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primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, Sra. Presidenta. Maria Binimelis substitueix Joan

Huguet.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sí, Sra. Presidenta. Carme Feliu substitueix Diego Guasch.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:

Valentí Valenciano substitueix Pilar Costa.

1) Proposició no de llei RGE núm. 8505/04, presentada

pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa

a protocol d'ús del català al Registre Civil. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam, doncs, 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 protocol d’ús

del català en el Registre Civil. S’ha presentat una esmena a la

proposició no de llei per part del Grup Parlamentari Popular, i

per defensar la proposició no de llei té la paraula el Sr.

Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors

diputats, serà una intervenció breu perquè crec que és de tota

evidència i que les evidències no necessiten gaire explicacions.

Començaré la meva intervenció llegint l’article 3.3 del nostre

estatut, que diu així: “Les institucions de les Illes Balears

garantiran l’ús normal i oficials dels dos idiomes, prendran les

mesures necessàries per assegurar-ne el coneixement i crearan

les condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les

dues llengües quant als drets dels ciutadans de les Illes

Balears”, i és precisament per garantir l’ús normal i oficial de

la llengua catalana allà on no és present i per crear les

condicions que permetin arribar a la igualtat plena que hem

presentat aquesta proposició no de llei. 

Perquè, a més, la Llei de normalització lingüística,

assenyala a la disposició addicional primera: “El Govern balear

ha de promoure, d’acord amb els òrgans competents, la

normalització de l’ús de la llengua catalana a l’Administració

perifèrica de l’Estat, a l’Administració de Justícia, en els

registres, a les empreses públiques i semipúbliques i a

qualsevol àmbit no administratiu no dependent del Govern de

la comunitat autònoma”, i és precisament perquè el Govern

balear promogui, d’acord amb el Ministeri de Justícia, la

normalització lingüística en el Registre Civil que hem presentat

aquesta proposició no de llei.

Però feim abans un repàs molt breu de la situació. El

Registre Civil es regeix, encara avui en dia, per la Llei de 8 de

juny del 1957, reguladora del Registre Civil, i pel Decret del 14

de novembre del 1958, que aprova el reglament del Registre.

Tant la llei com el reglament han sofert algunes modificacions;

la més important per a allò que ens ocupa és la que va permetre

registrar els fills i les filles en altres llengües diferents a la

castellana. Ara bé, encara ara, i dins una redacció -tot s’ha de

dir- molt confusa de la llei, però encara ara la pràctica dels

assentaments i l’emissió de certificacions s’ha de fer

exclusivament en castellà. Així mateix els fulls de Registre

Civil, els impresos, segells i sistemes informàtics han de ser en

castellà. La legislació en principi no cobreix, no contempla l’ús

de la llengua castellana en aquests apartats de Registre Civil. 

Per solucionar aquesta problemàtica, que evidentment es

discriminatòria per qui vol fer ús del seu dret a emprar el

català, com l’emparen l’Estatut i la Llei de normalització

lingüística, a Catalunya, que tenien la mateixa problemàtica, la

Generalitat de Catalunya va signar amb el Ministeri de Justícia

un protocol que permet, textualment, facilitar l’aplicació del

principi de doble oficialitat en l’àmbit dels registres civils, de

manera que els documents han d’estar tant en castellà com en

català. 

I açò és bàsicament, sense més explicacions, el que

demanam en aquesta proposició no de llei, que el Govern de les

Illes Balears i el Ministeri de Justícia signin també un acord de

similars característiques a fi i efecte que els ciutadans de les

Illes Balears tenguin també el dret d’escollir la llengua d’ús en

els registres civils com ja tenen els de Catalunya, i encara aquí

no és possible. Si així es fa, i esperant una propera reforma de

la legislació obsoleta del Registre Civil, que com hem dit data

dels anys cinquanta del segle passat, si ho feim així, si aprovem

aquesta proposició no de llei, acomplirem l’Estatut, la Llei de

normalització lingüística i, en definitiva, el més important:

garantirem els drets lingüístics dels ciutadans.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

(Inici de la intervenció inaudible)

...esmena. Per part del Grup Parlamentari Popular té la

paraula el Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Vagi per endavant el nostre

acord amb aquesta proposta, tot i que amb una petita matisació

que ha pres forma en l’esmena que hem presentat, una esmena

que té el següent tenor literal; diu: “El Parlament de les Illes

Balears insta el Govern de l’Estat i al Govern de les Illes

Balears a signar un protocol que permeti l’ús conjunt de la

llengua catalana i la castellana en els assentaments i en

l’emissió de certificacions, impresos, segells i sistemes

informàtics del Registre Civil”; és a dir, l’únic que volem amb

aquesta esmena és que quedi clar que l’ús de les dues llengües
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haurà d’estar permès en el cas que el protocol proposa el PSM

surti endavant.

Nosaltres entenem que tot el camí que es pugui fer en el

sentit de normalitzar, fer normal l’ús de la nostra llengua a tots

els àmbits i a totes les situacions ha de ser ben rebut per tothom

i especialment per part d’aquesta cambra, però sí que per llevar

qualsevol ombra de dubte que no sigui una cosa exclusiva,

entenem que l’esmena puntualitza concretament que es pugui

fer ús de les dues llengües en qualsevol sentit. Per tant nosaltres

demanaríem el vot favorable a aquesta esmena o, si no, potser

es podria arribar a qualque tipus d’acord de tipus transaccional

per tal que -ja que estam d’acord en el fons- idò fer que la

forma sigui acceptada per tothom.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En torn de fixació de posicions per als grups

que no han presentat esmenes el Grup Mixt no intervendrà, i

per part d’Esquerra Unida el Sr. Rosselló té la paraula.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Molt breument, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats,

senzillament per donar suport a la iniciativa presentada pel

PSM, i no solament donar suport, sinó celebrar i felicitar-lo per

aquesta iniciativa, perquè coses que semblen normals continuen

no essent-ho dins aquesta comunitat i dins aquesta societat

nostra, i és necessari que ens anem fixant en aquestes coses que

encara no són normals perquè hi posem remei, i això requereix

una dedicació, un treball, una voluntat política que no sempre

s’expressa i que en aquest cas el PSM ha tengut la virtualitat i

la virtut de fer-nos caure en un tema que encara funciona de

forma obsoleta, i intentar que avui pugui sortir una resolució

unànime per resoldre-la.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Pel Grup Parlamentari

Socialista té la paraula el Sr. Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. També breument per anunciar el

nostre suport a aquesta proposició no de llei del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Ja els anunciam que hi

donarem suport tant si accepten l’esmena del Grup Popular

com si no, perquè és evident que des de la Constitució

Espanyola, el mateix Estatut, però especialment la Llei de

normalització lingüística obliguen els poders públics a defensar

i promoure l’ús de les dues llengües oficials a la nostra

comunitat autònoma, com és la llengua castellana i la llengua

catalana, és evident, i per això vostès encerten amb aquesta

proposta quan fan observar que en el Registre Civil és una part

de la nostra administració on no es pot fer aquest ús normal de

les dues llengües i, per tant, és de lloar i per suposat de donar

suport aquesta iniciativa perquè així es pugui fer.

Insistesc en el fet que hi donarem suport tant si accepten

l’esmena com si no perquè la veritat és que el Partit Popular té

una obsessió malaltissa en el tema del bilingüisme i de la

llengua castellana. És evident, per suposat, que, tractant-se de

l’Administració de l’Estat, tractant-se d’una llengua oficial com

és la llengua castellana se n’està fent ús i se’n farà, per suposat,

un ús normal a l’Administració, especialment en aquest cas, a

l’Administració de l’Estat o en el Registre Civil que ja s’està

fent. El problema és que el que no es pot fer és exercir aquest

dret d’utilitzar la llengua pròpia de les Illes Balears en aquesta

administració i, per tant, és el que es demana i és el que s’ha de

fer, promoure que sigui possible que els ciutadans de les Illes

Balears puguem exercir aquest dret constitucional i que ens

dóna la llei també en el Registre Civil. Insistesc en el fet que la

situació normal de la llengua castellana farà que es continuï

podent utilitzar, faltaria més, i per tant creim absolutament

innecessari fer aquesta observació, aquesta insistència que fa el

Grup Popular, però com que és tan evident que la llengua

castellana és també oficial a les nostres illes, té una situació

molt més normalitzada que la llengua catalana, la nostra

llengua, i continuarà tenint aquesta situació normal i se’n podrà

continuar fent ús, no és de bades dir que ha de continuar essent

així, que s’han de poder utilitzar les dues, i per tant insistesc

que, a pesar d’aquesta obsessió malaltissa, si vostès accepten

l’esmena nosaltres també hi donarem suport.

En qualsevol cas creim que el que és necessari és

normalitzar l’ús de la llengua catalana, com proposen vostès en

aquest cas en el Registre Civil i tendrà el nostre suport en

qualsevol dels casos.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tur. Procedeix ara, si és necessari, la

suspensió per un temps de 10 minuts i, si no, si els sembla bé,

podríem continuar la sessió. Estan tots d’acord en poder

continuar? Doncs es tracta ara de fixar al posició i d’assenyalar

per part del grup proposant si s’accepta l’esmena. Sr.

Riudavets, té la paraula.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc vull agrair el suport

del Grup d’Esquerra Unida i Els Verds, del Grup Parlamentari

Socialista i també, en el fons de la qüestió, del Grup

Parlamentari Popular. 

Jo l’esmena que em presenta, Sr. Gornés, la veritat és que

-no s’ofengui- frega un poc l’absurd. La llengua castellana..., jo

deman que es permeti l’ús de la llengua catalana, i vostè em diu

que es permeti l’ús de la llengua catalana i castellana. És que de

la llengua castellana ja està permès l’ús, no sols està permès

sinó que és obligatori. No deman jo en cap moment que se

substitueixi l’ús del castellà pel català, ni que s’obligui a fer-se

sempre en català, sinó que es permeti; demanar que es permeti

l’ús del castellà em sembla que ja frega un poc l’absurd. 

De tota manera jo voldria treure això per unanimitat i per

tant li faré una transacció. En aquest sentit jo li proposaria que

el redactat fos el següent, per no demanar que es permeti l’ús
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del castellà quan està més que permès. Seria: “El Govern balear

ha de promoure, d’acord amb els òrgans competents, la

normalització de l’ús de la llengua catalana tal i com es fa amb

la llengua castellana...”, perdó, m’he equivocat. “El Parlament

de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i al

Govern de l’Estat a signar un protocol que permeti d’ús de la

llengua catalana, tal i com es fa amb la llengua castellana, en

els assentaments i en l’emissió de certificacions, impresos,

segells i sistemes informàtics del Registre Civil”. Si vostès,

amb aquesta obsessió que tenen en el Partit Popular, que en tot

si no apareix el castellà ja no hi estan d’acord, apareix la

paraula “castellana” però no demanam que es permeti l’ús

d’una llengua que és obligatòria a tot l’Estat espanyol conèixer-

la i emprar-la, si és necessari.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, només per concretar. He de dir

que el Partit Popular té molt bona salut i, de malalties i

d’obsessions, en tenim poques. El que sí passa és que, com que

ja sabem com va la corda d’aquesta qüestió, quan més precís

sigui l’acord que prengui la Cambra manco malentesos hi podrà

haver. En principi el Partit Popular està d’acord amb la

transacció que proposa el PSM, però m’agradaria que quedés

ben clar quin ha estat el text que s’aprovi i que constés així en

acta.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sí...

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Si em permet, Sra. President, llegiria el text amb el redactat

final com quedaria.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí, millor.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears i el Govern de l’Estat a signar un protocol que

permeti l’ús de la llengua catalana, tal i com es fa amb la

llengua castellana, en els assentaments i en l’emissió de

certificacions, impresos, segells i sistemes informàtics del

Registre Civil”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passaríem, doncs, a la votació d’aquesta proposta.

Vots a favor?

Unanimitat. En conseqüència queda aprovada la proposició

no de llei relativa a protocol d’ús del català en el Registre Civil.

2) Proposició no de llei RGE núm. 8999/04, presentada

pel Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista, relativa

a les amenaces contra l'escriptor Sebastià Alzamora.

A continuació passarem al segon punt de l’ordre del dia,

relatiu a la proposició no de llei presentada pel Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a les amenaces

contra l’escriptor Sebastià Alzamora. Per a la seva defensa per

part del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la

paraula per un temps de 10 minuts el Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors

diputats, com vostès bé saben el passat mes de setembre va

aparèixer en premsa la notícia que a la pàgina web d’un grup

radical ultradretà de les Illes Balears havia aparegut una clara

incitació a la violència. Aquest grup és l’anomenat Círculo

Cultural Mallorquín i a la seva pàgina web hi apareixia un atac

contra l’escriptor llucmajorer Sebastià Alzamora, directiu,

actualment, de l’Institut d’Estudis Baleàrics i recentment

guardonat amb el premi Josep Pla, el qual era insultat, vexat i

denigrat. Però el més greu és que s’oferia 1 milió de pessetes

literalment -jo duc còpia de la pàgina web- a qui provés “que

l’ha escabetxat”. Tots coneixem què significar en la nostra

modalitat illenca “escabetxar” una persona, i açò és el que

posava la pàgina web. De fet ho continua posant perquè no s’ha

retirat; hi pot anar qualsevol a veure-ho, i així també ho

posaven alguns pasquins que es varen distribuir. 

Podria emprar els meus qualificatius propis per descriure

aquesta actuació però no ho faré, usaré els de persones de

rellevància dins les Illes Balears que, des d’un ample ventall de

posicions polítiques, ho han condemnat públicament:

detestable, condemnable sense palAliatius, ignominiós,

bestialitat, porqueria pura. Són algunes de les valoracions sobre

aquest infecte atac del Círculo que em neg a qualificar de

cultural per respecte a la cultura i de mallorquí per respecte a

Mallorca. 

Des del nostre grup, i jo personalment, crec que hem estat

sempre ferms defensors de la llibertat d’expressió, però l’atac

a les persones amb la incitació a la violència va més enllà d’allò

que la llibertat d’expressió empara. I és que amb aquests temes

poca broma. No es poden deixar passar aquestes coses, i més

si tenim en compte que no és aquesta la primera acció

d’aquestes característiques que ha duit a terme aquest anomenat

Círculo. No oblidem la condemna que s’imposà al dirigent

d’aquest Círculo per un atemptat contra els repetidors de

Voltor que permeten la recepció de TV3; no oblidem tampoc

que a la mateixa pàgina web es va celebrar l’atemptat contra la

seu del PSM; no oblidem tampoc que a la mateixa pàgina web

es va insultar al ja traspassat bisbe de Mallorca mossèn Teodor

Úbeda comparant-lo fins i tot amb ETA. 

La veritat és que, vencent l’oi i el fàstic que em fa aquesta

pàgina web, la vaig visitar per preparar aquesta proposició no

de llei i no me’n vaig dur cap sorpresa, però sí que vaig veure

com continuaven amb les mateixes tessitures. Els llegesc unes
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quantes perles del darrer que han publicat. A la Sra. Catalina

Cirer, batlessa de Palma, li dediquen aquestes paraules:

“Maldición, embustera, traidora”. Celebra que al Sr. Alzamora

-altra vegada el tornen anomenar- li donin bufetades i

coscorrones, diu, i el torna amenaçar: “le están esperando otra

vez”. A la Universitat de les Illes Balears diu que empesta. No

vull continuar. Quedi clar, però, que en aquesta pàgina web

s’incita -és que no vull nomenar ni el nom perquè ningú no

tengui la temptació d’anar-hi i a més que no vull tacar l’acta

d’aquest parlament- quedi clars, però, la incitació constant a la

violència, l’insult continuat, l’odi ferotge que traspua tota

aquesta publicació.

Crec que ja no calen més explicacions dels motius que han

portat el nostre grup parlamentari a presentar aquesta

proposició no de llei. El Parlament de les Illes Balears

representa els ciutadans de les nostres illes, tots, i és l’òrgan

que ha de garantir els seus drets. Així demanam, en primer lloc,

la més enèrgica condemna d’aquest parlament a la incitació a

la violència feta per aquest grup. En segon lloc demanam que

el Parlament de les Illes Balears s’adreci a la Fiscalia per

solAlicitar que investigui els fets; no demanam, que quedi clar,

que el Parlament de les Illes Balears interposi denúncia, no és

el paper del Parlament de les Illes Balears denunciar, sinó que

s’adreci a la Fiscalia per demanar-li que investigui els fets.

Torn recordar que el pasquí on es demana “escabetxar”, és a

dir..., bé, “escabetxar” el Sr. Alzamora és encara penjat a la

pàgina web, i que la incitació a la violència és un delicte; el

Parlament de les Illes Balears ha de vetllar també per la

legalitat i ha de defensar els ciutadans de les Illes. I finalment

un tercer punt, on es demana que s’insti el Govern de les Illes

Balears a fer les passes oportunes per evitar que es tornin a

reproduir fets com els esmentats. Sabem que el Govern de les

Illes Balears no té competències en ordre públic, això està clar,

però sabem també que sortosament té influència i té contactes,

i que pot fer arribar a qui correspongui la necessitat d’evitar

més incitació a la violència, ja sigui a Delegació de Govern, ja

sigui a Ministeri de Justícia, Ministeri d’Interior. Aquest és el

sentit del tercer punt que demanar instar el Govern de les Illes

Balears.

Sincerament, i ja sense cap més tipus de retòrica, i ho dic

sincerament, aquesta vegada esper el vot favorable de tots els

grups. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Grups que vulguin intervenir? Pel Grup Mixt no hi

ha intervenció. Per Esquerra Unida el Sr. Rosselló té la paraula.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats, senzillament

per donar suport a aquesta proposició no de llei que es defensa

amb els arguments que ha utilitzat el diputat Riudavets i que

crec que són prou contundents per no consumir més temps amb

la meva intervenció.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Pel Grup Parlamentari

Socialista el Sr. Diéguez té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. También para anunciar el voto

favorable de nuestro grupo a esta proposición no de ley, aunque

podemos entender que técnicamente podría tener algunas

cuestiones que se podrían mejorar, especialmente en el punto

2 y en el punto 3, pero creemos que la intención clara de la

moción no puede tener oposición alguna, puesto que

determinadas incitaciones a la violencia son extremadamente

graves. En este caso son incitaciones que están colgadas en una

página web de Internet y los poderes públicos deberían

intervenir per corregir que se produzcan situaciones como ésta.

Cada uno puede tener sus diferencias con otras personas, puede

disentir en la opinión que cada uno tiene respecto a cuestiones

culturales, políticas o lo que se quiera, pero la violencia tiene

que quedar completamente a parte de lo que tiene que ser un

normal debate entre personas en un país democrático como

tiene que ser el nuestro. Por eso entendemos que no se puede

si no votar a favor de una condena rotunda de cualquier

incitación a la violencia. 

Ya no es la primera vez que en este parlamento se debaten

cuestiones relativas a la incitación a la violencia, no es la

primera vez ni muchísimos menos, ya hemos tenido más de una

intervención tanto en comisión como en pleno, y especialmente

en comisión por acontecimientos que se han dado en algunos

lugares y en algunos pueblos de nuestra isla. Confiamos que el

Parlamento transmita esa voluntad de condena de este tipo de

actos de violencia que son totalmente rechazables.

Nada más.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Pel Grup Parlamentari Popular

el Sr. Gornés té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vagi per endavant la condemna

rotunda del Grup Parlamentari Popular a qualsevol forma de

violència, física o psíquica, que qualsevol colAlectiu exerceixi

contra qualsevol persona per qüestió de sexe, raça, religió o

qualsevol altre àmbit que perjudiqui els drets fonamentals de

les persones. Els fets ocorreguts contra el Sr. Sebastià

Alzamora són, per tant, del tot condemnables, del tot

rebutjables, i vagi des d’aquí la nostra solidaritat i el suport

total i absolut del grup parlamentari cap aquesta persona.

Sabem que el Sr. Sebastià Alzamora ja ha interposat la

corresponent denúncia penal contra les amenaces sofertes, i

esperem que la Justícia faci camí i adopti les mesures pertinents

a tal efecte. En aquest sentit, per tant, no consideram adient des

d’aquest punt de vista que el Parlament es dirigeixi a la

Fiscalia, ja que la Justícia, com he dit, està fent el seu camí i és

una porta que ha obert el mateix Sebastià Alzamora. Quedi ben

clar, però, que el Govern de les Illes Balears, tant públicament
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com privada, ha mostrat el seu suport, la seva solidaritat cap al

Sr. Sebastià Alzamora.

En el primer punt el Grup Parlamentari Popular votarà a

favor, tot i que potser -és una proposta que faig al portaveu que

presenta la proposta per tal d’acabar l’arrodonir aquesta

condemna- el nostre grup proposaria una esmena d’addició al

final del text, que afegiria “de qualsevol altre colAlectiu, entitat

o persona que agredeixi físicament o verbal la llibertat

d’expressió de les persones”. De qualsevol forma si no

l’accepta vagi per endavant que votarem a favor del primer

punt.

Al segon punt ja li dic que no consideram adient instar la

Fiscalia, ja que el camí de la justícia s’ha emprès, ja. I al tercer

punt vostè ja ho ha dit, el Govern de les Illes Balear no té

competències en matèria de seguretat; no podem estar d’acord,

per tant, en el que proposa vostè, perquè realment la capacitat

de maniobra del Govern en aquest sentit és molt limitada. Jo

entenc que amb aquest tercer punt es vol involucrar, es vol fer

de qualque forma responsable tangencial el Govern de les Illes

Balears, cosa que al nostre entendre erra totalment el tir. En

qualsevol cas acceptaríem votar-hi a favor si el grup proposant

substituïa “Govern de les Illes Balears” per “Govern de

l’Estat”, ja que és aquest el que té les competències en

seguretat i el que pot fer les actuacions oportunes a fi i efecte

que no es tornin a reproduir aquestes actuacions que

condemnam rotundament, com he dit abans.

Per tant, vist el suport que dóna el Govern balear al Sr.

Sebastià Alzamora, entenem que la via per tal que s’evitin

altres situacions d’aquest tipus ha de ser aquesta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Vol fer ús de la paraula per contradiccions algun

grup proposant?

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc vull agrair a tots els

grups la condemna rotunda d’aquesta incitació a la violència,

d’aquest odi que es va fer evident dins aquesta publicació web,

i m’hauré de referir a les esmenes o a les consideracions que ha

fet el portaveu del Partit Popular.

A mi m’hagués agradat que a més, tan sols, de condemnar,

també el Parlament de les Illes Balears hagués estat capaç de

fer una passa endavant per posicionar-se clarament davant

l’Administració de Justícia quina és la seva postura, no

solament una condemna formal sinó una actuació que permetés

que davant el fiscal, que pot actuar d’ofici, que ha d’actuar

d’ofici en aquests casos, el Parlament de les Illes Balears li

recordés, li fes avinent la seva voluntat que aquestes situacions

no es tornin repetir i que no passin de rosetes sense que no

tenguin conseqüències judicials. No serà així possible, cosa que

lament profundament, i crec que el Grup Parlamentari Popular

no ha interpretat bé la idea d’aquest punt, perquè jo

naturalment sé, com saben tots els diputats d’aquesta sala, que

el Sr. Alzamora ha presentat denúncia. El que nosaltres deim és

que el Parlament de les Illes Balears s’adreci al fiscal per

demanar-li que investigui, sigui d’ofici o no, perquè el

Parlament de les Illes Balears té una opinió respecte d’això. Bé,

no s’interpreta així.

I quant al tercer punt he de dir que jo ja he explicat que no

plantejava que el Govern de les Illes Balears actués en allò que

no té competències; he parlat d’influència, de contactes, de

pressions. Estaríem aclarits si el Govern de les Illes Balears no

fes res en molts de temes que no té competència. Hi ha

quantitat de temes que no té competència i el Govern de les

Illes Balears es pronuncia, actua, intenta aconseguir, negocia,

pressiona, estableix contactes, gestiona...; tot això ho pot fer el

Govern de les Illes Balears. Vostè m’ha fet una substitució; jo,

que el Govern de l’Estat ha d’actuar, ho don per fet, és la seva

competència. Però miri, jo a la seva esmena in voce li

demanaria, si els altres grups ho accepten, perquè clar, les

esmenes in voce han de ser acceptades per tots els grups, que

quedés així el redactat del tercer punt..., em permetrà un

moment: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de

les Illes Balears i el Govern de l’Estat a... -perdó, que jo ara no

tenc aquí el redactat total, bé, sí- ...en allò que li pertoqui”;

entén què vull dir?, “...a actuar en allò que li pertoqui”.

Quedaria així, ho torn repetir: “El Parlament de les Illes

Balears insta el Govern de les Illes Balears i el Govern de

l’Estat a realitzar les actuacions oportunes en allò que els

pertoqui a fi i efecte que no es tornin a reproduir actuacions

d’aquestes característiques”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gornés, té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. No li podem acceptar

aquesta proposta perquè, Sr. Riudavets, estam parlant de dos

àmbits radicalment diferents: un competeix a la seguretat; quan

hi ha una amenaça de mort, en aquest sentit, és l’àmbit de la

seguretat i el de la justícia els que s’han de posicionar, perquè

nosaltres entenem que el Govern de les Illes Balears, dins el

seu àmbit competencial, que és la condemna i el suport, si vol,

moral i personal cap a aquesta persona, ja ho ha fet, i ha dit el

que s’havia de dir en aquesta situació, que no es poden tolerar

iniciatives de violència d’aquest tipus. Per tant està, al meu

entendre, mesclant dues qüestions. 

Jo aquí el que hi veig d’urgent actuació, si vol, és que les

forces de seguretat prenguin les mesures de cautela, les que

considerin necessàries, perquè són elles les que millor saben en

quina situació es pot trobar aquesta persona, les que adoptin les

mesures necessàries. El Govern balear, dins el seu àmbit

competencial, ja ho ha fet. Per tant no li podem acceptar

aquesta transacció.

I ja per acabar demanaríem, per tant, votació separada del

punt 1 respecte del 2 i del 3.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sí, Sr. Riudavets, té la paraula.
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EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Ja per acabar, molt breument. Sr. Gornés, crec que qui està

confonent els termes és vostè. En cap moment no he dit que el

Govern de les Illes Balears tingués competències en ordre

públic, li ho torn repetir. Una cosa és fer una condemna formal

i l’altra és actuar perquè no torni passar, i no tan sols s’actua a

través de les forces d’ordre públic, s’actua instant, cercant

fórmules..., hi ha mil maneres d’actuar. Llavors vostè no vol

actuï i per tant ho deixarem amb el mateix redactat. No l’hi

acceptaré.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Passaríem doncs a les votacions.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sra. Presidenta, jo havia presentat una...

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Ha de ser votació separada.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí, votació separada, però en el primer punt havia presentat

una esmena in voce sobre la qual no s’ha posicionat el Sr.

Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sr. Gornés, no la hi acceptaré, no perquè no estigui d’acord

en el fet que qualsevol altra entitat, persona física és tan

condemnable si fa una incitació a la violència. Però és que ens

estam referint a un fet molt concret.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets.

Passarem doncs a la votació.

Vots a favor del punt número 1?

Unanimitat.

Del punt número 2.

Vots a favor del punt número 2?

Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 8, vots en contra 9, abstencions cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

I passam al punt número 3.

Vots a favor del punt número 3?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 7, en contra 9, abstencions 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència queda aprovada en part la proposta

relativa a les amenaces contra l’escriptor Sebastià Alzamora.

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