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EL SR. PRESIDENT:
...sustitución?
EL SR. SAMPOL I MAS:
Sr. President, Pere Sampol substitueix Eduard Riudavets.
LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

consideram que el Pla de sanejament, que ja està en execució,
de Radiotelevisió Espanyola no pot implicar de cap manera el
desmantellament dels centres territorials, ni fer-se a costa dels
treballadors. Hem de pensar que al llarg d’aquests 25 anys, han
contribuït els propis treballadors a difondre la nostra realitat.
Bé, això ha fet possible que Televisió Espanyola a les Illes
Balears sigui líder d’audiència, encara que a pesar darrerament
ha sorgit la televisió autonòmica, però no ha dubte de què té
una gran acceptació popular.

Maria Binimelis substitueix Simó Gornés.
EL SR. FONT I ROSSELLÓ:
Sr. President, Joan Font Rosselló substitueix Joan Huguet.
1) Proposició no de llei RGE núm. 2401/06, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a centre territorial de RTVE a les Illes Balears.
EL SR. PRESIDENT:
Pasaríamos al primer punto del orden del día, Proposición
no de ley RGE núm. 2401, presentada por el Grupo
Parlamentario PSM-Entesa Nacionalista, relativa al Centro
Territorial de RTVE. Para su defensa tiene la palabra el Sr.
Sampol.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Gràcies, Sr. President. Bé aquests dies per desgràcia torna
ser notícia la reestructuració de Televisió Espanyola que afecta
especialment els centres territorials. En el cas de les Illes
Balears, el Centre Territorial de Televisió Espanyola, enguany
ha fet 25 anys, 25 anys que han suposat un important impuls a
la normalització de la llengua catalana, especialment per allò
que són els informatius del migdia i del vespre, però també com
multitud de programes, retransmissions de caràcter especial,
actes institucionals, debats parlamentaris, retransmissions
esportives. En definitiva, han consolidat un paquet informatiu
que ha tengut una gran acceptació popular a les Illes Balears.
De fet, durant molts d’anys ha estat l’única emissora que ha
emès diàriament un informatiu d’àmbit autonòmic, fet que ha
possibilitat un major coneixement de la realitat entre les
distintes illes.
A part d’això, no hi ha dubte que els centres territorials
compleixen una funció de retratar la realitat d’un Estat
plurinacional, plurilingüe, en tant que aquests centres han
actuat com elements cohesionadors, apropant la realitat a
cadascun dels territoris. Una informació immediata captada per
un centre territorial ha servit perquè el conjunt de Televisió
Espanyola transmetés al conjunt de la població aquesta realitat.

Bé, amb aquesta exposició de motius proposam 5 punts
d’acords a les senyores i senyors diputats. En el sentit de
primer, donar suport a les reivindicacions de les treballadores
i treballadors del Centre Territorial de Televisió Espanyola a
les Illes Balears.
En segon lloc, pensam que el Parlament ha de fer un
reconeixement públic de la tasca del centre territorial, a favor
de la normalització lingüística i també com element
cohesionador de la realitat insular. No podem ni imaginar com
estaria la nostra llengua sense el paper que ha jugat Televisió
Espanyola durant tots aquests anys, avui sense uns presència
mediàtica d’un idioma a la televisió és impossible la seva
normalització.
En tercer lloc, proposam instar el Govern de l’Estat a què
el Pla de sanejament de la televisió pública estatal no se faci a
costa dels centres territorials, ni dels seus treballadors.
En quart lloc, instam el Govern de l’Estat a no només no
desmantellar o reduir el Centre Territorial de les Illes Balears,
sinó fins i tot ampliar els horaris de programació autonòmica,
els informatius de cap de setmana. I aquí pensam que Televisió
Espanyola hauria de ser especialment sensible amb aquells
territoris allà on disposam d’una llengua pròpia, que disposam
de dos idiomes oficials perquè són realitats, un plus a tenir en
compte davant comunitats autònomes que no tenen aquesta
realitat i per tant, no tenen un mandat estatutari de potenciar un
idioma propi, a més de l’idioma castellà.
I finalment, proposam que el Parlament insti el Govern de
les Illes Balears a fer gestions oportunes, en poques paraules,
a negociar amb el Govern de l’Estat per tal que aquest Pla de
sanejament de la televisió pública estatal no se faci a costa de
reduir, o desmantellar el Centre Territorial de les Illes Balears.
Esperam comptar amb el vot unànime dels diputats i
diputades d’aquesta comissió i ser a temps a aturar un projecte
de reducció o desmantellament dels centres territorials, que
realment seria una pèrdua irreparable per a la llengua, cultura
i la informació de les nostres illes. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

És veritat que darrerament s’ha posat en funcionament la
televisió autonòmica de les Illes Balears, però des del PSMEntesa Nacionalista pensam que són dos projectes informatius
mediàtics totalment complementaris. Altra cosa és que els
darrers temps no s’hagi incentivat prou la programació del
Centre Territorial de Televisió Espanyola, fomentant més
desconnexions i aprofitant els recursos humans existents i els
recursos tècnics existents i els recursos tècnics. És per això que

Muchas gracias, Sr. Sampol. Para fijación de posición tiene
la palabra, si quiere, el Sr. Rosselló por el Grupo de Izquierda
Unida y Los Verdes.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
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Moltes gràcies, Sr. President. Senzillament per donar suport
a aquesta proposició no de llei i que com ja ha dit el Sr. Sampol
a l’inici de la seva intervenció és oportuna en aquests moments
perquè s’estan celebrant ara el 25 aniversari del centre i a la
vegada existeixen riscos i rumors d’una reestructuració que
podria afectar aquest centre.
Nosaltres coincidim plenament en tot el plantejament,
coincidim en què ha estat un instrument decisiu per a la
normalització de la llengua catalana durant aquests 25 anys i
donades les mancances que, segons la nostra modesta opinió,
té la televisió autonòmica, pensam que continua sent un
instrument decisiu. Continua sent una televisió que emet
íntegrament en català, a diferència d’altres, de la pròpia
televisió autonòmica.
Pensam a la vegada que ha jugat un paper de cohesió, són
25 anys que ha viscut en paralAlel amb l’Estatut d’Autonomia.
Per tant, en paralAlel amb una etapa allà on la creació de
consciència autonòmica, la creació de necessària coordinació,
cohesió entre els pobles que formen les Illes Balears era
important. Cal tenir present que l’absència pràcticament total
de medis de comunicació d’illes, és un fet a la nostra comunitat,
no hi ha pràcticament cap medi que sigui un medi global de les
tres illes i no ho ha estat durant tot aquest temps, excepte el
Centre Regional de Televisió Espanyola.
Pensam per tant i coincidim en què aquesta reestructuració
que probablement ha de fer la Televisió Espanyola per
necessitats òbvies de la seva situació financera, no s’hauria de
fer a costa del Centre Territorial de les Illes, ni dels centres
territorials en general i sobretot, no s’hauria de fer a costa dels
treballadors i treballadores. Treballadors i treballadores, que a
part de tenir tots els dret del món, com tots els treballadors, a
mantenir el seu lloc de feina, a la vegada cal tenir un
reconeixement evident pel paper que han jugat durant aquest
temps, una extraordinària professionalitat i una actitud
envejable i que no mereix que se’ls pagui ara amb una sortida
al carrer.
Per tant, donar suport a aquesta proposició no de llei.
EL SR. PRESIDENT:
Gracias, Sr. Rosselló. Por parte del Grupo Parlamentario
Socialista tiene la palabra el Sr. Tur.
EL SR. TUR I TORRES:
Gràcies, Sr. President. Breument per anunciar el suport del
Grup Parlamentari Socialista a aquesta proposició no de llei
que presenta el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
perquè tal com s’ha argumentat pels anteriors portaveus i tal
com se diu a la mateixa exposició de motius, sens dubte el
Centre Territorial de Televisió Espanyola a les Illes Balears ha
jugat o juga un paper molt important en tots els diversos
aspectes de la nostra societat, ja sigui llengua, cultura,
coneixement de la realitat de cada un dels pobles de les Illes i
tants altres aspectes que conformen la nostra realitat social de
comunitat autònoma, per ser un element de cohesió de tota la
nostra comunitat.
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Per tant, s’ha de reconèixer aquest paper que ja ha jugat,
que juga i que creim que ha de seguir jugant per la seva
importància. Per tant, nosaltres estam completament d’acord i
li donam suport com se proposa, les reivindicacions dels
treballadors del Centre Territorial de Televisió Espanyola de
les Illes Balears. Igualment, com no pot ser d’una altra manera,
reconèixer aquesta tasca que ha fet el centre territorial de
normalització lingüística i tants d’altres elements importants de
la nostra societat. També per suposat instar a l’Estat perquè el
Pla de sanejament de la televisió pública estatal no es faci a
costa d’aquests centres territorials i dels seus treballadors i que
pugui seguir emetent. I per suposat també estam d’acord en
instar el Govern de l’Estat a donar un impuls decisiu al Centre
Territorial de les Illes Balears, ampliar els seus horaris de
programació, però aquí crec que hem de ser realistes i
reconèixer que això serà més difícil.
Però en qualsevol cas estam d’acord perquè creim que és
correcte la proposta i que s’ha de demanar. Hem de reconèixer
que en aquest país vàrem optar per l’Estat de les autonomies,
per la descentralització. Per tant, de vegades ens trobam amb la
contradicció de què la nostra autonomia hi ha una direcció
política que no ens agrada i que preferiríem que les coses se
fessin d’una altra manera, com estam veient que passa
especialment en polítiques de mitjans de comunicació, o de
televisió. Però la realitat que és la que ens ha donat democràtica
i majoritàriament. Per tant, perquè no ens agradi com s’estan
fent les coses aquí, segurament no serà suficient per exigir que
des d’un altre àmbit se destinin més recursos. En qualsevol cas
seria bo que fos així, per tant, ja li he anunciat abans que tendrà
el nostre suport.
Amb allò que tenim molt menys fe encara i també li
donarem suport, és amb les gestions que pugui fer el Govern de
les Illes Balears davant el Govern de l’Estat en primer lloc
perquè no desaparegui i en segon lloc per a una millora del
nostre centre territorial. Com hem vist, l’obsessió del Govern
popular de les Illes Balears és precisament desprestigiar aquest
centre territorial i la seva política perquè, com és lògic, allò que
li interessa és potenciar la seva televisió, de la que en fa un ús
partidista, IB3.
Per tant, li hem de dir que tenim molt poca fe, però li
donarem suport igualment, si bé tenim més fe amb les
manifestacions que feia la mateixa directora general de
Radiotelevisió Espanyola, en resposta a una pregunta al
Congrés dels Diputats, dia 22 de febrer del 2006, per tant,
recent i que afirmava textualment: “se mantendrán los centros
territoriales sin excepción, todos. Se garantizará, sin ninguna
duda, la emisión de información regional propia en cada
comunidad autónoma, elaborada por los centros territoriales
de televisión y por las emisoras de radio nacional”.
Per tant, amb aquests compromisos confiam en què
l’objectiu que compartim d’aquesta proposició no de llei que
presenta el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
l’objectiu s’aconsegueixi i estigui compromès. En qualsevol cas
és bo recordar-los que des de les Illes Balears instam que així
sigui.
Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:
Gracias, Sr. Tur. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene
la palabra el Sr. Molina.
EL SR. MOLINA I FRESNEDA:
Gràcies, President, señores diputados. Seré breve y conciso
y dejaré bastante claro el posicionamiento del Grupo Popular.
El grupo que represento, el Grupo Popular, siempre estará al
lado de los trabajadores del Centro Territorial de las Illes
Balears. Hemos manifestado en más de una ocasión nuestra
solidaridad con estos trabajadores, el pasado 29 de noviembre
se aprobó en pleno de esta cámara y por unanimidad, una
declaración institucional apoyando la continuidad del Centro
Territorial de Televisión Española en Baleares. Y nuestros
esfuerzos seguirán e irán en esa linea.
Sr. Sampol, con su permiso, haré mía también toda su
exposición de motivos que ha hecho de esta proposición no de
ley. Estamos absolutamente de acuerdo con el expositivo que
presenta en ella. Le anuncio que la apoyaremos
incondicionalmente. No me cabe ninguna duda que desde el
Govern balear se hará todo cuanto esté en su mano para intentar
mantener el Centro Territorial de Televisión Española. Y lo
que es más importante, para mantener todos sus trabajadores.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracias, Sr. Molina. Sr. Sampol no ha habido
contradicciones, pero si quiere la palabra.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Gràcies, Sr. President. Per agrair el suport incondicional de
tots els grups i tant de bo fos així.
Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.

totalment justa. De fet, el treball desenvolupat pel colAlectiu de
bombers, especialment dels que realitzen tasques de prevenció
d’incendis, rescats moltes vegades en condicions perilloses,
etcètera, comporten importants riscos de salut, de perill de la
pròpia vida en algunes ocasions i de fet, algunes malalties que
se deriven d’aquesta pròpia activitat, moltes vegades una
activitat física realitzada en condicions infrahumanes de perill.
I la veritat és que fins ara el colAlectiu de bombers no ha
aconseguit el reconeixement d’aquestes situacions especials,
sinó que la seva situació laboral dins les distintes
administracions públiques és exactament la mateixa que la resta
de funcionaris, que poden realitzar tasques burocràtiques,
d’oficina, o fins i tot tasques que no comporten cap risc per a
la salut ni per a la vida. Tot i que la Llei General de la
Seguretat Social, aprovada l’any 1994, estableix en el seu
article 161.2, que l’edat mínima de jubilació podrà ser
rebaixada per reial decret, a proposta del Ministeri de Treball
i Assumptes Socials, en aquells grups o activitats professionals
que els seus treballs siguin de naturalesa excepcionalment
penosa, tòxica, perillosa, o insalubre i acusin elevats índexs de
mortalitat, sempre que els treballadors afectats acreditin a la
seva respectiva professió o treball el mínim d’activitats que
s’estableixin.
Bé, no hi ha dubte que aquest paràgraf pareix escrit pel
colAlectiu de bombers, entre altres colAlectius. En ocasions
realitzen una activitat tòxica, hi ha fums, gasos que són
perniciosos per a la salut. No parlem ja del risc de cremades, de
caigudes, etcètera.
D’altra banda, també a l’article 116 de la Llei general de la
Seguretat Social, permet al Govern de l’Estat elaborar quadres
de malalties professionals contretes a conseqüència del treball
i defineix, “s’entendrà per malaltia professional la contreta a
conseqüència del treball executat per compte aliena amb les
activitats que s’especifiquin en el quadre que s’aprovi per les
disposicions d’aplicació i desenvolupament d’aquesta llei i que
estigui provocada per l’acció d’elements o substàncies que en
dit quadre s’indiquin per a cada malaltia professional”.

EL SR. PRESIDENT:
Se entiende que se aprueba por unanimidad de todos los
grupos parlamentarios.
2) Proposició no de llei RGE núm. 3336/06, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a jubilació anticipada i catàleg de malalties professionals
dels bombers.
Pasamos a la siguiente proposición no de ley, también
presentada por el Grupo Parlamentario PSM-Entesa
Nacionalista, referente a la jubilación de los bomberos. Para su
defensa tiene la palabra el Sr. Sampol.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Gràcies, Sr. President. Bé, aquesta proposició no de llei
respon a una visita que vàrem rebre dels representants de
l’Associació de Bombers, ens costa que se varen reunir amb
tots els grups parlamentaris, plantejant una situació professional
que des del nostre grup parlamentari vàrem considerar

Bé, en definitiva els bombers reivindiquen que s’estableixi
un quadre de garanties que són provocades per a l’exercici de
professió i això donaria dret al reconeixement d’algunes baixes,
d’algunes invalideses temporals o definitives, com a
conseqüència de contreure aquestes malalties en l’exercici de
la professió.
Bé, atès que aquestes reivindicacions pareixen lògiques i de
sentit comú, naturalment després s’han de desplegar mitjançant
un reglament complex, que ha de preveure les distintes
casuístiques que se puguin donar, però pensam que des del
Parlament de les Illes Balears ens hauríem de sumar a acords
que ja han pres altres parlaments autonòmics, instant el Govern
de l’Estat a què, per una part rebaixi l’edat de jubilació del
colAlectiu de bombers, aquí proposam als 55 anys, que és la
seva reivindicació. Pensin que en aquest moments hi ha
jubilacions anticipades de grans empreses, de caixes d’estalvi
i tots tenim amics que s’han jubilat fins i tot en els 51, 52 anys.
Per tant, és una situació realment d’un greuge comparatiu
realment en un colAlectiu allà on és evident que a partir dels 55
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anys, 60 anys, no parlem ja de 63, 64 anys no està en
condicions de realitzar segons quines tasques perilloses, que
necessiten una agilitat, reflexes i per tant, no és lògic que se
mantengui la professió fins aquestes edats.
D’altra banda també instam el Govern de l’Estat perquè
elabori aquest quadre de malalties professionals, específics per
al colAlectiu de bombers.
Bé, amb això com deia, contribuirem a fer aquesta pressió,
si volen, juntament amb la que fan les associacions de bombers
i a veure si aconseguim que l’administració de l’Estat escolti
aquestes reivindicacions que en el nostre parer són de justícia.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracias, Sr. Sampol. 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.
També per donar suport a aquesta proposició no de llei.
Nosaltres també vàrem rebre aquesta visita d’una
representació de la totalitat d’organitzacions que representen
els bombers a les nostres illes i ens varen exposar aquestes dues
reivindicacions. Pràcticament hi havia el compromís de què si
tots els grups hi estàvem d’acord que se presentés una
proposició no de llei colAlectiva. De totes formes la fórmula de
presentar-la no té importància, tampoc sé si tots els grups..., al
final perquè nosaltres vàrem ser dels primers que vàrem rebre
la visita.
Per tant, me pareix que és lògic que avui donem suport a
aquesta proposició no de llei i que jo no glossaré molt més
perquè el Sr. Sampol, amb una quantitat sobrada d’arguments,
l’ha defensada, tan des del punt de vista de la jubilació, com el
tema de les malalties professionals.
Per tant, senzillament donar suport a aquesta proposició.
EL SR. PRESIDENT:
Muchas gracias, Sr. Rosselló. Sr. Diéguez, por el Grupo
Parlamentario Socialista.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Gracias, Sr. Presidente. Y con la brevedad y la claridad con
que este asunto precisa, simplemente decir que es un placer,
una vez que se habla de condiciones laborales de según que
colectivos, como son los bomberos, o en otros momentos
policías, o otro tipo de servidores del Estado que tienen algunas
profesiones con peculiaridades muy acentuadas, pues que no
tengamos que estar hablando de lo que han venido
constituyendo en este Parlamento el sistema Rodríguez, mucha
obligación y poca compensación. Ahora simplemente hablamos
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de dar buenas compensaciones y de mejorar la posición de
estos funcionarios. Lo cual ya digo, siempre es un alivio.
Por eso nuestro grupo votará, por supuesto, a favor de esta
propuesta presentada por el PSM. Teniendo en cuenta, ya digo,
que puede mejorar las condiciones laborales de un colectivo
que realmente precisa adaptaciones singulares y no sólo como
suelen suceder con las leyes que hacemos en este Parlamento,
que se les den obligaciones sin ninguna compensación,
obligaciones, sanciones, etcétera, sin ninguna compensación.
Por eso ya digo y significando el precedente que significa
en este Parlamento este tipo de iniciativas, votaremos a favor.
EL SR. PRESIDENT:
Gracias, Sr. Diéguez. Por el Grupo Parlamentario Popular
tiene la palabra el Sr. Rubio.
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres donarem suport a
aquesta proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista. Nosaltres també teníem constància
d’aquestes reunions que s’han mantingut entre diferents
colAlectius i representants d’associacions de bombers, allà on
estaven representades pràcticament tota la totalitat d’aquest cos
de bombers.
Constatar i que quedi ben clar, que el nostre grup
parlamentari és sensible davant d’aquesta situació professional,
moltes vegades és una situació que pateixen d’una manera molt
delicada, pels perills en els quals estan exposats i pel perill que
moltes vedades suposa per a la seva pròpia vida, la seva pròpia
integritat física.
A més a més, nosaltres també feim nostra aquesta
reivindicació d’instar el Govern de l’Estat, el Govern
d’Espanya, perquè faci un reglament que desenvolupi aquesta
Llei general de Seguretat Social, mitjançant la qual se
demanaria que es rebaixi aquesta edat de jubilació, jo crec que
per l’esforç que implica i la situació perillosa que suposa
aquesta activitat professional, no se pot equiparar a la de la
resta, com bé ha dit el Sr. Sampol, dels funcionaris de l’Estat.
Per tant, és de justícia aquesta rebaixa. Igualment que també
ens pareix de justícia, pels perills els quals estan exposats,
també se faci aquest catàleg de malalties que pot patir aquest
cos professional de bombers.
Per tant, simplement fixar la nostra posició, donar suport a
aquesta moció i esperar que el Govern actuï d’una manera
immediata.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracias, Sr. Rubio. Está usted de enhorabuena, Sr. Sampol.
Tiene la palabra.
EL SR. SAMPOL I MAS:
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Gràcies, Sr. President. Bé, realment avui és un gran dia,
aconseguir aquesta unanimitat en aquestes dues importants
propostes que presenta el nostre grup, i realment acabarà de ser
perfecte si anit el Barça guanya la Champions.
(Rialles)
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Muchas gracias, Sr. Sampol. Se entiende que se aprueba por
asentimiento de todos los grupos.
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión.
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