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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyores diputats, si els sembla bé començaríem

la sessió i en primer lloc demanaria si es produeixen

substitucions.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sí Sra. Presidenta, Carme Feliu substitueix Diego Guasch.

EL SR. RAMON I JUAN:

Miquel Ramon substitueix Miquel Rosselló.

EL SR. MARÍ I TUR (Antoni):

Antoni Marí substitueix Gaspar Oliver.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Joan Font Rosselló substitueix Joan Huguet.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions.

Proposició no de llei RGE núm. 1718/04, presentada pel

Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a

la distribució de propaganda política per part del Govern

de les Illes Balears.

Passam idò al primer i únic punt de l’ordre del dia, relatiu

a la proposició no de llei RGE núm. 1718/04 presentada pel

Grup Parlamentari d’Esquerra Unida Els Verds, relativa a la

distribució de propaganda política per part del Govern de les

Illes Balears. Per a la defensa per part del Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida té la paraula el seu representant per un temps

de 10 minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, aquesta proposició no

de llei que veim avui té el seu origen, la seva motivació en la

distribució del manifest conegut com “Aunque”i promogut per

la plataforma Basta Ya que s’ha difós per part del Govern de

les Illes Balears. Sobre aquest tema ja vàrem fer en el seu

moment una pregunta en el ple del Parlament i sincerament

nosaltres pensàvem que la cosa podia acabar allí. Si la resposta

de la consellera hagués estat que allò s’havia produït per un

excés de cel d’algun funcionari, per un error administratiu

hauríem acabat aquí. Però no, contràriament la resposta del

Govern va ser molt diferent, va ser refermar-se en el contingut

i en aquesta actuació. 

Per tant, nosaltres hem pensat que seria convenient

presentar aquesta proposició no de llei i instar el Govern que en

el futur s’abstengui d’aquestes actuacions. Jo per refermar això

que dic, de la resposta del Govern, recull allò que va dir la

consellera de Salut i Consum quan diu: “el Govern inicià una

campanya, precisament d’informació d’aquest manifest en

defensa de la llibertat en el País Basc, de suport i solidaritat

amb les víctimes del terrorisme”. Va dir “simplement vàrem

repartir això perquè allò que és pràctic en aquest Govern i a

totes les administracions és que quan tu li vols donar una

màxima difusió a una informació l’incorpores a les nòmines, de

la mateixa manera que informam d’ofertes d’entitats bancàries,

o ofertes de companyies asseguradores”, amb unes

comparacions que realment ens resulten sorprenents i acabava

la consellera: “per tant, jo crec que és una actuació correcte i li

ho dic Sr. Ramon, que ho tornaria a fer perquè crec que és

important”.

Bé la Conselleria de Salut, segons informacions que

disposam, va ser l’única conselleria que va distribuir, juntament

amb les nòmines del mes de febrer, aquest manifest. Ara no va

ser l’única actuació del Govern de les Illes Balears, altres

conselleries en varen fer una difusió més limitada, a vegades

només en el taulell d’anuncis i també, que nosaltres sapiguem,

va distribuir aquest manifest a tots els e-mails del personal de

la comunitat autònoma i que nosaltres entenem que és una

propaganda política, que tracta de defensar determinades

opcions polítiques i de criminalitzar-les d’altres.

Nosaltres pensam que el Partit Popular, com a tal, té

perfecte dret a fer totes les campanyes que vulguin, per més que

nosaltres poguéssim estar en absolut desacord amb el contingut.

Però allò que creim és que no es poden utilitzar recursos

públics en favor de defensar les seves posicions polítiques i

atacar posicions de partits rivals. Però és una pràctica ja

habitual que des d’aquest partit s’utilitzi l’administració pública

com una espècie de finca privada. Així es va entendre en el

nomenament i l’actuació del Fiscal General de l’Estat, una

mena de fiscal defensor dels membres del Govern. El

manteniment de director d’informatius de Televisió Espanyola

d’una persona condemnada per manipulació informativa, cas

que deu ser únic en el món. O en la creació també d’una

televisió balear i que es posa en la seva direcció a la que

d’alguna manera és propagandista i responsable d’informació

del propi partit.

Nosaltres pensam que això va dins tota una campanya que

es tracta de criminalitzar i intentar deixar fora, fins i tot de

l’ordenament constitucional, a tots els partits que no

comparteixen el concepte centralista d’Espanya que té el Partit

Popular. Tracta d’identificar-los i per refermar això que dic

després llegiré una part d’aquest manifest, identificar aquests

que no tenen aquesta mateixa visió d’Espanya amb el

terrorisme. I després de tot això es fan propostes en el sentit de

què no puguin formar part de governs, ni de l’Estat ni de les

comunitats autònomes. De tal manera que nosaltres pensam que

tot això és un atac a l’essència mateixa de la democràcia

intentar deixar fora d’ella a les formacions que no resultin

amables de cara a aquest partit. I en aquest sentit també voldria

citar el punt tercer de la proposició que es va defensar en

aquesta mateixa comissió i que al final després de moltes

dificultats va ser retirada i en la qual es pretenia que el

Parlament de les Illes Balears rebutja que puguin formar part

del Govern, ja sigui de la nació o de les seves comunitats

autònomes, formacions que contactin, negociïn, o pactin amb

bandes terroristes. La gravetat d’aquest fet és perquè va dins

una campanya sistemàtica de desprestigi de les opcions, en

principi, nacionalistes, o sigui no nacionalistes espanyoles, i

tothom que pugui discrepar intentant assimilar-los en
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organitzacions terroristes i després intentant deixar-los fora del

sistema.

Jo creia que tal vegada la reacció del nostre grup podria ser

exagerada, però jo pens que no. Jo voldria aquí citar reaccions

que s’han produït en premsa, per exemple reaccions sindicals.

Diuen (...) Pelarda i Josep Navarro d’UGT i Comissions

Obreres respectivament: “han reclamado la apertura

inmediata de una investigación y la dimisión de los

responsables de esta iniciativa”. Diu: “Mientras que Pelarda

destaca la gravedad de lo sucedido por la elevada carga

electoral que supone incluir este documento en las nóminas de

febrero, Navarro califica la maniobra de canallada y

desvergüenza electoralista”, però fins i tot un representant

d’Unió Mallorquina, soci en determinades institucions del

Partit Popular, diu: “desde las filas de UM el candidato al

Congreso Josep Lliteres declaró que de confirmarse el envío

es repugnante”. Jo compartesc plenament aquesta informació.

I bé, supòs que és conegut de tothom el contingut d’aquest

manifest que es va distribuir, però a mi m’agradaria citar

expressament algun paràgraf d’aquest manifest. I comença

comparant la situació que es viu al País Basc amb l’holocaust,

qüestió que jo crec que és rebaixar moltíssim allò que va

suposar l’holocaust del nazisme sobre els jueus i també als que

s’oposaven a les polítiques del partit nazi i diu aquest manifest

textualment: “aunque parezca mentira hoy los candidatos de

los ciudadanos libres del País Vasco están condenados a

muerte por los mercenarios de ETA y condenados a la

humillación por sus cómplices nacionalistas”. Desqualificació

absoluta del nacionalisme, sense fer cap separació entre ells.

Segueix: “aunque ciudadanos del País Vasco sean asesinados

por sus ideas y miles hayan sido mutilados o trastornados, los

atentados se realizan y celebran en una penosa atmósfera de

impunidad moral propiciada por las instituciones

nacionalistas y por la jerarquía católica vasca”. I més encara

“aunque los partidos nacionalistas aprovechan las garantías

constitucionales de la democracia española...”, segurament als

autors d’aquest manifest els sembla malament que també

aquesta espècie de generació política, que deuen ser els partits

nacionalistes, s’aprofitin de les garanties constitucionals.

Bé entenem, independentment de qui signi aquest

document, com a opinions personals estaríem en absolut

desacord, com a qüestió transmesa institucionalment pensam

que és d’una gravetat absoluta. Aquí es fa, amb fons públics

que hem pagat tots els ciutadans, una desqualificació absoluta,

una calúmnia absoluta de les forces nacionalistes del País Basc

i de passada també de l’església catòlica. I a més, això és un

manifest que es va treure en el seu moment, amb claríssimes

motivacions electoralistes, abans de les eleccions municipals i

autonòmiques de l’any passat. Curiosament allò està mort i es

ressuscita poc abans de les darreres eleccions generals, amb les

mateixes finalitats electoralistes.

Per tant, nosaltres pensam que això és un fet molt greu, però

en tot cas de cara al futur allò que volem és que l’administració,

que el Govern de les Illes Balears sigui neutral i que les

comunicacions als seus funcionaris, el repartiment de nòmines,

o en la tramesa d’e-mails, o altres qüestions, s’abstengui en el

futur d’utilitzar aquests mecanismes per distribuir propaganda

en favor de les seves idees, encara que sigui d’una manera una

mica camuflada i en realitat, allò que ataquen és a tots els altres

partits que no combreguen amb les seves idees.  Pensam que és

igual de greu fer propaganda clarament a favor dels que estan

en el poder, com desqualificar a tots els altres que és allò que

es fa mitjançant aquests tipus de manifest.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ramon. Per part del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista té la paraula el Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El

passat 16 de març es va publicar en el Diari de Mallorca un

article de l’Hble. Sr. Portaveu del Partit Popular en el

Parlament, Sr. Joan Huguet, allà on entre moltes altres coses

deia: “debo confesar que el impacto que ha causado en mi

ánimo y en mi espíritu ciertos insultos de los que he sido

objecto, al igual que muchos de mis compañeros, tales como:

asesino, merecéis que os maten a todos..., me será difícil

superarlo”. Certament consider inadmissible, totalment

reprovable i condemnable que es proferissin aquest insults.

Així ho va fer saber i va expressar la seva condemna, també en

sessió plenària, el portaveu del nostre grup del PSM-Entesa

Nacionalista. 

Però senyors i senyores del Partit Popular, m’agradaria que

vostès també comprenguessin que els insults als nacionalistes

que es recullen en aquest manifest també ens causen un gran

impacte en el nostre ànim i en el nostre esperit i que ens serà

difícil superar, talment igual que el Sr. Joan Huguet. Senyores

i senyors diputats, massa vegades i durant massa temps s’ha

volgut associar interessadament nacionalisme amb terrorisme

i aquest manifest insisteix en aquesta perversa equació, com

s’ha posat de manifest en la lectura que n’ha fet el Sr. Ramon.

Els nacionalistes no hem de justificar res, no hem de demanar

perdó per res. La nostra trajectòria democràtica ens avala i

esperaríem, açò sí, que els adversaris polítics que, per damunt

la sana i normal confrontació política, condemnessin els insults

i les calúmnies. Però no ha estat així, al contrari, en aquests

insults i en aquestes calúmnies se’ls ha donat difusió i d’una

manera que consideram totalment ilAlegítima. 

No neg, al contrari accept, que una sèrie d’intelAlectuals

tenguin dret a subscriure un manifest, faltaria més, un manifest

que per a nosaltres és fals, retorçut i per molta categoria que

tenguin els signataris, ple de falAlàcies, mentides i injúries. No

els neg el dret, que quedi açò clar, però no és acceptable que es

difongui interessadament utilitzant canals públics i fent-ne una

utilització partidista. S’han signat i es signen molts de

manifests, alguns crítics amb el Partit Popular, amb el suport

també de molts importants intelAlectuals. Considerarien vostès

senyors del Partit Popular correcte que s’adjuntessin a les

nòmines dels funcionaris de les administracions on no governen

vostès? Segur que no, l’escàndol que armaríem seria majúscul.

Pensin que si voten en contra d’aquesta proposició no de llei

donen barra lliure perquè qualsevol partit pugui adjuntar

manifests en contra seva a les nòmines dels funcionaris. Però

no passin pena, nosaltres no ho farem, sabem molt millor que
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vostès quines són les regles del joc i no les romprem, no

difondrem insults, no utilitzarem els mecanismes de

l’administració amb finalitats partidàries. Amb açò volem ser

honestos.

Per tant, el nostre total suport a aquesta proposició no de

llei que pretén que l’administració pública no sigui emprada per

a finalitats espúries i partidistes. Esperem que aquestes

pràctiques d’una vegada per totes s’acabin.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista té

la paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Con brevedad sobre este tema

quisiéramos decir que aquí hay dos cuestiones que debemos

separar. Primero ¿qué es lo que se aprueba? Lo que se aprueba

es el texto de la proposición no de ley, en ese texto se insta al

Govern de les Illes Balears a que no utilice la distribución de

las nóminas mensuales o cualquier otro mecanismo de la

administración para difundir propaganda política. Creemos que

con eso, que es lo que estrictamente se vota, nadie puede no

estar de acuerdo, (...) De tener que dar muchas explicaciones

ante este Parlamento. Que no haya nada en las nóminas, más

que lo que es propiamente la nómina y en su caso podríamos

pensar aquellas cuestiones que pudieran afectar a la función

pública, en su caso y con muchísimas restricciones pues creo

que es una cosa que todos podemos estar de acuerdo y por ello

creo que en este Parlamento todos deberíamos dar apoyo a esta

proposición no de ley y desde luego mi grupo lo hará. Hemos

de dejar esos envíos que se hacen además con fondos públicos

a todos los funcionarios, como una zona blanca en la que no se

puede intervenir con intencionalidad política.

Ahora los motivos y los antecedentes en los que se justifica

esta propuesta, pues uno puede estar más de acuerdo o menos.

En el texto de manifiesto que se acompañaba no entraré en

hacer disquisiciones acerca de si era bueno, era malo, o

cualquier otra circunstancia porque lo importante es que no se

debe de enviar nada. ¿Cuál fue el contenido del texto que se

envió? Bien, por otros portavoces se ha hablado ya, para

nuestro grupo es irrelevante, aunque puede ser llamativo que se

dediquen, especialmente en período preelectoral, a difundir

determinados temas. Realmente lo importante de este asunto no

es tanto el contenido del manifiesto que se envió, puede ser

discutible y cada grupo lo puede discutir desde su propio punto

de vista, sino que lo relevante es la intención que había detrás.

La intención que había detrás no era otra que la utilización del

terrorismo como arma electoral y este documento, enviado en

plena campaña electoral, formaba parte de la misma ofensiva

que llevó al Partido Popular a presentar ante este Parlamento

proposiciones no de ley sobre temas semejantes y que al final

después de una gran (...) Y la presentación en una rueda de

prensa incluso para darle mayor relevancia pasaron a ser

tratadas en comisión después del período electoral. Eso sí, una

vez finalizada y obtenida la rentabilidad política que se

pretendía y por ello ya digo se presentó, incluso en rueda de

prensa.

Pues muy bien, esa política de utilizar el terrorismo como

arma electoral ya se ha acabado, ha sido sancionada

políticamente cuando el pueblo soberano decidió depositar al

instigador de la misma, al Sr. Aznar, del Palacio de la Moncloa

al cubo de la basura de la historia. Así pues el tema está

concluido y sancionado por las urnas. Lo que pasó aquí era una

hijuela o ramificación de esa magna política general que instigó

el susodicho Sr. Aznar. Pues bien, depurada la responsabilidad

política por las urnas, castigado este modo de actuar por los

ciudadanos, sólo nos queda decir a partir de ahora nunca más

y eso sí, votando que sí al texto estricto de esta proposición no

de ley.

Nada más.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diéguez. Per contradiccions té la paraula per un

temps de 5 minuts el Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.

Des del Grup Parlamentari Popular i per defensar el

posicionament polític respecte la proposició no de llei

presentada des de les files del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida- Els Verds, hem de considerar fer-ho prenent com a

referència, com a indicador no només allò que és el contingut

del mateix manifest i que l’interès polític d’Esquerra Unida

passa inevitablement per relacionar-ho directament amb un

coincident pensament del Partit Popular, sinó que també ho

volem fer des de la defensa respecte els drets i les llibertats de

pensament que es canalitza a través de la llibertat d’expressió

que per suposat tenen totes les persones membres d’estats

democràtics i per suposat, no molt menys els que provenen del

món de la cultura i del pensament.

Per defensar el contingut ho vull fer des de dos punts de

vista diferents. Per una banda des de la interessada

interpretació, com he dit, que fan del manifest, el Grup

Parlamentari d’Esquerra Unida enlloc de considerar el text del

manifest com un text que pugui contribuir a sensibilitzar o

estendre el compromís en favor de les llibertats, ens dóna la

sensació de què més bé l’aprofiten vostès per envestir

políticament el Partit Popular. Jo pens que aquest manifest a

vostès ja els va bé, la interpretació política que fan d’aquest

manifest ja els va bé. I tal vegada s’ajusti a aquells postulats

que des d’Esquerra Unida ja es varen defensar en el seu

moment, des del moment en què es varen incorporar en aquell

famós Pacte d’Estella, quan vostès varen deixar de banda

juntament amb altres formacions polítiques i organitzacions

nacionalistes, als partits considerats no nacionalistes. Per tant,

a mi em causa sorpresa sentir de la boca del Sr. Ramon que

aquest manifest deixa fora tots els partits que no comparteixen

el sentit centralista d’Espanya. Això ho ha dit vostè textualment

i jo li contest, a qui varen deixar fora vostès?

Per altra banda també entenem que es fa una incorrecte

utilització dels termes emprats en la seva redacció,
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particularment del terme propaganda. Aquí possiblement pugui

coincidir amb el plantejament que ha fet el Sr. Diéguez respecte

a la proposició no de llei, però en allò que no puc coincidir és

amb els termes. El terme propaganda entès com una activitat

que dóna a conèixer alguna cosa, intentant convèncer el públic

de les qualitats i dels avantatges que això reporta i això no és

així. Res més lluny Sr. Ramon de la realitat, tal vegada hagués

estat molt més encertat utilitzar altres termes que no fossin el

de la propaganda, divulgació, donar a conèixer, donar publicitat

a... Però evidentment jo no som qui li ha de dir allò que ha de

fer. Per tant, Sr. Ramon relacionar aquest manifest amb

propaganda política significa tant com voler negar allò que és

obvi.

Per altra banda, com ja li havia comentat a la introducció en

aquesta proposició no de llei, en aquesta intervenció, creim que

el plantejament exposat en el text suposa un atac frontal a la

llibertat de pensament i d’això n’estam convençuts.

Efectivament la Conselleria de Salut va adjuntar a les nòmines

dels treballadors un manifest que representava l’expressió del

sentiment de 12 intelAlectuals de consagrat prestigi

internacional respecte a l’amenaça de la llibertat i en contra del

terrorisme en el País Basc. Es tracta d’un document en el que

cada un de nosaltres hi podrem estar més d’acord, menys

d’acord, en funció de la particularitat de cada un d’entendre

d’una manera o d’entendre d’una altra la problemàtica que

desenvolupa. Es tracta d’un document que podrà servir

d’instrument de reflexió respecte d’una situació que pateixen

diàriament milers de ciutadans bascos que veuen trepitjats els

seus drets civils més fonamentals. Doncs bé Sr. Ramon,

almanco pens que aquest manifest, les característiques d’aquest

manifest, almanco mereixen respecte i això vostè no l’ha

tengut. Respecte per ser una opinió manifestada lliurament, per

qüestió de matèria i en particular per qui són, són les víctimes

del terrorisme i per suposat, provinent de 12 intelAlectuals que

han defensat l’essència, sempre, de l’individu singularment

considerat com ésser. 

Per això Sr. Ramon hem de lamentar que fes servir i emprar

una manifestació cultural d’aquesta envergadura per acusar el

Partit Popular d’utilitzar la conselleria per tal de donar suport

a la política antiterrorista del Partit Popular és absolutament

llastimós. I això és allò que vostès han fet aquí avui. Diuen

vostès a l’exposició de motius del text presentat que la

conselleria utilitza la distribució de la nòmina mensual per

incloure-hi propaganda política a favor del Partit Popular i això

Sr. Ramon, perdoni, és francament intolerable. Insostenible per

calumniós, per no ajustar-se a la realitat i sobretot, per damunt

de tot, per injust perquè mitjançant aquest tipus d’afirmacions

es dedica vostè i per extensió el seu grup parlamentari, a

vincular, a ubicar, a localitzar i identificar el criteri de 12

intelAlectuals del pensament i de la literatura contemporanis

amb els postulats nacionalistes d’un determinat partit política

que és el Partit Popular, dinamitant així la llibertat de

pensament i expressió d’aquells i donant vostè definitivament

caràcter polític al manifest divulgat.

I acab Sr. Ramon, tot això precisament ja va ser la pròpia

consellera en el seu dia, 16 de març, si no mal record, que li va

donar a vostè personalment complida resposta a la seva

pregunta sobre aquesta qüestió. I vull anunciar per tot això i per

la resposta que li varen donar, que el Grup Parlamentari

Popular votarà en contra d’aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Jerez. Si vol fer ús de la paraula per

contradiccions el grup proposant té la paraula per un temps de

5 minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Per lamentar profundament

la posició del Grup Parlamentari Popular i el suport explícit

que ha donat a una resposta en plenari que nosaltres pensàvem

que era absolutament desafortunada de la consellera de Salut i

que de fet els altres membres del Govern no havien arribat tan

lluny. Ara el Grup Parlamentari Popular es situa juntament amb

la posició més extremista en aquest cas del Govern de les Illes

Balears. Ja dic, cap altra conselleria havia arribat tan lluny i per

allò que jo veig el Grup Parlamentari Popular es situa dins

aquesta posició.

Varies coses de l’exposició de motius, encara que com ha

dit el Sr. Diéguez, el més important és el text de l’acord perquè

es diu propaganda política i que jo crec que encara que sigui

molt breument s’explica. Dir que aquest manifest s’ha utilitzat

per tal de donar suport la política antiterrorista del PP i

criminalitzar els discrepants. Això és una forma, si volen una

mica indirecte, de fer propaganda política, perquè si dius que

l’única bona és aquesta i tots aquells són uns còmplices del

terrorisme evidentment dir això i dir votau-nos a nosaltres és

pràcticament idèntic i ho hem d’entendre, jo ho entenc així,

com a propaganda política en qualsevol cas.

Sincerament, a pesar del prestigi que puguin tenir algunes

de les persones signants d’aquest manifest, dir que això és una

manifestació cultural? No ho sé, realment és una mica forta

aquesta valoració que en fa el portaveu del PP. Si és així tal

vegada hauríem de destituir el conseller de Cultura que no va

arribar tan lluny i fer la consellera de Salut responsable de

l’àrea de cultura.

Bé veig amb tristor que no votaran a favor i més encara,

tenc la preocupació, ho intuesc, que pensen seguir fent aquest

tipus d’actuacions. La qual cosa crec, de veritat, que és molt

greu. I miri, una cosa sí que no li puc acceptar de cap de les

maneres, dir que l’administració d’un partit polític determinat

no ha de difondre aquests i únicament aquests manifests que

vagin en favor seu és atacar la llibertat d’expressió, sincerament

crec que no ha de fer aquestes afirmacions. Aquí ningú ha

atacat la llibertat d’expressió, jo defensaria com he defensat

tota la vida la llibertat d’expressió de totes les idees, també les

que no volen la unitat d’Espanya per exemple i que tenen

perfecte dret a manifestar-se i vostès no accepten que facin

aquestes manifestacions. Jo defensaria absolutament que

aquests intelAlectuals, o qualsevol altre, tengui els mitjans per

difondre les seves opinions i així ho he fet tota la meva vida,

començant en uns moments que no era fàcil treballar per la

llibertat d’expressió i crec que no me’n poden donar lliçons cap

de vostès. Aquí ningú ataca la llibertat d’expressió, aquí atacam
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la utilització partidista de l’administració pública en favor del

partit polític que en aquest moment és el que està el front

d’aquesta administració pública.

Nosaltres pensàvem que ja ens trobàvem en una època que

es podia garantir la neutralitat de l’administració, que no actués

en favor del partit polític que està governant en aquest moment.

Pensam que això és una cultura política que ja està bastant

estesa, que la gran majoria dels partits polítics l’assumeixen.

Lamentablement veig que el Partit Popular de les Illes Balears

encara no ha assumit que l’administració ha de ser políticament

neutral.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ramon.

I passaríem a la votació.

Vots a favor de la proposta?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 6, en contra 9 i abstencions 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

I no havent-hi més temes a tractar, s’aixeca la sessió.
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