrática, esa idea
un poco extravagante que consiste en imponer, desde el
presente, lecturas únicas y sesgadas de los motivos, las
emociones, las razones y los actos de quienes nos precedieron,
y la obligación de proponer unas lecturas, conocimientos y
datos a utilizar por quienes en el futuro juzguen nuestros actos.

Y yo diría que no es precisamente acertada, ¿no?, esta es
una actitud de quien recela de la historia.

Decía Voltaire, Voltaire proponía que la historia lo que en
realidad era una fábula convenida, y todos ustedes saben, y lo
comprobarán mañana cuando abran los periódicos y lean sobre
esta sesión, que lo que mañana explicarán, el relato explicado
en esos periódicos que ustedes leerán mañana, será una fábula
convenida con respecto a las propias vivencias que ustedes han
tenido; sucede continuamente en la vida política, lo que

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202203985
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202203986
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202203988
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202203991
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202203996
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202203998
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202204008
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202204011
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202204012
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202204013


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 128 / 26 de juliol de 2022 7893

hacemos hoy y lo que leemos mañana sorprende, pero sí... y
piensas: ¡pero si yo estaba allí!, y, en fin, mi percepción debía
ser extravagante porque viví todas otras cosas.

Entonces, en cualquier caso, vayamos acercándonos al
tema, que yo con todo esto siempre me pierde en
consideraciones que ustedes consideran extravagantes.

Estos sofismas, de todas maneras, de Voltaire y de que la
memoria no se logre conservar de un día para otro, cuando esto
dice que los documentos que hoy son producto de la actividad
de las administraciones públicas, mañana servirán para
mantener esta memoria histórica, está tratando de condicionar
el futuro, está tratando de condicionar ese dato. Y yo les digo
que soy muy poco partidario, y lo somos desde nuestro grupo,
de que el poder de la actualidad trate de ejercer su ámbito, en
su ámbito, incluir el pasado y el futuro. Ya será juzgado, ya
seremos juzgados todos por nuestras acciones, acometámoslas,
y no juzguemos el pasado, resolvámoslo y vivamos hacia
adelante.

Ahora bien, a nosotros nos ha preocupado, y verán que
todas nuestra enmiendas son de una lógica contundente y
aplastante, el tema, nos preocupaban sobre todo los puntos 2,
5 y exposición de motivos, que fueron los postergados en la
discusión y que, digamos, luego no pudo materializarse por
problema de tiempo; pero, a ver, les pongo un ejemplo del tipo
de cosas que hemos querido hacer: un documento, según la
formulación actual de la ley, es cualquier expresión del
lenguaje oral o escrito, natural o codificado, y cualquier
expresión gráfica, sonora o en imagen, almacenado en
cualquier tipo de soporte material actual o futuro, incluyendo
los mecanismos magnéticos, informativos y digitales. Se
excluyen los ejemplares originales, ¡menos mal, no se
preocupen, sus bibliotecas quedan a salvo! ¿Cuál es el
problema de esta definición tan amplia? Que todo es un
documento, cualquier escrito, cualquier... es que parece que
algo que me dibuje yo con el bolígrafo en la palma de la mano
constituye un documento, según esto.

Nosotros hemos intentado racionalizarlo diciendo que un
documento es cualquier unidad de información con un
contenido estructurado, sobre cualquier formato o soporte que
evidencia acciones y decisiones de personas físicas y jurídicas.
Con este sentido común están realizadas nuestras enmiendas.

Han tratado de evitar, además, un posible bucle que se
genera con ese tipo de definiciones tan amplias, en los bienes
que integren el patrimonio Balear. En el punto 5, el artículo 5,
también resulta demasiado amplio, porque cualquier
documento a los 100 años se convierte en patrimonio balear.

Bien, primero, con la definición que hemos hecho, que
incluye el post-it que yo he dejado esta mañana en la puerta de
mi nevera, es un documento, es una expresión gráfica, dentro
de esta definición está incluido. Como el retrato de mi abuelo
que ganara una batalla, que decía León Felipe, y que ya tiene
100 años y que también, según esta definición, está incluido.
Estas dos cosas entran en una generación de obligaciones
paralelas que imponemos a aquellos titulares que deben velar
por el patrimonio y se meten en cascada, llegando, además, a
un final con unas sanciones desmesuradísimas, altísimas.

Este bucle, del que se me ha dicho durante las reuniones de
la comisión “bueno, el sentido común lo evitará”, si el sentido
común ha de evitarlo ¿por qué no ha de evitarlo la propia ley,
que la ley ya practica el sentido común?

Me he quedado sin tiempo, pero vean que ha sido nuestra
intención ser muy razonables y colaborativos, en un tema que
reconocemos muy técnico y muy misterioso para nosotros, y
creemos que debe agradecerse al Sr. Casanova su paciencia,
sobre todo con componentes como yo...

(Rialles de l’intervinent)

..., les agradezco la paciencia a todos los aquí presentes, y
verán que nuestras enmiendas han sido realizadas con este
espíritu y sin ninguna aversión a nada, sino con espíritu de
colaboración y participación, que esperamos reconozcan
votando favorablemente a todas ellas.

Muchas gracias, señores, he terminado.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Méndez. Per defensar les esmenes del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, RGE núm. 4028,
4029, 4030, 4032, 4034 i 4035, i posicionar-se respecte de les
esmenes d'altres grups parlamentaris, no podem donar la
paraula a cap diputat o diputada del Grup Parlamentari VOX
perquè no n'hi ha cap, i perquè consti al Diari de Sessions.

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, RGE núm. 4025 i 4027, presentades conjuntament
amb el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, i posicionar-se
respecte de les esmenes de la resta de grups parlamentaris, té la
paraula la Sra. Sans. 

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, Sr. President. El primer de tot, vull donar la
benvinguda al públic assistent. També em sum al capítol
d'agraïments al Sr. Lletrat, Lluís Isern, per la ponència i per la
paciència, i al coordinador, Enric Casanova, del Partit
Socialista, que no ha estat una tasca senzilla, tal com han
comentat els portaveus que m'han precedit.

Avui ja ens trobam en aquesta recta final de tramitació de
la llei d'arxius, una llei que semblava que no, però que és una
llei de gran importància per a la nostra societat i per a tothom
que vulgui conèixer un poc més la nostra comunitat autònoma.
Aquesta llei d'arxius no només és per conservar tota aquella
documentació històrica, sinó que també és transparència; és
transparència perquè, a banda dels arxius històrics, també
trobam els arxius de cada institució i entitats on es conserva
tota aquella documentació que ens permet veure com s’ha
actuat, per exemple, a les administracions públiques.

És una llei que també contribueix a l'agilització
administrativa, ja que tots aquests arxius d'un ús més periòdic
han d'estar a disposició de ser trobats amb facilitat.
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És una llei que també s'adapta als nous temps tecnològics,
a la digitalització i al pas dels arxius tradicionals als arxius
electrònics únics, que han de disposar totes les institucions. De
fet, la digitalització ha fet que el paper del personal arxivístic
cobri més rellevància que mai i que siguem més conscients que
mai de la figura tan necessària que són, i també ha permès, en
certa mesura, destinar més recursos a aquesta qüestió. És, per
tant, per a Unidas Podemos, una llei de gran rellevància, i per
això ens hi hem mirat fent-hi feina, per aconseguir una llei
coherent i que respecti els principis arxivístics

Durant la tramitació es varen presentar multitud
d'al·legacions per part de diferents entitats que es varen traduir
en moltes esmenes presentades pels diferents grups
parlamentaris, se n'han acceptades un bon grapat, que ja s'han
explicat, en ponència i en comissió, que milloraven el text i
concretaven el text del projecte de llei de forma positiva. I
també és cert, com s’ha esmentat, que n'hi ha moltes que no han
estat acceptades i que ha estat per diferents motius, i potser no
coincidirem en els arguments exposats, però crec que també és
legítim el posicionament de cada grup parlamentari i, sobretot,
pens també de la feina àrdua que hem fet cada un dels diputats
que hem format part d'aquesta ponència.

Jo vull referir-me primer a l'article 2, a l'article de
definicions, és cert que no és una obligació que una llei
contengui un article de definicions, però sí que la normativa
legislativa, la tècnica legislativa sí que explica que es poden
introduir i que, per tant, les definicions que s'hi han d'introduir
han de tenir a veure amb el text i que ajudin a comprendre el
text. I en aquella transacció que vàrem fer a comissió jo crec
que va quedar molt bé, perquè vàrem incorporar totes aquelles
definicions que apareixien en el text, arran de totes les diferents
incorporacions que s'havien fet al llarg del text.

També n'hi ha d'altres -que ja s'ha comentat- que
concretaven molt el text, i sí, ho torn dir avui aquí, que em deia
la Sra. Font de MÉS per Menorca, que és que seria més per
desenvolupar a través d'un reglament, però és que, a més,
algunes de les qüestions que es detallen a través d'algunes
esmenes són competències de la Junta Interinsular d'Arxius, la
Comissió Tècnica Interinsular d'Arxius, la Comissió
Interinsular Qualificadora de Documents i les comissions
tècniques insulars d'arxius, tots els articles que parlen
d'aquestes entitats -per dir-ho de qualque manera- ja defineixen
a un apartat les funcions que tenen i que moltes ja s'havien
presentat en forma d'esmenes, però que ja es recullen un poc
aquí, que són les que han de desenvolupar aquestes funcions.

O després, també, algunes qüestions trobàvem que en el text
ja es trobaven recollides en certa manera i que no calia, tal
volta, fer una qüestió més extensa. Però sí que s'han incorporat
tota una sèrie de qüestions, d'esmenes, que eren molt
interessants com, per exemple, les qüestions referides al nivell
d'estudis per poder gestionar els arxius, poder tenir més
recursos per poder tenir més personal i més recursos materials,
o qüestions com l’auditoria, per controlar que tots els arxius
compten amb els recursos necessaris i que, a més, es
desenvolupen totes les tasques que s'hi han de dur. Per tant, jo
consider que sí que hi ha tota una sèrie de qüestions que s'han
incorporat molt interessants, que crec que tots els grups
parlamentaris hi estam d'acord.

I també sí que voldria comentar -que també s’hi ha fet
referència-, és cert, i ho torn dir avui, he fet un estudi intens
d'aquesta qüestió i he trobat una gran quantitat de
documentació on s’exposen tota una sèrie de procediments per
tal de poder fer una bona gestió documental i arxivística; hi ha
tot el codi del BOE, però després també ens trobam amb una
multitud d’esquemes nacionals i normes tècniques
d'interoperabilitat, així com normes ISO, guies, etc., que més
enllà..., que és cert, del que puguem plantejar en aquesta llei, hi
ha tota una sèrie de qüestions que són d'obligat compliment i
que s'han de desenvolupar i que, a més, algunes de les esmenes
que hem acceptat també esmenten algunes d'aquestes normes
tècniques..., perdó, i esquemes nacionals a què em refereix. Per
tant, no és que no s'hagi acceptat molt del gruix de les esmenes
que es proposaven, sinó que jo pens que ha estat una cosa prou
equilibrada.

I, finalment, ja per no allargar-me més, en el nostre grup
parlamentari i que signàvem conjuntament amb MÉS per
Mallorca, hem parlat de les esmenes que ens queden vives i
vull comentar que les retirarem; són unes esmenes que n'hi
havia d'altres i que, en part, ja es varen incorporar i que, per
tant, més o manco la finalitat que cercàvem amb aquestes
esmenes en certa manera ja s’acompleix. Però sí que vull tornar
fer esmentar aquesta qüestió, perquè em sembla important, que
era referent al capítol de l'accés a aquests arxius.

El mateix text original, i així ha quedat reflectit, ja indica
que tots els arxius -excepte els històrics- es regulen a través de
l'accés a través de la Llei de procediment administratiu comú de
les administracions públiques, i la Llei de transparència, accés
a la informació pública i bon govern, i que la resta d'arxius, és
a dir, els arxius històrics, es regulen en base al títol d'accés
d'aquesta llei. Nosaltres, l’únic que cercàvem era que quedés
clara aquesta diferenciació per tal d'evitar duplicitats a l’hora
d’interpretar o de saber quina llei s'ha d'aplicar. I, d'aquesta
mateixa manera, hi havia altres esmenes que feien referència al
règim sancionador, que el que volíem també era que quedés
clar quin règim sancionador s'havia d'aplicar depenent del tipus
d'accés, ja que la Llei de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, també té el seu règim sancionador i l’únic
que volíem evitar era que hi hagués duplicitat o dobles
interpretacions o dubtes a l’hora de saber quina llei s'havia
d'aplicar.

Però, com dic, les retiram perquè les esmenes, algunes
transaccionades, ja més o manco, ajuden a evitar aquesta
confusió.

I ja per anar acabant, crec que és molt important que
s'adquireixi avui aquí el compromís de totes les forces
polítiques de desenvolupar aquesta llei, de destinar-hi recursos
i personal per poder-la desplegar en tota la seva totalitat,
perquè si una cosa hem de tenir clara és que no hi pot continuar
havent arxius en mal estat, que tenen humitat o sense espais
adequats on poder consultar els documents i poder-los
preservar de forma adequada, perquè tots sabem que hi ha
alguns arxius municipals que no disposen de totes les eines
suficients per poder mantenir aquests arxius, i que, per tant,
com dic, crec que és un compromís que hem d'assumir aquí i
que és a les nostres mans destinar més recursos per fer possible
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el desplegament d'aquesta llei i, per part d'Unidas Podemos, tot
el nostre compromís per fer-ho i dur-ho cap endavant.

Gràcies. 

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr. President
en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sans. Para defender las enmiendas del
Grupo Parlamentario MÉS per Mallorca, RGE núm. 4025 y
4027/22, i posicionarse respecto a los otros grupos
parlamentarios, tiene la palabra, el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Sí, moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta, molt bon dia,
diputats i diputades. Em sum al capítol de benvingudes al
públic assistent, a la Secretaria Autonòmica, als membres de les
diferents associacions, col·lectius, entitats, administracions que
han presentat al·legacions dins tot el procés de tramitació
d'aquesta llei, que, coincidesc amb tots els companys que m'han
precedit en la paraula ha estat certament complexa. N’hi ha
prou a haver sentit el Sr. Méndez per saber que ha estat
complexa la ponència, que hi havia qualque dia que dèiem:
però, exactament, de què parlam?

I és vera que, evidentment, ha estat tot un procés que no ha
estat mancat d’entrebancs, des del primer moment, on surten,
com bé recordava la Sra. Durán, veus divergents que diuen, bé,
per ventura, valdria la pena retirar aquest text i fer-ho d'una
altra manera. Aleshores, també vàrem plantejar sobre
l'oportunitat de tenir un text, anem, idò, per tant, aquest text que
planteja o com pot plantejar una sèrie de mancances i que,
evidentment, no té un gruix de contingut polític, no el té,
perquè és una qüestió molt tècnica, però que fins i tot les
mateixes esmenes que s'havien presentat, a nivell tècniques,
eren divergents i eren contradictòries una amb l’altra i, per
això, sobretot, hi ha hagut aquest procés de dificultat.

I, especialment atenent la realitat de les Illes Balears, que,
en aquest sentit, és desigual, on hi havia una sèrie de
problemes, hi havia la qüestió de Formentera, hi havia la
qüestió d'Eivissa, que, tot i ser l'arxiu hereu de l'antiga
Universitat d'Eivissa, era de titularitat municipal, i això feia que
no fos l'arxiu de referència, que sí, en canvi, ho era a Mallorca
i a Menorca; en fi, és a dir, són moltes qüestions que s'han
hagut de plantejar, que s'han hagut de posar damunt la taula i el
resultat són moltes hores de feina, d’un debat certament
constructiu i, per tant, vull agrair la predisposició a tots els
diputats i diputades que hi han participat perquè això sortís
endavant, per fer un text que fos ric i que realment fos un
instrument útil al servei, sobretot, dels tècnics, que teniu
aquesta gran responsabilitat, diríem, de custodiar tot el que ens
ha arribat dels nostres avantpassats, evidentment, amb uns
paràmetres que responen a tota la revolució tecnològica que
hem hagut de viure aquests darrers anys i, evidentment, en això
la tecnologia moltes vegades fa més via a moure’s -també com
recordava la Sra. Durán-, que no la legislació o l'adaptació que
s’hi pugui fer.

Però també tenint en compte que la història no s’atura, amb
lírica o sense nosaltres haurem de deixar als nostres
descendents tot un llegat que, evidentment, des de la
perspectiva de la revolució tecnològica, serà difícil, -el Sr.
Méndez a ponència parlava d'unas cartas de amor que tenia del
seu padrí, em sembla que era- segurament les cartas de amor
arribaran al seu net, però els WhatsApp que jo he enviat a
segons qui no arribaran els meus nets, no?

Per tant, és vera que és una situació complexa, és a dir que
hem de tenir en compte tota la part de custòdia de tot allò que
ens ha arribat i que, evidentment, s'ha d'adaptar a aquesta nova
tecnologia, però, evidentment, també ens hem de referir a totes
aquelles qüestions que formen part de totes i cada una de les
administracions que composen aquesta arquitectura
institucional de tot el conjunt de les Illes Balears.

Per tant, agraesc, sobretot al Sr. Enric Casanova, la
paciència i, especialment, que hagi estat benigne a l’hora de
posar-nos a l'ordre de dir: a veure, anem al que anam; i, en
aquest sentit, crec que també és vera que la seva capacitat
negociadora ha estat un element facilitador perquè arribàssim
a diferents acords i perquè a partir, diríem, d’una esmena es
pogués fer una transacció que anàs bé a tothom. Al Sr. Isern,
també, per suposat. A la Sra. Patrícia Font, que, pel seu perfil
professional, en moltes coses ens ha donat molta llum a les
persones que no venim de món i ella sí que hi ve, i que, per
tant, en aquest sentit, la seva contribució ha estat molt positiva.

Per tant, res més, d’aquestes veus crítiques que hi havia al
principi, bé, ha sortit un text que entenem que pot ser una eina
facilitadora, però, si no ho fos, el Parlament no es dissol avui,
és a dir que supòs que hi hauria ocasions futures on es podria
revisar, que segurament hi hauran de ser, perquè, com deia
abans, la tecnologia, afortunadament, fa més via que les
institucions i, evidentment, immersos dins aquesta revolució
tecnològica, segurament faran falta, en un futur no massa
immediat, certes adaptacions d’aquesta llei al nou marc que es
pugui produir. Per això, també, entre d’altres coses, en
determinades qüestions no s’ha volgut tancar tant la qüestió i
deixar-ho més a l'aspecte reglamentari, que no legislatiu, i, per
tant, això al cap i a la fi és també un poc el que hem intentat
que donàs coherència al conjunt del text que avui es proposarà
que votem aquí.

Com ha dit la Sra. Sans, abans de la meva intervenció,
aquesta esmena que havíem presentat conjuntament la retiram,
perquè també de qualque manera entenem que ja és present a
diferents transaccions i esmenes que havien presentat altres
grups polítics i que, per tant, no seria no seria massa oportú que
es procedís a votació i, per tant, quedaria retirada.

Res més, moltíssimes gràcies a tots i a totes. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Per part del Grup
Parlamentari Socialista, per posicionar-se respecte de les
esmenes de la resta de grups parlamentaris, té la paraula el Sr.
Casanova. 
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EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, presidenta. En primer lloc, volia donar la
benvinguda al públic present, als membres de la UCTAIB, crec
que sense ells aquesta llei no hagués arribat on ha arribat, hem
de reconèixer entre tots que la feina ha estat complexa, aquí
s’ha demostrat, ho han dit tots, i jo ho vull reiterar, perquè, és
clar, venim a parlar d'una llei d'arxius i de gestió documental,
que és una llei que ve a substituir la del 2006, d'arxius i
patrimoni documental, i aquesta llei, com tothom coneix, ha
estat una llei que ha tengut un recorregut molt llarg, que ha
estat una tramitació molt llarga i que avui arriba a la darrera
fase.

Crec que partíem d’un text que en aquell moment es va
posar en dubte, si que és cert que es va posar en dubte, però jo
crec que tenim un repte important i crec que entre tots ens hem
de donar l'enhorabona, perquè hem aconseguit dur aquí un text
que té més coherència, que abraça més aspectes i que és molt
més complet.

El patrimoni documental i arxivístic és imprescindible per
poder tenir memòria històrica o recent i per poder tenir
coneixement, com a societat, de quina manera s'han fet les
coses a cada moment. Tenir memòria és imprescindible per
conformar-nos com a poble, les Illes Balears necessiten tenir i
mantenir la memòria dels seus avantpassats i protegir el
patrimoni històric documental, però també tenir constància del
que es fa ara a les nostres administracions, a les nostres
institucions.

Aquesta llei intenta posar les bases perquè el nostre
patrimoni es pugui conservar i perquè tinguem un sistema
arxivístic adequat a les nostres realitats. El desenvolupament
tecnològic, com ja s'ha parlat aquí, i el bot a l’era digital, que,
amb la pandèmia, s'ha accelerat, ha canviat la nostra manera de
fer, la nostra manera de relacionar-nos, la nostra manera de
gestionar, per tant, hem fet un pas, i jo crec que és important dir
que hem passat a una era de la intangibilitat; ens trobam a un
moment que la intangibilitat és present, però aquesta
intengibilitat també s’ha de conservar, crec que ser intangible
no vol dir que no es pugui enregistrar, ser intangible no vol dir
que no es pugui conservar, ser intangible no vol dir que no ho
haguem de conservar. I per això jo li don la raó al que ha dit el
Sr. Ensenyat, que les cartes d’amor dels avantpassats del Sr.
Méndez són tangibles, però els WhatsApp del Sr. Ensenyat,
doncs segurament no, però que també tal vegada tenen la seva
importància, almenys per a algú. 

L'administració electrònica s’obre de manera ràpida a
l'administració tradicional i la digitalització, per tant, som
davant d'una llei amb molts reptes, i jo crec que els hem
incorporat, ha de mantenir, conservar i salvaguardar el
patrimoni històric documental, que és el que tenim aquí, tant
públic com privat, però també som davant d'una llei que ha
establert les bases de la gestió documental que permeti la
tramitació electrònica i asseguri el dret d'accessibilitat i
transparència que els ciutadans tenen. 

També s'ha dit aquí, té un alt component tècnic, crec que ha
quedat molt palès, els diferents grups hem fet un esforç, jo crec
que alguns titànic, per poder entendre molts aspectes, també per

això hem d'agrair enormement la col·laboració d’ABADIB i de
molts tècnics de l'administració que, amb els seus suggeriments
imprescindibles per millorar. 

Aquesta llei va tenir a un primer moment moltes esmenes,
semblava que era una llei que hauria de tenir consens absolut,
però va tenir moltes esmenes precisament per això, perquè a
partir del voltant de 70 al·legacions que es van presentar per
part d’ABADIB i per part d'altres administracions, els diferents
grups polítics van presentar una diversitat d'esmenes
importants. Però jo crec que també hem fet tots un esforç molt
important per consensuar, de fet això demostra que, per
unanimitat, i ho he estat recomptant, hem acceptat 54 esmenes,
jo crec que és un gruix important 54 esmenes per unanimitat és
un gruix important, i hem treballat fins a final, en comissió es
varen transaccionar 26 esmenes. Jo crec que ha estat una feina
de tots, i per això s'ha de reconèixer. 

Aquesta llei també té un component territorial, ja s'ha dit
aquí, que organitza el sistema arxivístic de les Illes Balears i
connecta els diferents sots-sistemes, tant els de caràcter
històric, com els de caràcter administratiu i els sistemes de la
comunitat autònoma en regular l'Arxiu del Govern de les Illes
Balears, però també afecta les diferents administracions
insulars i les administracions locals. Per tant, totes les
administracions han de garantir l'accessibilitat, la transparència,
han de respondre també a la competència que tenen els consells
insulars respecte dels arxius de cada illa. 

Per això, des del Grup Parlamentari Socialista hem
presentat tota una sèrie de transaccions, jo crec que l'objectiu
era arribar al major consens. Avui han arribat aquí moltes
esmenes vives, però és que n'hi havia moltes, i moltes que les
diferències eren molt subtils i per tant, crec que s’ha arribat al
major consens possible. Jo crec que hem assegurat una llei que
respon a diferents sensibilitats, a diferents necessitats i la prova
és, ho vull agrair aquí, l'esforç que s’ha fet per part de tots els
grups, a l'article 2, l'article de les definicions, que era un dels
articles que més complexitat tenia, perquè hi havia moltes
definicions, la llei en tenia poques, no sabíem quines. Jo crec
que al final hem arribat al major consens.

Igualment crec que és de màxima importància remarcar la
passa endavant en la gestió del patrimoni i també la gestió
documental. Jo crec que aquí es van perfilant els diferents
aspectes.

Aquesta llei té un capítol referit a la gestió de documents
electrònics, ja n'hem parlat aquí, a la digitalització i el
plantejament diferent, aquí el Sr. Sanz ha parlat de l'allau de
documentació, és veritat, i el canvi de paradigma; és a dir, fins
ara els arxius es feien quan el document arribava al final de la
seva vida útil i ara amb la digitalització, el document comença
el seu procés d'arxiu en el moment que es genera. Per tant, jo
crec que és important. I finalment, crec que hem incorporat un
títol sobre inspecció i auditoria, que és de màxima importància,
perquè així s'assegura el compliment de la legislació existent i
la gestió documental i un règim sancionador per incompliment. 

Pel que fa a les esmenes, ens mantindrem en les postures
que vàrem mantenir en ponència. Crec que s'ha fet l'esforç
d’anar allà on es podia arribar. Sí vull dir que hi havia moltes
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esmenes que tenien un plantejament de desenvolupament
reglamentari, això s'ha dit, crec que, per una banda, hi ha una
demanda de poder desenvolupar la llei al màxim per poder
assegurar aquest desenvolupament reglamentari, però, per altra
banda, crec que si som davant d'una llei que intenta incorporar
tot un component territorial i les competències estan
transferides als consells, jo crec que el desenvolupament
reglamentari s'ha de fer segons les diferents circumstàncies de
cada illa, de cada territori, de cada administració i, per tant,
aquest desenvolupament reglamentari s'ha de fer d'una altra
manera, no marcant des del Parlament. Per tant, nosaltres
rebutjam totes aquelles que (...).

 I, finalment, vull acabar dient que és una llei de tramitació
llarga, però que avui demano a tots els representants, com s’ha
fet fins ara, el màxim suport; és una bona llei, tenim una llei
inicial que s'ha millorat i tenim l'eina necessària per conservar
i mantenir el nostre patrimoni. I no vull acabar sense agrair a
tots i cadascun dels membres de la ponència, crec que hem
tingut molt de temps de parlar, de discutir, de debatre. I,
sobretot, també vull agrair al lletrat Sr. Isern, per les
aportacions tècniques que moltes vegades ens ha fet sortir d'un
impasse que teníem com a diputats, i també finalment, el suport
tècnic del Govern, que ha estat inestimable per poder entendre
moltes coses, que nosaltres, molts com jo, llecs en la matèria,
tenien (...).

Moltes gràcies a tots i espero que s’aprovi. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Casanova. Obrim el torn de rèpliques
i contrarèpliques. Per part del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, vicepresidenta. No en farem ús. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari
Mixt la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, com hem explicat prèviament,
tant El Pi, com el PP, com nosaltres hem presentat un gran
nombre d'esmenes iguals, agafades de les al·legacions, vam
presentar 76 esmenes, de les quals n’hem retirades 7, se n'han
aprovades 14, 9 transaccionades i 46 rebutjades. No poden dir
que haguem triomfat gaire, però, bé.

És clar que totes les esmenes coincidents tindran el nostre
vot a favor, amb les que no coincidim farem abstenció i
votarem en contra de les esmenes de Ciutadans i del grup
absent. 

Acab, i vull agrair també la tasca feta pel coordinador de la
ponència, Enric, perquè som conscient que no ha estat gens

fàcil. Els debats en ocasions encesos que vam tenir durant la
ponència, demostren que l'arxivística és una àrea que desperta
passions, qui ens ho havia de dir!, qui ens ho havia de dir! I el
lletrat Lluís Isern, que estic convençuda que ha suat com ningú
amb aquesta tramitació i quedarà en el seu record, però no per
a bé. Gràcies Lluís i Enric per la vostra paciència.

Honestament esper que aquesta llei sigui realment una bona
eina per als professionals i que s'adeqüi a la realitat del sistema
d'arxius i a la realitat de les diferents illes. I esper encara més,
un desenvolupament reglamentari, ràpid i eficient.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies Sra. Font. Per part del Grup Parlamentari
Popular la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, vicepresidenta. Faré una intervenció molt
breu, i la faré des d'aquí, des del meu escó.

Bé, jo estic convençuda que avui el text és millor que quan
va entrar en aquesta cambra, és la nostra feina, és la nostra
feina. I vull dir que nosaltres ens mantendrem en el mateix
sentit del vot de les esmenes, així com vàrem fer en el
dictamen, a la gran majoria de les esmenes de la resta de partits
polítics votarem abstenció i qualcuna a favor. A la gran majoria
d'articles d'aquesta llei, allà on no queden esmenes vives,
nosaltres votarem a favor, perquè s'han millorat i, per tant,
votarem a favor; a altres articles, als quals hi ha petites
modificacions i creiem que es poden votar abstenció, ho farem;
i n'hi ha una sèrie, quatre o cinc, que hi votarem en contra. 

Amb tot i per tot, creiem que avui és millor aquesta llei que
la que va entrar i vull agrair a tots els ponents de la llei la seva
disposició i el seu bon tarannà.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos, el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES: 

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, nosotros, desde nuestro
grupo, entendemos que al legislar es preferible no
comprometer, no cuestionar, digamos que no hacer tambalear
innecesariamente marcos jurídicos -gracias- que garantizan,
precisamente, la estabilidad y la seguridad jurídica a
instituciones, grupos y particulares, es una de las cosas que
hemos intentado que se viera en nuestras enmiendas.
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Esto se debe practicar de forma todavía más señalada en
asuntos que no se caracterizan, precisamente, por su apremiante
urgencia como lo es la tarea archivística. Se ha cuestionado
muy poco la adaptación de medidas de adecuación -como ven,
no las hemos cuestionado casi nadie- a este doloroso mundo
contemporáneo de la archivística y sus técnicas, a este Brave
New World.

Pero creemos que, en cuanto a la misteriosa adaptación de
la archivística a este universo de la información y la
digitalización, no se han producido mayores incidentes -o
mayores problemas- que nuestros propios, -especialmente, los
míos- problemas de comprensión y tanto de planteamientos,
como de formulaciones, como de soluciones.

Espero, eso sí -esto de forma personal-, su comprensión de
cuando hago presentación de estos pequeños ejemplos para
simplificar y visibilizar, pues, los transcendentes resultados de
las leyes en pequeñas cosas, pues estos ejemplos míos,
simplificadores y simbólicos, debo mostrar especialmente mi
satisfacción, veo que en aquellos de nosotros, precisamente, de
más..., cómo decirlo, de más... veo que les haya tocado
especialmente el ejemplo de las cartas de amor, tanto al
corazón del Sr. Ensenyat, como al del Sr. Casanova, que les
haya resultado más lucido que los ejemplos del Post-it o el de
los retratos de los bisabuelos, pero creo que con ello pues esa
materialización, digo, les agradezco infinitamente,
evidentemente, su paciencia con estas pequeñas manías mías,
y nuestro grupo quiere manifestar su satisfacción por haber
colaborado en lo que hemos entendido que ha sido una tarea un
poco ardua y difícil, pero bienintencionada por parte de todos.

Gracias, Sra. Presidenta, he terminado. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Méndez. Es el turno del Grupo Parlamentario
VOX-Actua Baleares, no le puedo ceder la palabra porque del
grupo parlamentario no hay nadie en esta sala.

Así que pasamos al Grupo Parlamentario Unidas Podemos,
la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, presidenta. No faré ús de la paraula.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Moltes gràcies, Sra. Sans. Per part del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, vicepresidenta. No en faré ús. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, el Sr. Casanova. 

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, no en farem ús, tampoc, gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Un cop acabat el debat, passam a les votacions, que si cap
grup parlamentari o diputat no indica el contrari, es duran a
terme d'acord amb les següents agrupacions: votació de les
esmenes.

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears 3600. Passam a votar. Votam. 

5 sí, 41 no, 5 abstencions.

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears 3584. Votam.

3 sí, 42 no, 6 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears 3602, 3608 i 3624. Votam.

5 sí, 46 no, cap abstenció.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears 3633 i 3640. Votam.

3 sí, 29 no, 19 abstencions.

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears 3587. Votam.

3 sí, 33 no, 15 abstencions.

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears 3588. Votam.

3 sí, 46 no, 2 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears 3605, 3580, 3581, 3582 i 3628. 

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sr. President, demanam votació separada de la 3580. 

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar en primer lloc la 3605, 3581, 3582 i 3628.
Votam.

5 sí, 29 no, 17 abstencions.

Ara passam a votar la 3580. Votam.

3 sí, 29 no, 19 abstencions.
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Votació de l'esmena del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears 3655. Votam.

9 sí, 42 no, cap abstenció.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears 3601 i 3607. Votam.

18 sí, 33 no, cap abstenció.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, 3636 i 3660. Votam.

17 sí, 30 no, 4 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears 3603, 3609, 3610, 3611, 3613 i
3619. Votam.

18 sí, 32 no, cap abstenció.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears 3594 i 3627. Votam

16 sí, 29 no, 6 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears 3615, 3648 i 3657. Votam.

18 sí, 29 no, 4 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears 3642, 3644, 3645, 3647, 3651,
3658 i 3659. Votam.

22 sí, 29 no, cap abstenció.

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari Mixt 3824.
Votam.

6 sí, 41, 4 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt 3829...

LA SRA. PONS I SALOM:

Perdó, president, demanam votació separada de la 3858.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Passam a votar, en primer lloc, les 3829,
3845, 3846, 3883 i 3822. Votam.

2 sí, 29 no, 20 abstencions.

Ara passam a votar l'esmena 3858. Votam.

2 sí, 32 no, 17 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt...

LA SRA. PONS I SALOM:

Perdó, president, demanam votació separada en tres blocs:
per una banda, la 3853; per l’altra, la 3888; i el tercer bloc, la
resta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, en primer lloc, votam les esmenes 3827, 3833 I 3843.
Votam.

5 sí, 46 no, cap abstenció.

Ara votam l'esmena 3853. Votam.

2 sí, 48 no i 1 abstenció.

I, en darrer lloc, votam la 3888. Votam.

2 sí, 46 no i 3 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt...

LA SRA. PONS I SALOM:

Perdó, president, demanam votació separada en dos blocs,
de la 3852, 3856, 3857 i 3860, d’una banda, i, per l’altra, la
resta.

Gràcies.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Sr. President, demanaria votació separada de la 4020.

EL SR. PRESIDENT:

El Sr. Sanz, la 4020, i la Sra. Pons, les 3852, 3856, 3857 i
3860.

Idò, passam a votar, en primer lloc, la 4020. Votam.

19 sí, 28 no, 4 abstencions.

I ara passam a votar les esmenes 3852, 3856, 3857 i 3860.
Votam.

15 sí, 29 no, 7 abstencions.

Ara passam a votar les 3854, 3859, 3867, 3871, 3876,
3877, 3878, 3880, 3882 i 3891. Votam.

18 sí, 29 no, 4 abstencions.

A continuació votam les esmenes del Grup Parlamentari...

EL SR. SANZ I IGUAL:

Sr. President, demanaria votació separada de les 4016, 4021
i 4015.
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LA SRA. GUASP I BARRERO:

President, nosaltres demanam....

EL SR. PRESIDENT:

Un moment, per favor. Sr. Sanz, 4016...?

EL SR. SANZ I IGUAL:

4021 i 4015.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Guasp?

LA SRA. GUASP I BARRERO:

La 4016. Gràcies.

LA SRA. PONS I SALOM:

Perdó, president, voldríem també demanar separada de les
3851 i la 3874. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, idò, votarem cada una per separat.

La 4016. Votam.

3 sí, 44 no, 3 abstencions.

3851. Votam.

6 sí, 41 no, 4 abstencions.

Esmena 3874. Votam.

5 sí, 42 no, 4 abstencions.

Votació de l’esmena 3894. Votam.

3 sí, 41 no, 7 abstencions.

Votació de l’esmena 4021. Votam.

3 sí, 41 no, 7 abstencions.

I ara votam la 4015. Votam.

3 sí, 41 no, 7 abstencions.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt, 3848.
Votam.

6 sí, 42 no, 3 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt, 3823,
3826, 3828, 3832, 3885, 3886, 3887 i 3889. Votam.

18 sí, 32 no i 1 abstenció.

Votació del Grup Parlamentari Mixt, 3838. Votam.

18 sí, 30 no, 2 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt, 3861,
3863, 3864 i 3870. Votam.

22 sí, 29 no, cap abstenció.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt, 3866.
Votam.

22 sí, 29 no, cap abstenció.

Votació de les esmenes del Grup Parla...

LA SRA. PONS I SALOM:

Sr. President, demanam votació separada de les 3905, 3945,
3951 i 3900, i després la resta. O sigui, dos blocs.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a fer una primera votació de les 3905, 3945, 3951
i 3900.

Passam a votar. Votam.

15 sí, 29 no, 7 abstencions.

Votació ara de les esmenes del Grup Parlamentari Popular
3918, 3923, 3939, 3947, 3952, 3963 i 3972. Votam.

18 sí, 29 no, 4 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Popular...

LA SRA. PONS I SALOM:

Perdó, president, demanam votació separada en dos blocs:
per una banda, la 3907 i la 3898, i després la resta.

Gràcies.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sr. President, jo demanaria la 3980.

EL SR. PRESIDENT:

3980. Passam a votar en primer lloc la 3907 i 3898. Votam.

13 sí, 28 no i 9 abstencions.

Ara votam la 3980. Votam.

18 sí, 29 no, 4 abstencions.

I ara votam les esmenes 3936, 3983, 3933 i 3976. Votam.
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16 sí, 29 no, 6 abstencions.

Passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari
Popular...

LA SRA. PONS I SALOM:

Perdó, Sr. President, demanam dos blocs, votació separada,
de la 3901 i la resta.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, passam a votar en primer lloc la 3901. Votam.

14 sí, 33 no, 3 abstencions.

I ara votam conjuntament la 3904, 3906, 3909, 3912, 3913,
3914, 3916 i 3924. Votam.

18 sí, 33 no, cap abstenció.

Votam les esmenes del Grup Parlamentari Popular, 3955,
3957, 3958 i 3966. Votam.

22 sí, 29 no i cap abstenció.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Popular,
3962, 3974 i 3975. Votam.

22 sí, 29 no, cap abstenció.

A continuació votam les esmenes...

LA SRA. PONS I SALOM:

President, demanam votació separada en dos blocs: de la
3988 i després la resta.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar ara la 3988. Votam.

5 sí, 42 no, 4 abstencions.

I ara votam les esmenes del Grup Parlamentari Ciudadanos
RGE núm. 3998 i 4000. Votam.

4 sí, 46 no, 1 abstenció.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Ciudadanos,
4001, 4002 i 4003. Votam.

4 sí, 31 no i 16 abstencions.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Ciudadanos
3996. Votam.

17 sí, 31 no, 3 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari
Ciudadanos...

LA SRA. PONS I SALOM:

President, demanam votació separada de la 3986 i 3992, per
una banda, i després la resta.

EL SR. PRESIDENT:

Perdó, ha dit 3986 i 3992?

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí, president.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, passam a votar, en primer lloc, les esmenes del Grup
Parlamentari Ciudadanos 3986 i 3992. Votam.

7 sí, 31 no, 13 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Ciudadanos
4011, 4012, 4013, 4007, 4008, 3994, 4004, 4005, 4006, 3995,
3985, 3993 i 3999. Passam a votar. Votam.

4 sí, 31 no, 16 abstencions.

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari Ciudadanos
3991. Votam.

20 sí, 31 no, cap abstenció.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares 4030 i 4032. Votam.

1 sí, 34 no, 16 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares 4028 i 4029. Votam.

Cap si, 47 no, 4 abstencions.

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares 4034. Votam.

Cap sí, 35 no, 16 abstencions.

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares 4035. Votam.

3 sí, 47 no, cap abstenció.

Votació dels articles i exposició de motius als quals s'hi
mantenen esmenes.

Votació de l'article 8. Votam.

50 sí, cap no, cap abstenció.

Votació dels articles 6 i 7. Votam.

47 sí, cap no, 4 abstencions.
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Votació dels articles...

LA SRA. PONS I SALOM:

Demanam, president, perdó, la votació separada.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l'article 61. Votam.

48 sí, cap no, 3 abstencions.

I ara votació de l'article 69. Votam.

47 sí, cap no, 4 abstencions.

Votació de l'article 5. Votam.

31 sí, 17 no, 3 abstencions.

Votació dels articles...

LA SRA. PONS I SALOM:

Perdó, president...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Font?

LA SRA. FONT I MARBÁN:

D’acord, perdó. Jo demanava votació separada, però com
que són uns quants articles he passat la votació al Sr. Lletrat, no
sé si volen que la torni repetir o ho tenen...

EL SR. PRESIDENT:

Si no ho repeteix vostè, ho repetiré jo, però ho hem de
posar en coneixement de tothom.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Ho faig jo, vinga, seran dos blocs només: 3, 23, 32, 33, 38,
39, 45, 58, 59, 65 i exposició de motius.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Perdó, president.

EL SR. PRESIDENT:

Sí?

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, nosaltres voldrem votació separada en tres blocs, li ho
diré, si vol, però no ho sé, no coincideixen amb el Grup Mixt.

Un bloc seria: articles 1, 25, 29, 33, 48, 50, 53, 57, 59 i
exposició de motius.

Un altre grup seria l’article 4, el 32.3, el 32.4, 54 i 64.

I un altre bloc seria la resta: 2, 3, 23, la resta del 32, 36, 38,
39, 43, 45, 46, 49, 51, 52, 58, 60 i 65.

Gràcies.

LA SRA. PONS I SALOM:

President?

EL SR. PRESIDENT:

No, no, no fa falta.

(Rialles i remor de veus)

És impossible agrupar.

LA SRA. PONS I SALOM:

Però, no, president, ja, no fa falta, però també li demanaria
la votació separada dins l’article 32 dels apartats 3 i 4, per una
banda, i la resta per l’altra.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’article 1. Votam.

32 sí, cap no, 18 abstencions.

Votació de l’article 2. Votam.

42 sí, cap no, 9 abstencions.

Votació de l’article 3. Votam.

47 sí, cap no, 4 abstencions.

Votació de l'article 4. Votam.

28 sí, 17 no, 6 abstencions.

Votació de l'article 23. Votam.

47 sí, cap no, 4 abstencions.

Votació de l'article 25. Votam.

32 sí, cap no, 19 abstencions.

Votació de l'article 29. Votam.

32 sí, cap no, 19 abstencions.

Ara votam l’article 32, apartats 3 i 4. Passam a votar.
Votam.
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3 sí, 47 no, 1 abstenció.

I ara votam la resta de l'article 32. Votam.

44 sí, cap no i 7 abstencions.

Votació de l'article 33.

31 sí, cap no i 20 abstencions.

Votació de l'article 36. Votam.

42 sí, cap no, 9 abstencions.

Votació de l'article 38. Votam.

44 sí, cap no, 7 abstencions.

Votació de l'article 39. Votam.

44 sí, cap no i 7 abstencions.

Votació de l'article 43. Votam.

45 sí, cap no, 6 abstencions.

Votació de l'article 45. Votam.

47 sí, cap no, 4 abstencions.

Votació de l'article 46. Votam.

45 sí, cap no, 6 abstencions.

Votació de l'article 48. Votam.

32 sí, cap no, 18 abstencions.

Votació de l'article 49. Votam.

44 sí, cap no, 6 abstencions.

Votació de l'article 50. Votam.

32 sí, cap no, 19 abstencions.

Votació de l'article 51. Votam.

45 sí, cap no, 6 abstencions.

Votació de l'article 52. Votam.

45 sí, cap no, 6 abstencions.

Votació de l'article 53. Votam.

32 sí, cap no, 19 abstencions.

Votació de l'article 54. Votam.

30 sí, 12, no, 9 abstencions.

Votació de l'article 57. Votam.

29 sí, cap no, 22 abstencions.

Votació de l'article 58. Votam.

44 sí, cap no, 7 abstencions.

Votació de l'article 59. Votam.

31 sí, cap no, 20 abstencions.

Votació de l'article 60. Votam.

41 sí, 1 no, 9 abstencions.

Votació de l'article 64. Votam.

29 sí, 13 no, 9 abstencions.

Votació de l'article 65. Votam.

47 sí, cap no, 4 abstencions.

Votació de l'exposició de motius. Votam.

31 sí, cap no, 20 abstencions.

Votació dels articles, disposicions i denominacions als quals
no s'hi mantenen: votació de la denominació del projecte de
llei...

LA SRA. GUASP I BARRERO:

President, deman la votació separada de l'article 5 bis.

EL SR. PRESIDENT:

Idò passam a votar, en primer lloc, l'article 5 bis. Votam.

47 sí, 4 no i cap abstenció.

Ara passam a votar la denominació del projecte de llei, la
denominació del títol primer, la denominació del títol segon i
dels seus capítols primer, segon, tercer i quart, article 8 bis, la
denominació del títol tercer i dels seus capítols primer, segon,
tercer i quart i les seccions primera, segona, quarta, cinquena,
sisena i setena del capítol tercer, article 17 bis, la denominació
del títol quart i dels seus capítols primer i segon, article 56 bis,
la denominació del capítol segon del títol cinquè, la
denominació del títol sisè i dels seus capítols primer, segon i
tercer, i la disposició addicional tercera ter. Votam.

51 sí, cap no, cap abstenció.

Passam a votar la denominació del capítols tercer, quart i
cinquè del títol quart, la denominació del títol cinquè, del seu
capítol primer i de les seccions primera i segona. Votam.

51 sí, cap no, cap abstenció.

Votació...
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LA SRA. PONS I SALOM:

Perdó, president, demanam la votació separada de l’articles
6 bis, disposició addicional tercera quater i disposició
transitòria quarta, i després la resta.

Gràcies.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

President, nosaltres demanam la votació...

EL SR. PRESIDENT:

Un moment, per favor, un moment. Ha dia 6 bis,
disposició...?

LA SRA. PONS I SALOM:

Addicional tercera quater i disposició transitòria quarta.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Guasp?

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president, nosaltres demanam la votació separada
de la disposició addicional segona, tercera, tercera bis i tercera
quater. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Perdó, disposició, m’ha dit, addicional...

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Segona, tercera, tercera bis i tercera quater. Només aquest
grup, així.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar, en primer lloc, l’article 6 bis i la disposició
transitòria quarta. Votam.

48 sí, cap no, 3 abstencions.

Ara passam a votar les disposicions addicionals segona,
tercera i tercera bis. Votam.

46 sí, cap no i 4 abstencions.

Ara passam a votar la disposició addicional tercera quater.
Votam.

43 sí, cap no i 7 abstencions.

Ara passam a votar article 9, article 10, article 11, article
12, article 13, article 14, article 15, article 16, article 17, article
18, article 19, article 20, article 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 34,
35, 37, 37 bis, 37 ter, 41, 42, 44, 47, 47 bis, 48 bis, 55, 56, 62,
63, 66, 67, 68, 68 bis, 68 ter, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 i 78.

I a més d’això, la disposició transitòria primera, segona, tercera
i cinquena i la disposició derogatòria i les disposicions finals
primera i segona. Votam.

51 sí, cap no i cap abstenció.

Votació de la denominació de les seccions 7 a) bis i 7 a) ter,
del capítol tercer del títol tercer i denominació del títol cinquè
bis. Votam.

51 sí, cap no i cap abstenció.

Es faculten els serveis jurídics de la cambra per fer les
correccions i modificacions tècniques necessàries per tal que la
llei en qüestió tengui una redacció coherent.

I una vegada esgotat el debat i les votacions, aquesta
presidència proclama aprovada la Llei d’arxius i gestió
documental de les Illes Balears.

(Aplaudiments)

I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.
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