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primer lloc, deman si hi ha substitucions.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sí, Sra. Presidenta. Carme Feliu substitueix Joan Huguet.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Patricia Abascal sustituye a Pilar Costa.

1) Proposició no de llei RGE núm. 6021/04, presentada

pel Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista, relativa

a freqüències a IB3.

LA SRA. PRESIDENTA:

No havent-hi més substitucions, passam al primer punt de

l’ordre del dia d’avui, relatiu a la Proposició no de llei

presentada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a les freqüències a IB3. Per a la seva defensa, té la

paraula el representant del PSM per un temps de deu minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors

diputats. Abans d’entrar en matèria, crec convenient, per tal

que no hi hagi males interpretacions, de vegades interessades,

deixar ben clar, sense cap ombra de dubte, que des de l’inici

del nostre sistema d’autogovern, el PSM-Entesa Nacionalista

ha defensat sempre i continua defensant la creació i posada en

marxa d’una ràdio i televisió pública i pròpia de les Illes

Balears. Ho hem defensat sempre perquè consideram que és

una eina fonamental de coneixement mutu i de cohesió entre les

illes, per a la difusió de la nostra cultura i la normalització de

la nostra llengua, per a promoció dels valors propis i, alhora,

una oferta de contingut adaptat a la nostra realitat.

Precisament l’aprovació, el 1985, d’una llei consensuada

per la qual es creava la Companyia de la Radiotelevisió de les

Illes Balears va ser una passa esperançadora que,

malauradament, no va donar els fruits pretesos. Des del nostre

grup sempre s’havia reclamat l’aplicació d’aquesta llei, ara bé,

hi ha moltes maneres d’aplicar-les, i l’elegida pel Partit Popular

ha estat, al nostre parer, la pitjor de totes, via llei

d’acompanyament, sense ni intentar, sense ni intentar, el

consens amb la resta de forces polítiques, cosa que no va passar

precisament l’any 1985.

I a sobre, aquesta televisió, IB3, ha nascut enmig d’un cert

rebuig social, almenys d’una gran part de la població, per mor

que tot just s’anuncià que ocuparia les freqüències fins al

moment utilitzades per l’emissió de TV3, Canal 33, Canal 9 i

Punt 2, televisions de fora de les Illes, és cert, però fortament

arrelades a la nostra societat i que han contribuït enormement

a la normalització lingüística de la nostra llengua, en un marc,

per cert, audiovisual general que és aclaparadorament

majoritari en llengua castellana.

Dit açò, ens hauríem de demanar què suposa per als

ciutadans i per a les ciutadanes de les nostres illes aquesta

decisió unilateral del Govern de les Illes Balears. Suposa, com

a primera conseqüència, una dificultat innecessària per a la

recepció de TV3, Canal 33, etc., i una despesa afegida

totalment innecessària.

Deia a sessió plenària un diputat del Partit Popular, tal com

quedà reflectit a l’acta: “Què pot succeir, en el cas més senzill,

en el cas que una persona tengui una antena individual, el que

passarà és que senzillament haurà de resintonitzar el canal; en

cas de tenir una antena colAlectiva, perquè estigui en un bloc de

pisos, per exemple, el que hauria de fer és afegir als

amplificadors o als mòduls dels amplificadors, un altre

amplificador monocanal que costarà el que sigui”.

Senyores diputades, senyors diputats, “costarà el que sigui”,

costarà allò que el Govern de les Illes Balears farà gastar

innecessàriament a tots els ciutadans que viuen a blocs de

pisos, una gran majoria, per cert, i a tots aquells que tenint

antena individual no saben resintonitzar els canals, gent gran,

per exemple, i que hauran de cridar un tècnic.

I si algú no la pot fer, aquesta despesa? Una despesa a què

obliga el Govern i que és totalment innecessària? Doncs es

quedarà sense veure TV3, Canal 33 o Canal 9.

I per què dic, per enèsima vegada que aquesta despesa és

innecessària?, seria innecessària de no entestar-se el Govern a

ocupar les freqüències de TV3, etc.? Perquè hi havia prou

freqüències lliures com per emetre IB3 amb qualitat,

freqüències lliures. I no ho dic jo, no ho dic només jo, no ho

diu només el PSM. Ho diu per exemple ADTEL, una

prestigiosa empresa d’assessorament tècnic i legal en

telecomunicacions i en especial en la planificació, legalització

i implantació de xarxes aeroelèctriques, que a un informe emès

al respecte afirma: “Existeixen altres freqüències perfectament

hàbils per a difondre el nou canal autonòmic amb la mateixa

qualitat de recepció”.

És evident, llavors, que l’ocupació de les freqüències per on

emeten TV3, Canal 9, etc., és una decisió política i no de

caràcter tècnic, com per cert ha afirmat en diverses ocasions la

Sra. Umbert.

Deixat clar açò, passem a una altra qüestió.

La tasca ingent de normalització lingüística que ha suposat

la recepció dels canals que ara es pretenen arraconar, canals

que ara es pretenen substituir per una televisió de les Illes

Balears que emetrà entorn del 70 o 80% en llengua castellana,

açò seguint les declaracions de la Sra. Umbert.

En definitiva, si no hi ha causes tècniques per a aquesta

usurpació -i aquest substantiu no és meu, sinó de l’Obra

Cultural Balear-, si a sobre empitjorarem la incidència de la

normalització lingüística, per quins motius el Govern de les

Illes Balears ha decidit ocupar aquestes freqüències?

A mi només se m’acuden dos motius. En primer lloc, la

finalitat evident, dificultar amb tota consciència, la recepció

dels canals en llengua catalana, fer tot el possible, ja que no ho

poden prohibir, per dificultar la seva recepció. I per què?,

perquè TV3 i, açò sí, sobretot TV3, els fa nosa. Primer, una

nosa lingüística, la funció normalitzadora de la nostra llengua

que fa TV3 els fa nosa, i ara més, quan creen una IB3
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castellanitzada. Però no acaba aquí la cosa, va més enllà, la

independència i la professionalitat reconeguda per a TV3,

també els fa nosa, no volen competència mediàtica informativa

per a una IB3 que serà la veu de son amo.

Un altre motiu, apropiar-se, sense cap despesa, d’una

audiència, que ara veu els canals que seran desplaçats que, de

sobte veurà, en el mateix canal, IB3, una operació rodona:

aprofitar la quota aconseguida per altres.

I aquesta és la situació, ara mateix IB3 emet en proves, i

sigui dit de pas, causa ja greus problemes a la recepció d TV3

amb les conseqüents queixes de la ciutadania. 

I malgrat aquest rebuig de gran part dels ciutadans, per

exemple 8.000 signatures ho avalen, el Govern de les Illes

Balears segueix endavant menyspreant els drets els televidents,

la normalització lingüística i, fins i tot, la ciutadania en general,

a la qual se l’obliga a fer una despesa totalment evitable.

Dit açò, agrairia que no es caigués en retòriques

absurdament xovinistes, com han fet alguns representants del

Partit Popular en altres ocasions, els qui defensam continuar

veient TV3, Canal 33, Canal 9, etc., defensam també una

televisió de les Illes Balears que es vegi amb correcció. El

PSM-Entesa Nacionalista defensa una IB3 en llengua catalana,

de qualitat, independent i professional, i açò ho hem fet sempre.

I el PSM-Entesa Nacionalista, a la vegada, defensa mantenir la

recepció a les actuals freqüències de TV3, Canal 9 i Canal 33,

hi cabem tots, tots hi som necessaris, si pensessin en l’interès

de la ciutadania i en interessos partidistes. Demanam que es

reassignin les freqüències i que s’assigni a IB3 les freqüències

que no alterin la recepció de TV3, Canal 33, Canal 2 i Punt 2,

freqüències lliures.

Gràcies.

(El Sr. Vicepresident substitueix la Sra. Presidenta en la

direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Riudavets. Para fijar posiciones, ¿grupos que

quieran intervenir? Por el Grupo Parlamentario de Izquierda

Unida y Los Verdes, tiene la palabra el Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.

Per donar suport a la proposició no de llei presentada pel Grup

Parlamentari PSM. Crec que sembla que hi ha unes

negociacions en curs en aquests moments amb la Generalitat,

no sé, fins i tot, si s’ha signat o s’està a punt de signar-se un

conveni que resoldria bastant aquest problema, de totes formes

aquí hem de partir d’una idea, i és que la proposició està feta en

la data que està feta, crec que és de 29 de setembre del 2004,

i seguint el calendari parlamentari la veim avui, no? De totes

formes, si avui és veritat que hi ha un conveni que resol el

problema o es troba en vies de solució, el que no és menys

veritat és que durant aquests mesos s’ha creat un nivell

d’expectativa negativa entorn a aquest tema que només respon

a una política premeditada del Govern i del Partit Popular en la

línia d’introduir confrontació i rompre la unanimitat i la pau

existent els darrers anys entorn al tema de la llengua, que s’ha

expressat en molts d’aspectes, en declaracions públiques de

destacats representants del Govern, entre ells el president

Matas, i en tota una sèrie de mesures a la Conselleria

d’Educació, etc. S’ha fomentat una crispació entorn a aquest

tema que no té sentit, excepte si s’ha volgut promoure amb

intencions aparentment electoralistes.

Crec per tant que aquesta proposició és una conseqüència

més d’aquest clima que s’ha creat que ha donat a entendre a

sectors amplis de la població que hi havia riscos d’agressió a

TV3 i a les emissions de la televisió que emetien en català.

Crec que s’ha de reconèixer de forma clara i explícita el paper

positiu que han jugar TV3 i altres canals en català, també s’ha

de dir el canal de Televisió Espanyola regional, en la defensa

de la llengua, del català, i de la normalització lingüística.

Per tant, tot el que sigui o hagi estat aquests mesos introduir

dubtes i introduir crispacions sobre aquest tema, és de

responsabilitat exclusiva de qui ho ha fet i crec, per tant, que és

molt encertat que el Grup del PSM-Entesa Nacionalista, en el

seu moment presentàs aquesta proposició i la defensi avui.

Tendrà el suport del grup que jo represent.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rosselló. Por el Grupo Parlamentario

Socialista, tiene la palabra el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Nuestro grupo también, como el

PSM, es partidario de una televisión pública y propia de las

Islas Baleares, y no tiene nada en contra de la idea como tal

idea sustancial, pero me parece que para que haya una

televisión pública, tendremos que esperar mucho tiempo,

porque la televisión que se genera en estos momentos no es una

televisión propia, es una televisión pagada con fondos públicos,

pero no es una televisión pública, porque es una televisión de

partido, que es una cuestión muy distinta.

Por eso aquí, siempre que hablamos de esta televisión, de

la IB3, tenemos dos debates, el debate formal que es el que

podemos estar haciendo hoy, que es necesario, pero no es el

definitivamente trascendente; y el debate de fondo. El debate

formal es el que se refiere a la cuestión de los derechos que

pueda tener IB3 sobre las frecuencias, si hay suficientes

frecuencias o no, si se está produciendo una inmisión en una

frecuencia que no corresponde por intereses de conseguir una

audiencia consolidada, etc.; es un debate interesante e

importante también, no quiero decir que no lo sea, y por ello

nuestro grupo en su momento también presento una iniciativa

semejante a la que se ha presentado y que se trae hoy a

votación por parte del PSM.

Esa serie de problemas que hay genera una balanza de

intereses fundamentalmente entre TV3 i IB3 o entre lo que

pueda ser la comunidad autónoma de las Islas Baleares y lo que

pueda ser la televisión catalana, que en un principio pues nos
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puede parecer que puede tener razón la comunidad autónoma

de las Islas Baleares en reivindicar las mejores frecuencias para

esta comunidad autónoma. Pero no por ello, no por ello, puede

la comunidad autónoma descuidar ni mucho menos los también

legítimos intereses de aquéllos que, si bien puede considerarse

que en el peor de los casos para ellos, precaristas, en una onda

o en una frecuencia que no sería la que les podría corresponder,

sí que han hecho a lo largo de mucho tiempo una labor

importantísima y de la que se va a beneficiar otros. Estos desde

el punto de vista mercantil se conoce como derechos de

clientela y se reconocen como indemnizables, es decir, desde

un punto de vista de audiencia, también tiene que tenerse en

cuenta y creo que en su momento, y según parece puede que

sea incluso en estos propios momentos, se llegue a un acuerdo

para que las frecuencias queden repartidas entre los dos puntos

de interés de la mejor manera posible y sin enfrentamientos.

Por eso, en principio, nuestra posición en la votación de

esta proposición, sería la de una abstención, puesto que

justamente ha dado la casualidad que después de tanto tiempo

de esperar, la vemos en el momento en que, coetáneamente,

puede estar resolviéndose este problema.

Pero decía, y con esto acabo, que el problema relevante,

con ser importante el que estamos viendo ahora, no es el

decisivo, sino que el problema es el de fondo, y es que la IB3

no es una televisión pública, sino una televisión de partido, lo

que se está haciendo, de forma reconocidamente fraudulenta,

es utilizar la formalidad de la televisión pública para amparar

una televisión de partido, y de hecho lo iremos viendo día a día,

mes a mes, semana a semana, a lo largo de estos próximos

tiempos. Se ha organizado esta televisión, esta televisión

supuestamente pública, de espaldas a cualquier tipo de

intervención parlamentaria, se ha montado y se ha procurado

esperar a que la televisión esté prácticamente en marcha para

que haya una intervención parlamentaria mínima en su

funcionamiento. Iremos viendo, y ya lo anticipo desde ahora,

que la IB3 va a ser el tercer gran golpe de la era Matas en la

comunidad autónoma de las Islas Baleares, el primero fue el

famoso caso Bitel, un intento de llegar a informarse de forma

subrepticia de circunstancias que afectaban a la oposición; el

segundo fue el intento de subvertir el orden electoral en

Formentera, el famoso caso Mapau; y el tercer gran golpe va a

ser IB3, que se va a intentar, mediante la manipulación de la

opinión pública, tratar de conseguir los objetivos electorales.

Ese será el problema de fondo y lo iremos viendo durante los

próximos días. El problema de forma, en definitiva,

probablemente esté arreglándose en estos momentos, el

problema de fondo quedará para los electores. Urdaci es el

precedente.

Nada más.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Diéguez. Por el Grupo Parlamentario Popular,

tiene la palabra el Sr. Guasch.

EL SR. GUASCH I DÍAZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El Grup

Parlamentari Popular vol demanar al PSM la retirada de la

proposició no de llei, si el PSM no la retiràs, anunciam el

nostre vot en contra.

Primerament, volem fer una breu recapitulació dels fets

relacionats amb el tema IB3. L’Ens públic de Radiotelevisió de

les Illes Balears va rebre la concessió del tercer canal de

televisió, el Ministeri de Ciència i Tecnologia li va comunicar

l’assignació de freqüències, aquestes freqüències hem de

recordar que estan reservades a la comunitat autònoma de les

Illes Balears dins el marc d’una planificació internacional que

té el seu dirigent al Protocol d’Estocolm del 1961. Això suposa

que la comunitat autònoma de les Illes Balears té un domini

públic radioelèctric dins el seu àmbit. El Govern, després

d’aquesta recepció del tercer canal de televisió, va prendre la

iniciativa i va remetre dues cartes, una a la Generalitat catalana

i l’altra a la valenciana, amb el compromís de mantenir les

emissions dels canals autonòmics en territori balear, sempre

que s’implementàs un sistema de reciprocitat. És a dir que IB3

es pogués veure també a Catalunya i a la comunitat valenciana.

El 3 de març del 2004 es va signar un conveni amb la

Generalitat de Catalunya i el Govern de les Illes per

implementar aquesta reciprocitat d’emissions amb Catalunya i

Balears. En aquest conveni es mencionava que seria necessària

una replanificació general de l’ús de l’espectre radioelèctric. El

Govern balear va detectar que gran part de les freqüències

assignades a l’Ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

es trobaven ocupades alAlegalment per canals de la corporació

catalana de radiotelevisió, entre d’altres. L’Ens públic de la

Radiotelevisió de les Illes Balears va fer una proposta de

replanificació de tots els canals afectats, tots els canals

autonòmics afectats, i també va oferir una solució tècnicament

correcta a cadascuna de les afectacions.

No obstant això, l’Ens públic ha continuar treballant per

solucionar problemes i per minimitzar impactes de la

implantació del canal IB3 i efectes que podria causar a altres

televisions autonòmiques. També ha procedit a millorar i

adequar, a més de replanificar, els sistemes de distribució i

reemissió de les senyals de TV3 i del Canal 33, entre d’altres,

en el compliment del compromís adquirit pel Govern dia 3 de

març del 2004.

Des del Grup Popular volem fer referència que s’han

mantingut constants contactes entre la Corporació catalana de

televisió i l’ens públic, i una de les peticions de la Corporació

catalana era que IB3 renunciàs a les seves freqüències,

preferentment assignades pel Ministeri de Ciència i Tecnologia,

això volia dir renunciar a part del nostre domini públic

radioelèctric, a fi de no generar afectacions a les emissions de

TV3 i Canal 33, i que els usuaris que haguessin de sintonitzar

en un nou canal aquestes emissions.

Després de mesos d’un treball conjunt i demostrant

ambdues parts un tarannà negociador i de cooperació i per

damunt de tensions de determinats sectors polítics i socials que

han volgut promoure tensió amb campanyes o amb

desinformació com “Volem veure TV3" o les manifestacions de

l’Obra Cultural Balear, resulta que finalment ha estat possible

trobar una via d’acord certament satisfactòria per a les dues

parts. Avui, si no estic mal informat, s’ha signat un document

de desenvolupament del conveni que va signar el Govern de les
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Illes Balears i la Generalitat de Catalunya dia 7 de març del

2004, on s’acorda minimitzar l’impacte sobre les emissions de

TV3, que no es mouran de freqüència en pràcticament cap lloc

de les Illes Balears; a més, en aquest acord s’estableix un marc

de colAlaboració entre la Corporació catalana de televisió i

l’Ens públic de la Radiotelevisió de les Illes Balears molt

beneficiós amb diversos punts.

En principi, s’establirà una colAlaboració tècnica, la

Corporació catalana de televisió posa a disposició unes

magnífiques eines de gestió, interactivitat i gestió de dades que

la mateixa corporació ha desenvolupat amb unes condicions

immillorables. Les dues entitats desenvoluparan conjuntament

una connexió mitjançant fibra òptica que unirà Catalunya amb

IB3 i permetrà un millor transport de dades, informacions i

serveis entre les dues cadenes autonòmiques. L’Ens públic de

la Radiotelevisió de les Illes Balears podrà utilitzar aquesta

infraestructura per a la seva connexió amb FORTA, que està

ubicada a Madrid, sense necessitat d’implementar una nova

xarxa de fibra òptica.

També s’ha arribat a una colAlaboració en continguts, la

Corporació catalana de radiotelevisió cedirà a IB3 tot l’arxiu

disponible de TV3 i Canal 33 sobre les Illes Balears, establiran

uns preus immillorables per a l’entorn FORTA per a

adquisicions de material d’arxiu. I les dues entitats es

comprometen a fer un intercanvi de productes audiovisuals en

condicions molt favorables.

Parlant del tema que avui ens ha reunit, s’ha establert una

colAlaboració amb la gestió de l’espectre radioelèctric, les

xarxes i la tecnologia digital. Com he anunciat abans s’ha

arribat a un acord per fixar un nou criteri en implantació de les

emissions d’IB3 a Balears, quan sigui necessari IB3 implantarà

les seves freqüències en les que actualment ocupa Canal 33 i no

en les que ocupa TV3. Això suposa que, tant als centres de

Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i Formentera, l’IB3 no

ocuparà la freqüència fins ara assignada a TV3, sinó que farà

tot el possible per ubicar-se al segon canal de la Corporació, el

Canal 33, la qual cosa suposarà una minimització de l’impacte

d’IB3 al conjunt de les Illes. Volem recordar que amb la

planificació anterior, a l’illa de Mallorca IB3 s’havia

d’implantar al lloc on estava el Canal 33, i a la resta de les illes,

al lloc on estava TV3.

Les dues entitats promouran iniciatives conjuntes davant el

Ministeri d’Indústria i instaran el ministeri a la regulació

d’aquests acords. També s’han fixat altres colAlaboracions, un

suport dins la FORTA en la promoció de les nostres cadenes,

i també la creació i remissió a unes comissions tècniques

perquè es desenvolupin els projectes tècnics de connexió entre

IB3 i la Corporació catalana de radiotelevisió.

Resumint, amb aquest tarannà negociador del Govern balear

i de la Generalitat de Catalunya, amb aquest debat pausat i

tècnic, amb aquest debat discret i constructiu que va en contra

d’un enfrontament i d’una tensió, demanam la retirada

d’aquesta proposició no de llei, perquè un acord de dos governs

ja ha deixat aquesta proposició invalidada, sota el nostre punt

de vista. Repetim, anunciam el nostre vot en contra en cas que

no el PSM-Entesa Nacionalista no la retiri.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Guasch. Para contradicciones, por cinco

minutos, tiene la palabra el Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, agrair el suport

d’Esquerra Unida i Els Verds; quant a l’abstenció del Grup

Socialista només fer-li una reflexió molt breument. La

proposició no de llei demana assignar a IB3 les freqüències que

no alterin la resta de les emissions dels canals que emeten en

llengua catalana, que és precisament el que s’ha aclarit amb

aquest conveni, però bé, en tot cas, agrair-los que no hi votin en

contra.

Quant al Sr. Guasch dir-li, en primer lloc, que no retirarem

aquesta proposició no de llei, no està en absolut invalidada.

També dir-li que no m’ha contestat al que jo he dit, en absolut,

m’ha repetit una històrica diacrònica dels fets, que ja els

sabíem, i un seguit de mesures tècniques que ja les coneixíem,

i no m’ha dit res de nou, bé, que la signatura era avui, tota la

resta, tots els diputats d’aquesta cambra per poc que vulguin

assabentar-se del que passa en l’actualitat, ja sabíem que hi

havia aquestes negociacions, però aquest no és el problema.

Les negociacions no varien el fons de l’assumpte. Per signar

un conveni que intenta solucionar, diu vostè, no hi havia

d’haver hagut abans tota la parafernàlia política que ha emprat

el Partit Popular, les declaracions públiques desqualificadores,

el xovinisme absurd, el Sr. Matas criticant les millores de TV3,

la Sra. Estaràs per una altra banda, la Sra. Umbert exactament

igual, i ara ens diuen que ha vingut l’esperit sant i que han

aclarit el problema. Vostès no ha aclarit el problema, encara

que hagués estat just que l’aclarissin perquè vostès el van crear,

la solució no és tan sols un conveni per veure TV3, bé està,

almenys veurem un poc millor TV3, però no veurem, com

dèiem, tots els canals de parla catalana quan era fàcilment

aclarible, solucionable aquest problema emetent per

freqüències lliures sense haver de crear tot aquest gran aparat

mediàtic que hem creat de crispació i descontrol que era

absolutament innecessari.

Vostès tenien molt clara la feina que podien fer, com la

podien fer sense crear problemes a la ciutadania i sense crear

malestar, simplement posar IB3 a freqüències lliures, fer una

gran campanya de difusió d’aquestes freqüències lliures, on es

poguessin veure, perquè la gent hi pogués anar i, finalment,

ajudes per tal de sintonitzar-les. Aquesta era la manera lògica

que hagués fet qualsevol govern que no hagués intentat usurpar

unes freqüències que vostè diu que eren alAlegals, però els drets

adquirits dels ciutadans mai no són alAlegals.

I, finalment, no m’allargaré més, no m’ha afegit

absolutament res nou, però li he de dir una cosa, que em digui

que és com un guant, que l’arxiu de TV3 està a disposició

d’IB3, miri, l’arxiu de TV3 des de l’anterior govern està tot a

disposició, fa molt de temps que està a disposició, ara voldrem

veure si les pelAlícules, que les tenen gratuïtament a disposició,

doblades al català, les faran en català o en castellà. Segur que
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les faran en castellà perquè així ho va anunciar la Sra. Umbert,

quan a Catalunya ens les passen doblades gratuïtament. En

definitiva, anam al mateix, els fa nosa TV3 i Canal 33, i si han

hagut d’arribar a aquestes negociacions per salvar la cara, no ha

estat per convenciment propi, ha estat perquè la pressió popular

els ha fet tòrcer el braç. Esperem que també els faci tòrcer en

l’altre aspecte, arribar a aconseguir una tele independent i

apartidista i no aquesta veu de son amo que serà fins ara.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Riudavets. 

Pasaríamos la proposición no de ley a votación. Señoras y

señores diputados, votos a favor de la proposición.

Votos en contra.

Abstenciones.

¿Resultado?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 2; en contra, 9; abstencions, 4.

EL SR. PRESIDENT:

En consecuencia, queda rechazada la Proposición no de ley

núm. 6021/04. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 6063/04, presentada

pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la modificació

del Decret 45/2003, de 2 de maig, pel qual es regulen els

acolliments familiars i d'adopció.

A continuación, pasamos al segundo punto del orden del día

de hoy, relativo a la proposición no de ley núm. 6063,

presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la

modificación del Decreto 45/2003, de 2 de mayo, por el cual se

regulan los acogimientos familiares y de adopción.

Tiene la palabra, por el Grupo Socialista, la Sra. Patricia

Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Nosotros retiraremos esta

proposición no de ley porque, aun cuando fue presentada el 1

de octubre del 2004, han pasado prácticamente tres meses y

durante este tiempo en la Conselleria de Presidencia han hecho

su trabajo, han modificado este decreto y precisamente el punto

que nosotros pedíamos que se retirara, ha sido retirado. Por lo

tanto, decir que estamos satisfechos que, aunque haya sido con

retraso que se traiga aquí a debatir esta proposición no de ley,

pero visto el resultado que era lo que nosotros pedíamos se ha

cumplido y está publicado en el BOIB el 1 de febrero de este

año, entendemos que debe retirarse y no debe debatirse porque

ya está aprobado.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Abascal. Por tanto, entiendo que queda

retirada. 

No hay más puntos que tratar. Se levanta la sesión.
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