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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començam la sessió
d’avui, en primer lloc, els deman si es produeixen substitucions.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Encarnación Pastor substitueix Miquel Jerez.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gaspar Oliver substitueix Rosa Estaràs.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Miquel Àngel Coll substitueix Joana Barceló.

EL SR. BONED I ROIG:

Joan Boned substitueix Xico Tarrés.

EL SR. SERRA I TORRES:

Antoni Serra substitueix Catalina Palau. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, passam, doncs, al primer punt de l’ordre del dia
d’avui que consisteix en les preguntes RGE núm. 410/08,
411/08 i 412/08.

Assisteix per respondre les dues primeres l’Hble. Consellera
d’Afers Socials, Promoció i Immigració, Sra. Josefina Santiago
i Rodríguez, a qui agraïm la seva presència a aquesta comissió,
acompanyada del Sr. Antoni Ballester, cap de Secretaria de la
consellera.

I.1) Pregunta RGE núm. 410/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a codesenvolupament.

Per formular la pregunta RGE núm. 410/08, relativa al
codesenvolupament té la paraula l’Hble. Sra. Encarnación
Pastor, per un temps màxim de deu minuts. 

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, presidenta. Señoras y señores diputados, Sra.
Consejera, muchas gracias por estar aquí y a su acompañante,
aunque tengo que confesar que esta pregunta yo se la quería
hacer al conseller de Relaciones Institucionales puesto que va
relacionada con casas baleares, también. 

Bueno, mi pregunta -la voy a hacer igual- va en este sentido:
¿piensa el conseller que para hacer codesarrollo tan necesario,
como todos sabemos, para el futuro en todos los países se puede
aprovechar la experiencia de los inmigrantes que tenemos aquí
procedentes de los países donde están asentadas nuestras casas
y centros de Baleares en el exterior?

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pastor. Té la paraula la Sra. Consellera
per contestar.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies i bon dia a tothom, abans de res he d’agrair
l’ajornament que es va produir en aquesta comissió perquè pel
meu desplaçament a Menorca va ser impossible celebrar-la. 

Jo li puc contestar des de cooperació i li puc donar una
impressió general, efectivament, el Govern de les Illes Balears
considera el tema del codesenvolupament molt important, no
només pel desenvolupament dels països que generen
immigració, sinó també per un possible retorn dels immigrants
amb èxit, no? Vull dir, que sigui un retorn d’un projecte
d’immigració que sempre és personal i està lligat a la millora de
les seves condicions de vida, que el retorn a través de vies de
codesenvolupament sigui un retorn d’èxit i, per tant, el seu
projecte personal d’immigració tengui aquesta experiència
positiva.

El codesenvolupament està tractat en el pla director d’una
forma específica, se li dóna una característica específica i se li
dóna una importància rellevant. Nosaltres, des del fòrum de la
immigració -com vostè sabrà- hem creat dos grups d’estudi i un,
precisament, és un grup d’estudi sobre com podem
desenvolupar, com podem potenciar al màxim el tema del
codesenvolupament. En aquesta comissió, en aquest grup
d’estudi estan presents entitats que tenen una tradició en temes
de codesenvolupament amb altres entitats que també estan
representades en diferents països d’origen que generen
immigració.

També s’ha fet una línia de subvenció específica per al tema
de codesenvolupament amb 300.000 euros i, efectivament, les
cases regionals, al meu entendre, poden ser un element
integrador i potenciador del codesenvolupament, de la mateixa
manera que les entitats o que les associacions d’immigrants
també poden ser un eix o un instrument per poder desenvolupar
aquesta línia que per a nosaltres és una línia estratègica de
cooperació i d’immigració.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la
paraula la Sra. Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, nosotros también estamos
de acuerdo en que los inmigrantes procedentes de países
empobrecidos sujetos indispensables para ayudar al desarrollo
de sus países y a la vez creemos que sentirse agentes directos de
cooperación, pues equivale a -digamos- una... esta personal,
indiscutible para cualquier persona que pueda ayudar a su país,
¿no? Por eso los países donde se encuentran ubicados nuestros
baleares que son emisores de inmigrantes en nuestra comunidad,
como todos sabemos, quizás desde esa experiencia teniendo en
cuenta que unos y otros hacen proyectos de cooperación, sería
muy bueno que desde el Gobierno se impulsaran medidas
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especiales para codesarrollo y ayuda mútua entre estos países a
la vez que ayudar, ¿cómo no?, a que la situación de estos países
que todos sabemos que atraviesan por malos momentos, tengan,
pues, un desarrollo mucho más específico. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pastor. Per tancar aquest debat té la
paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Sí, sí, totalment d’acord, vull dir, les cases regionals es
poden presentar tant a l’ordre de subvenció de cooperació
general com a l’específica de codesenvolupament perquè el
mateix pla director i la mateixa Llei de cooperació de la nostra
comunitat autònoma les contempla com a agents de cooperació.
Per tant, es poden presentar a les dues convocatòries.

A més a més, vostè sap que un dels macroprojectes que
gestiona concretament Cáritas té a veure amb el tema de
codesenvolupament i està a un dels països que generen molta
immigració cap a les Illes Balears com és Colòmbia, vull dir
que en aquesta línia podem dir que estam d’acord perquè,
efectivament, el codesenvolupament és una línia estratègica en
els dos sentits, de cooperació i d’immigració.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

I.2) Pregunta RGE núm. 411/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a projectes de cooperació.

Per formular la pregunta RGE núm. 411/08, relativa a
projectes de cooperació, té la paraula l’Hble. Sra. Encarnación
Pastor, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sra. Consejera, también era una
pregunta que quería hacerle al conseller, pero bueno no tengo
ningún inconveniente, ¿cómo piensa el Govern de las Illes
Balears llevar a cabo la continuidad de los proyectos de
cooperación en las casas y centros regionales?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pastor. Per contestar té la paraula l’Hble.
Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Jo a aquesta pregunta no li podria contestar amb
l’especificitat que vostè segurament requereix, podria donar-li
unes línies generals que s’han discutit al Consell de Govern,
però si vostè vol una especificitat concreta sobre aquest tema
s’hauria de dirigir al conseller de Presidència, que és el que, en
aquest govern, té les competències en temes de cases regionals.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la
paraula la Sra. Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

No, nada, dejar patente que los baleares del exterior son
agentes de cooperación por ley y que estos proyectos no sólo
representan la situación de necesidad sino también un gran
prestigio para los baleares que actúan en nombre del Gobierno
y que su comunidad les hace ganarse el respeto y la
consideración de la sociedad que eligieron para vivir. Por otro
lado, también, hemos podido comprobar muy de cerca que estos
proyectos reconocen el trabajo y el agradecimiento que
expresan las personas que reciben las ayudas, pero a la vez
reconocemos la lejanía de nuestros baleares y la ayuda que
necesitan de asesoramiento e información, no son como otras
asociaciones o ONG que tienen su ubicación aquí en esta
comunidad, por eso creemos que se merecen una atención
especial para conseguir que no se convierta en una tarea
imposible para ellos. 

El haber quitado la partida específica de las casas en
cooperación creemos que es un error, pero, sin embargo,
esperamos que les sigan dando el apoyo y la ayuda para llevar
a buen término estos proyectos tan necesarios para todos por los
motivos que hemos expuestos antes y que, desde luego, sin
ánimo de salirme de la linea, pues que algunos diputados o
políticos no tomen proyectos de cooperación importantísimos
como son piscinas para incapacitados, como piscinas de lujo
para las casas baleares.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pastor. Per tancar aquest debat té la paraula
l’Hble. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies, jo li ho puc explicar des de la responsabilitat de
cooperació internacional, ja li he comentat abans que les cases
regionals es poden presentar com a agents de cooperació a dues
línies de subvenció que tenim en aquest moment com a Govern.
La general, de la qual ja s’ha tancat el termini i on hi ha un total
de 3.250.000 euros, això suposa un 25% més en relació amb
l’any 2008, i després també com a agents de cooperació per als
temes de codesenvolupament. Per tant, aquesta línia, des de la
Conselleria d’Afers Socials, està oberta a les cases balears.
Després hi ha les competències que té Presidència, i el conseller
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de Presidència  li podrà especificar més concretament com
gestionar els temes de les cases balears.

En qualsevol cas, com a Govern ens preocupaven dos temes,
un era l’ajuda individual que poden rebre els nostres emigrants
cap allà, que ja són persones molt vinculades a aquell territori,
però d’origen balear, i després també línies de cooperació per
millorar la situació dels països on viuen.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Els agraïm l’assistència a
aquesta comissió.

Ara, per contestar, la següent pregunta s’asseurà el conseller
de Presidència del Govern de les Illes Balears. Agraïm
l’assistència en aquesta comissió del Sr. Conseller de
Presidència i de totes les persones que l’acompanyen.

I.3) Pregunta RGE núm. 412/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a cases regionals.

Per formular la pregunta RGE núm. 412/08, relativa a cases
regionals, té la paraula l’Hble. Sra. Encarnación Pastor, per un
temps màxim de deu minuts.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, agradecerle su
presencia, también al equipo, al director general de Relaciones
Institucionales y a sus acompañantes. 

Mi pregunta, Sr. Conseller es si dará el Govern de las Illes
Balears el mismo trato a todas las casas y centros regionales que
están establecidas en esta comunidad.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pastor. Per contestar té la paraula l’Hble.
Conseller.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tots, senyores i senyors
diputats, senyora portaveu, idò, efectivament, el Govern vol
donar, ha de donar com no pot ser d’altra manera el mateix
tractament a totes les cases i centres regionals tant en la
tramitació com en la concessió de subvencions i també a l’hora
de mantenir contactes que és una cosa que feim periòdicament
amb totes. Intentam, naturalment, donar el mateix tractament a
tothom.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula
la Sra. Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, yo espero que de ahora en
adelante eso sea así porque hasta ahora, desde luego, Sr.
Conseller, nos consta que hay casas y centros que no han
recibido el mismo trato, que se les ha discriminado por no
pertenecer, quizás, a una federación, cosa que desde luego nos
parece inadmisible. Cualquier asociación con sus estatutos,
legalmente constituida en nuestra comunidad, debería tener los
mismos derechos y oportunidades que todas las demás para ser
representada. Creo que el mismo trato se merecen también las
casas y centros regionales que no están ubicadas aquí en Palma,
y entendemos que el Govern de las Illes Baleares debe ser el
gobierno de todos. Por eso no podemos pasar por alto ese trato
a todas luces desigual que reciben algunas asociaciones y que
nos llegan.

Esperamos por el bien de los centros y por el bien de la
democracia que no se repitan esas diferencias. Sería muy triste,
desde luego para esta diputada muy doloroso, que se rompiera
el buen clima de afecto y convivencia que hasta ahora había
habido dentro del tejido asociativo, sobre todo dentro de las
casas y centros regionales. Las casas necesitan que las
autoridades responsables estén cerca de ellas, pero por lo visto
hasta ahora ha habido excepciones y a ustedes, quizás, les ha
interesado estar más al lado de algunas que de otras. 

Hay casas donde ha ido el Gobierno en pleno varias veces,
en cambio hay otras que no han tenido esa suerte y en algunos
casos en particular, ha sido después de ruegos y en víspera
electoral. Quizás de ahora en adelante se tenga más en cuenta
esto, desde luego, yo puse en contacto a todas las casas, tanto de
aquí como del resto de las islas y de toda Baleares, a mí me
gustaría mucho que este gobierno, esa buena honda que se creó
entre todo el tejido asociativo no lo rompiera, eso es lo que
deseo en adelante y espero que sea así.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pastor. Per tancar aquest debat té la
paraula l’Hble. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Gràcies, Sra. Presidenta. La veritat és, Sra. Pastor, que no
m’ha quedat molt clar quina casa regional havia quedat al marge
d’aquestes coses, supòs que, efectivament, a partir d’alguna
situació concreta vostè deu haver construït aquest discurs, que
m’hauria agradat que s’hagués pogut ampliar, per, si hem fet
alguna cosa malament, prendre’n nota i poder corregir-ho. 
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Tenguin la seguretat, Sra. Pastor i senyores i senyors
diputats, que nosaltres donam un tractament igual a tothom, a
tothom, fins i tot a les cases regionals que tenen diferències
entre elles, que supòs que és d’aquí d’on vénen les insinuacions
que vostè fa, supòs que d’alguna casa regional que té alguns
centres que no s’entenen, etc. Fins i tot en aquest cas, nosaltres
donam el mateix tractament, la mateixa possibilitat, a tothom
d’acudir a les convocatòries, que són convocatòries
absolutament obertes i transparentes i nosaltres farem una
distribució absolutament oberta, igualitària i transparent per a
totes les cases regionals, cosa que, Sra. Pastor, podem
segurament posar en dubte en algunes de les convocatòries de
l’anterior mandat. 

Com que açò, tota aquesta qüestió ens donarà per molt més
al llarg de la legislatura, quan vulguin, senyors del Partit
Popular, plantegin altres coses i compararem procediments,
però, sense entrar ara en debat, per tranquilAlitzar la seva
preocupació, que també és la nostra, i estic segur que la
compartim, tengui la seguretat que nosaltres intentam donar i
donarem el mateix tractament. Com dic, totes les coses són
millorables, totes les coses són comparables i, en funció de les
comparacions entre com es feia abans i com es fa ara,
evidentment tothom podrà treure les seves conclusions.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Esgotat el primer punt de
l’ordre del dia, agraïm la presència del conseller de Presidència
del Govern de les Illes Balears i dels alts càrrecs que l’han
acompanyat a aquesta comissió d’Assumptes Institucionals.

Passam al segon punt que consisteix en les proposicions no
de llei RGE núm. 2455/07 i 2728/07. 

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 2455/07, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Conferència de presidents
de consells insulars.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 2455/07, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a Conferència de presidents
de consells insulars, té la paraula l’Hble. Sr. Gaspar Oliver, per
un temps màxim de deu minuts.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, el
Grup Parlamentari Popular presenta avui aquesta proposició no
de llei, relativa a Conferència de presidents dels consellers
insulars, i ho feim amb la creença, amb el convenciment -quasi,
diria jo- que ha de tenir el suport de tots els diputats d’aquesta
cambra.

Jo, avui, no parlaré de la bondat, de la conveniència
d’aquesta conferència de presidents, ja que sobre aquest tema
s’ha parlat molt i pens que, a més, tots els diputats d’aquesta
cambra hi estam d’acord. Hi vàrem estar d’acord quan es va
aprovar el nou Estatut d’Autonomia, tots els diputats i diputades
d’aquesta cambra  vàrem votar a favor de l’article 74, sobre la
creació de la conferència de presidents que està integrada pel
president de les Illes Balears i pels presidents dels consells

insulars de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera,
com a marc general i permanent de relació, deliberació,
participació, formulació de propostes, presa d’acords i
intercanvi d’informació entre el Govern i els consells insulars
de cada una de les illes en les matèries d’interès comú, d’acord
amb els principis de cooperació, colAlaboració i lleialtat
institucional.

Aquesta proposició no de llei que presentam avui, a aquesta
comissió, no parla de la creació de la conferència, sinó dels
mecanismes de consulta i de control que, evidentment, no
trobarem dins la redacció de l’Estatut, no parla tampoc del
reglament d’aquesta conferència perquè ja diu el mateix Estatut
a l’article 72.2 que el reglament l’adoptarà la mateixa
conferència en allò que fa referència al seu funcionament intern.
Del que parlam, idò -repetesc-, és dels mecanismes de consulta
i control i per aquí va la nostra proposició no de llei.

Al seu punt primer diu que “prèviament a cada conferència
que s’hagi de celebrar el president de les Illes Balears i els
presidents de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera
recaptaran les opinions i propostes dels diferents grups polítics”.
Al segon punt  proposam que “en el termini màxim d’un mes
després de la celebració de la Conferència, el president del
Govern de les Illes Balears prestarà una comunicació al
Parlament, i els presidents i les presidentes dels consells insulars
compareixeran davant el ple respectiu per tal de retre compte
del contingut i dels resultats de la Conferència.” 

Pensam que aquesta proposició no de llei s’ha d’aprovar en
aquesta cambra amb el vot i el suport de tots els diputats i de
totes les diputades ja que, recentment, fa quinze dies, dia 10
d’abril d’enguany, es va aprovar en aquesta mateixa comissió
d’Assumptes Institucionals una proposició no de llei, presentada
també pel Partit Popular, la RGE núm. 2454 que feia referència
a la Conferència de presidents de comunitats autònomes, amb
aquests mateixos extrems quant a consulta i control d’aquesta
conferència. Pens, idò, que si fa quinze dies es va votar a favor
d’aquesta proposició no de llei i que si aquesta era bona per al
Govern de l’Estat espanyol i també per a les comunitats
autònomes, crec que aquesta proposició no de llei que
presentam també ha de ser bona per al Govern i per als consells
insulars.

Aquesta és la nostra proposta, Sra. Presidenta, com ja he dit
i per no perdre temps, ja que pens que és una proposició no de
llei amb la qual hem d’estar a favor, esper el suport de totes les
senyores i de tots els senyors diputats de la cambra.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. En torn de fixació de posicions,
pel Grup Parlamentari Mixt, es xaparan el temps?, té la paraula
el Sr. Mayans per un temps de cinc minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí, gràcies, presidenta. Aquesta proposició no de llei -com
diu el portaveu del Partit Popular- s’ha debatut ja alguna vegada
i sobretot es va debatre intensament quan es va redactar
l’adaptació, l’actualització de l’Estatut d’Autonomia i es va
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arribar a l’Estatut que ara, actualment, està en vigor. Crec que
una vegada constituïda l’arquitectura completa institucional de
la comunitat autònoma amb els quatre consells insulars i amb
les corresponents estructures per funcionar cada un, és hora que
tots en colAlaboració o en coordinació o com es vulgui dir a
través del Govern balear comencin a treballar i a colAlaborar en
comú, adaptant o particularitzant a cada illa o a cada àmbit
territorial els projectes que puguin funcionar i que puguin ser
agafats o copiats -diguem-ho així- d’altres regions i quin millor
lloc que aquest, en una conferència de presidents.

Crec que és important que el president de cada consell
insular juntament amb el Govern coordinin i adaptin
mecanismes que funcionen a altres llocs i els particularitzin per
a cada illa o per a cada lloc concret. És evident que per fer això
cada president, quan acudeix a aquesta conferència de
presidents, ha de recaptar l’opinió no només dels seus
colAlaboradors, del seu equip de govern, sinó també de les
opinions que es puguin derivar d’altres grups polítics de cada
consell o bé de qui vulguin ells, estic xerrant també
d’institucions oficials, empresarials o de qui sigui. Per tant, és
important que una vegada recaptada aquesta opinió ell posi en
comú amb altres presidents i ho comuniqui al Govern a través
d’aquesta conferència de presidents i si se’n deriva alguna
conclusió -com també diu la proposició no de llei- explicar-la
llavors a l’illa corresponent o al ple corresponent perquè es
pugui també opinar, es pugui particularitzar i es pugui
estructurar o activar la solució que s’hagi pres enriquida amb
altres opinions d’altra gent o d’altres grups polítics i, sobretot,
exercir un control -que crec que és la missió dels grups que no
són al govern- sobre aquestes opinions, sobre aquestes
conclusions que s’hagin pres en aquesta conferència de
presidents.

Per tant, crec que la proposició va en sentit positiu, va en
sentit que el que és positiu per a una illa, pot ser positiu per a les
altres i, sobretot, que es puguin compartir els coneixements que
s’adquireixin i el que s’acordi en aquesta conferència.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Té la paraula l’Hble. Diputada
Sra. Marí per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, Sr. Gaspar, pens que no
està mai de més remarcar -encara que així ja ho diu el nostre
Estatut d’Autonomia- que, per al bon funcionament d’aquesta
comunitat autònoma i per al bon funcionament, òbviament
també, dels consells insulars de les quatre illes d’aquest petit
arxipèlag, és important, per a la bona comunicació i per a la
bona coordinació, remarcar la Conferència de presidents. És una
figura que existeix òbviament amb el nou Estatut, però pens que
no està de més recordar aquesta feina que té de facilitar la
comunicació i la coordinació.

S’entén que, perquè aquestes illes puguin funcionar, sense
aquests dos elements difícilment es podria donar aquesta bona
coordinació. Per tant, he de dir que estic d’acord amb l’esperit
d’aquesta proposició no de llei del Partit Popular quant a això,
que és una proposició, jo l’entenia des del punt de vista de la
comunicació i la coordinació.

Quant al primer punt, he de dir que també estic d’acord amb
la proposició no de llei en el sentit que, recaptant propostes dels
diferents grups parlamentaris abans de la celebració d’una
conferència de presidents, recaptant propostes dels diversos
grups parlamentaris, se n’assegura el seu bon funcionament i
que l’oposició no quedarà relegada a una qüestió -diríem-
fonamental i això és important per a totes les institucions. És a
dir, la qualitat democràtica, pens que quedarà més garantida i
també que la participació de tots els estaments d’aquesta cambra
també quedarà molt més assegurada. 

Per tant, entenem que una oposició té una feina constructiva,
una oposició ha de marcar el Govern, ha d’exercir la crítica,
però també ha de ser capaç de fer aportacions en positiu i, dins
aquestes aportacions en positiu que pensam que també ha de fer
l’oposició, entendríem aquest primer punt, més que no dins
aquests mecanismes de control i de seguiment -repetesc-, sinó
amb aquest sentit d’ajudar a allò que seria la qualitat
democràtica d’aquesta cambra.

En canvi, al segon punt, de la mateixa manera que també al
segon punt d’aquella proposició no de llei que ja vàrem discutir
de presidents de comunitats autònomes, també a aquest mateix
segon punt jo faig els mateixos emperons. Vull dir que consider
que el sistema de comunicació als respectius plens en el termini
d’un mes per informar de les deliberacions i decisions de la
conferència de presidents pot ser un sistema, una altra vegada,
massa carregat, un sistema excessiu per a unes ocasions i
adequat per a unes altres. Per aquest motiu, consider que no ho
hauríem de deixar tan fixat, sinó que es podria deixar en mans
de la presidència de cada institució el mètode de comunicació
als respectius plens, posant per endavant, naturalment, que la
comunicació ha de ser fluïda, efectiva i que no ha de tenir mai,
en cap moment, forats negres.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds té la paraula l’Hble. Sr. Eduard
Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, és cert, ja s’ha dit aquí fa uns dies, van debatre una
altra proposició no de llei del Partit Popular referent a la
Conferència de presidents de comunitats autònomes i avui ens
pertoca pronunciar-nos sobre aquesta proposta referida a la
Conferència de presidents que estableix, efectivament, l’article
74 de l’Estatut d’Autonomia.
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Vull començar la meva intervenció, precisament,
assenyalant, fent esment a aquesta seqüència temporal i aquesta
coincidència entre aquestes dues proposicions no de llei del
Partit Popular.

I és que he de dir, clarament, ja per començar que el
mimetisme, tant a la proposició no de llei com a la intervenció
del Sr. Gaspar Oliver, que s’estableix entre Conferència de
presidents de comunitats autònomes i Conferència de presidents
de l’article 74 de l’Estatut al nostre entendre no té gaire sentit,
només en podria tenir quant a la titulació de les dues
conferències i crec que demostra un cert desconeixement de les
respectives arquitectures institucionals. Hi ha moltes
diferències, múltiples, entre les dues conferències, i crec que no
es pot traslladar mimèticament l’una amb l’altra perquè això
seria un simplisme en el qual no hi hauríem de caure.

Per començar, no és el mateix disset comunitats autònomes
que quatre consells insulars, és un fet numèric, però que té unes
conseqüències organitzatives i de freqüència de reunions. No és
el mateix, i això sí que és important políticament, la relació que
hi ha entre comunitats autònomes que la vertebració que hi ha
entre consells i Govern a les Illes Balears que és molt més
profunda a nivell estatutari, competencial i administratiu, per
tant, hi ha una diferència substancial. 

Així mateix la Conferència de presidents de comunitats
autònomes, i açò ho hem de tenir molt en compte, no compta
amb un reglament que sí té aprovat la Conferència de
presidents, l’article 74 del nostre Estatut, un reglament publicat
al BOIB. Moltes diferències, i més que en podria dir, entre les
dues conferències per la qual cosa jo crec que és inviable donar-
los un tractament, com he dit, mimètic. 

Passem ara a tractar una sèrie de punts concrets comentant
la proposta del Partit Popular ja amb més detall. En primer lloc
una qüestió que jo diria quasi tècnica, lingüística quasi bé, que
tal vegada sigui una errada, però que si no ho és indueix a una
clara confusió de termes polítics. Al primer punt de la
proposició no de llei es reclama que els presidents de les Illes
Balears i dels consells consultin els debats de les conferències
als grups polítics. Els grups polítics, em deman jo, supòs que en
el cas del Parlament es refereix als grups parlamentaris, o es
refereix als partits polítics amb presència parlamentària?, que no
és exactament el mateix ni molt manco, o es refereix a tots els
grups polítics, fins i tot, els extraparlamentaris?, vull dir, és una
qüestió tècnica, però que pot induir a confusió i crec que en
tècnica legislativa s’ha d’anar molt viu amb aquestes
confusions. Deixem que és una imprecisió, una imprecisió que
hauríem de corregir. 

Passem ara a una altra temàtica no tècnica sinó de fons molt
més clarament polític. La proposició no de llei del Partit
Popular vol marcar, pretén marcar, pautes d’actuació als
consells insulars i açò, naturalment, és jurídicament possible,
aquest parlament ho pot fer, però políticament, al nostre grup,
ens sembla una barbaritat. Així de clar li ho dic. L’article 62 de
l’Estatut diu que els consells insulars establiran la seva
organització i que serà una llei del Parlament que la regularà, en
tot cas, una llei, no una proposta a partir d’una proposició no de
llei. Els articles següents al 62 de l’Estatut estableixen els
òrgans necessaris de funcionament i les fórmules de control i de
participació i deixen clar que la dinàmica interna dels consells

es regirà en base a un reglament aprovat pel mateix consell i que
en tot cas el Parlament regularà el funcionament globalment via
llei, via llei. 

És evident que aquesta proposta del Partit Popular, tant en
el primer punt com en el segon, suposaria una vulneració de la
capacitat d’autoorganització que tenen els consells reconeguda
per l’Estatut, un menyspreu a la seva capacitat de decisió i, des
d’un àmbit polític, una ingerència, una ingerència sense
justificació, per cert, sense justificació que el lloc correcte per
decidir sobre les fórmules de consulta i informació és el si dels
mateixos consells insulars no aquesta comissió sinó les
comissions i plenaris dels consells insulars. No donam suport a
això que ens sembla una ingerència dins l’autoorganització dels
consells insulars i, per tant, no acceptam aquestes referències
concretes que fa la proposició no de llei dels consells insulars i
demanaríem que en tot cas el Partit Popular presentés això
mateix, però ho presentés allà on pertoca, en els consells
insulars. 

Hem assenyalat en primer lloc una discrepància tècnica en
aquesta proposició no de llei, després una discrepància de
caràcter polític i ara passam a una tercera discrepància aquesta
de caràcter organitzatiu. El reglament de la Conferència de
presidents, per cert i com una qüestió terminològica no és
president, com diuen vostès, Conferència de presidents de
consells insulars amb aquest mimetisme president, Conferència
de presidents de comunitats autònomes, el nostre estatut parla
de Conferència de presidents, sense complement, a seques, ho
dic per una qüestió terminològica a la qual caldria ajustar-nos,
Conferència de presidents. Bé, el reglament, com els deia,
estableix dos tipus de reunions d’aquesta conferència de
presidents, unes d’ordinàries convocades amb un mínim de
quinze dies d’antelació, però també fixa la possibilitat de
conferències extraordinàries convocades només amb setanta-
dues hores d’antelació. És evident que aquesta proposició no de
llei no té en compte el reglament, o bé el PP el vol obviar, o bé
en aquest moments el desconeix, tal vegada pot ser perquè es va
publicar el dia de Nadal de l’any passat i també és un dia que
molta gent no llegeix el BOIB, però és clar que en el cas d’una
conferència extraordinària de presidents és impossible establir
les consultes prèvies i, malauradament, en aquesta proposició no
de llei el Partit Popular no fa cap distinció entre uns tipus de
reunions i uns altres, ordinàries i extraordinàries.

Així mateix hi ha una qüestió que creim, i jo estic
convençut, que amb el desenvolupament estatutari que està en
marxa hi haurà una gran freqüència d’aquestes conferències de
presidents, que sovintejaran, i no ens sembla de cap de les
maneres operatiu ni eficaç que només el president pugui
informar els grups parlamentaris. En el reglament de
funcionament de la Conferència de presidents, article 74, resulta
que deixa ben clar que cada president de consell o de govern
podrà portar altres persones del seu govern com a
acompanyants, per tant, dir, fixar, marcar, delimitar que només
el president del Govern de les Illes Balears ha d’informar em
sembla, tenint en compte que jo preveig, el nostre grup preveu,
que hi haurà una certa freqüència amb aquestes reunions, que
faria un encotillament o una certa paralització de l’activitat
presidencial i creim que no parlam de res absurd que sigui un
conseller de vicepresidència o un conseller del camp concret
que s’hagi de tractar que pugui informar els grups
parlamentaris.
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En aquesta mateixa línia, per tant, rebutjam també, com ja
ha fet la Sra. Marí, que de la informació posterior s’hagi de fer,
forçadament, una comunicació. Una comunicació és, gairebé, un
debat de política general, el seu procés, imaginem que es fan
diverses conferències de presidents amb una certa periodicitat
mensual, imaginem que paralitzam el Parlament, per tant, hem
de cercar fórmules que siguin més operatives i més funcionals,
i jo crec que això li pertoca, precisament, a qui ha d’informar al
Govern mentre ho faci.

Per tant, es dedueix que compartim la idea bàsica del Partit
Popular, és a dir, que els grups parlamentaris, perquè aquí
parlam de Parlament, de consell insular que en parlin als
consells insulars, els grups parlamentaris de poder expressar la
seva opinió i han de rebre informació, per això, perquè
compartim la filosofia, però no el redactat que ens sembla
confús i no adient, presentam una esmena in voce que duc
redactada, però, naturalment, és in voce que la passaré a la Mesa
si l’uixer ve i després els la donaré, i també al portaveu del
Partit Popular, una esmena que mantenint aquestes consultes
prèvies i les informacions posteriors jo crec que aquesta esmena
soluciona les mancances tècniques, polítiques i organitzatives
de la proposta del Partit Popular que abans he esmentat. 

Concretament aquesta esmena in voce diria: “el Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a
recaptar, prèviament a cada reunió ordinària de la Conferència
de presidents, les opinions i propostes dels grups parlamentaris
i a informar-los amb posterioritat a la celebració dels temes
tractats i dels acords presos”. Ens circumscrivim a la nostra
competència clara que és el Parlament, deixam camp perquè
sigui operatiu i, per una altra part, no entram dins un àmbit
competencial que creim que hem de deixar reservat als consells
insulars. Esperam que s’aprovi perquè recull la filosofia sense
les mancances que nosaltres hem detectat. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula l’Honorable Sr. Antoni
Diéguez.

EL SR DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sra. Presidenta. Con mucha brevedad porque
entendemos que la postura que ha manifestado ya el grupo
parlamentario que nos ha precedido en el uso de la palabra es
idéntica a la que va a presentar esta parte por lo cual no vamos
a repetir los argumentos que se han dicho puesto que,
básicamente, hemos encontrado los mismos inconvenientes en
la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario Popular,
inconvenientes técnicos, inconvenientes políticos,
inconvenientes organizativos, incluso los inconvenientes
operativos para que el resultado de esta proposición no de ley
diera un resultado tal y como se pretende, sin duda, por el grupo
parlamentario que la propone. 

Entendemos que sería mucho más correcto aceptar la
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario del BLOC y
nuestro grupo, por tanto, dará apoyo en su caso si se acepta a
trámite esta enmienda, si se acepta por el Grupo Parlamentario
Popular nuestro grupo la aceptaría. Entendemos que seria el
modo más correcto de resolver esta cuestión porque de lo que se
trata es de que haya esa comunicación con anterioridad y con
posterioridad, esto está recogido en la enmienda, con
anterioridad y con posterioridad a cada conferencia que se
llevara a cabo y lo que no hay es un sujeción a forma que como
ya se ha explicado antes pues imposibilitaría o dificultaría
muchas veces la buena marcha tanto de la conferencia como la
de este parlamento. Por tanto, ya digo, nosotros no daremos
apoyo a esta proposición si no es con la enmienda presentada
por el BLOC.

Nada más.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Per contradiccions té la paraula
el Sr. Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Intentaré contestar als distints
grups parlamentaris i a tots els portaveus en bloc ja que van en
la mateixa línia les seves intervencions. En primer lloc he de dir
que pens que no té mancances tècniques, Sr. Riudavets, la
redacció d’aquesta proposició no de llei perquè diu el que pretén
el Grup Parlamentari Popular, de totes formes, de cara a poder
arribar a acords, si bé és cert que el Partit Popular el que intenta
és que també els consells insulars recaptin aquesta informació
dels distints grups polítics perquè entenem que el que es tractarà
a la Conferència de presidents són temes que tendrà la
competència el Govern, perquè si no té competència el Govern
no té per què anar a aquesta conferència de presidents, enteníem
que era bo que els grups dels consells insulars també tenguessin
aquesta informació, però no hi ha cap inconvenient en retirar tot
el que fa referència als consells insulars perquè entenem que els
mateixos consells insulars, o dins el si dels consells insulars, els
distints consellers podran també presentar i demanar aquest
control i aquesta recaptació d’informació.

 La proposta que faria seria, efectivament, centrar-nos
només amb el Parlament, no hi ha cap inconvenient, no hi ha
cap intenció de ficar-nos amb l’organització dels consells
insulars, Déu me n’alliberi a mi, que a més sempre crec que he
pogut demostrar, als senyors diputats que em coneixen, que som
molt respectuós amb les competències de cada institució i no
vull ficar-me, però entenia que això era una filosofia, és el fons
de la qüestió, pensam que no estaria malament que això
s’aprovàs dins aquesta proposició no de llei, però, com dic, jo
retiraria i faríem una altra proposta, faríem una altra proposta a
la seva perquè, aquesta transacció que presenta el Sr. Riudavets,
perquè proposaríem, és a dir, ens falta el termini i a més que
sigui en posterioritat, i el Govern nosaltres pensam que ha de ser
el president del Govern qui ha d’informar al president i que a
més ho faci via reglamentària i que ho faci via una comunicació
o via compareixença del president a petició pròpia que crec que
són les dues vies que marca el Reglament; per tant, s’haurà de
subjectar aquí i que hagi de ser a la conferència de presidents
que hi hagi de ser un altre conseller, sense desmèrit i sense
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menyspreu cap a ningú, crec que el tema és important, com s’ha
dit aquí, com perquè sigui el propi president del Govern que
hagi de fer una compareixença o una comunicació a aquesta
cambra tal com ell ho desitgi. Jo aquí ho deixaria obert que sigui
o comunicació o que sigui una compareixença a petició pròpia.

En definitiva, i per resumir i perquè quedi clar, en el primer
punt ens centraríem només al que fa referència al Parlament, per
tant, llevaríem “recaptarà les opinions i propostes dels diferents
grups parlamentaris”. Amb la qual cosa ja no hi ha cap
equivocació pensar que puguin ser també els consells insular si
parlam de grups parlamentaris.

El segon punt també el deixaríem amb l’únic que fa
referència al Parlament llevant tot el que segueix “davant els
plens respectius dels consells insulars” i que quedàs: “en el
termini màxim d’un mes, després de la celebració de la
conferència el president del Govern de les Illes Balears
presentarà - no sé com ho podríem dir, una comunicació o una
compareixença a petició pròpia, o informarà, diguem -
informarà reglamentàriament al Parlament”. Si deim “informarà
reglamentàriament al Parlament” ja deixam la via perquè el
president triï la fórmula o l’article del Reglament d’aquesta
cambra que ell cregui convenient. Retiraríem el Partit Popular,
el Grup Parlamentari Popular, el que fa referència als consells
insulars.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. Sí, Sr. Riudavets, té la paraula
per veure si accepten les esmenes.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sr. Oliver, jo crec que nosaltres amb la nostra proposta hem
cercat una fórmula, no entraré al fons de la qüestió, que
encobreix les seves “daixones”. Hem de recordar que d’aquest
sí del Parlament s’haurà de crear una comissió de consells
insulars que serà el lloc adient, aquest lloc adient haurà
d’establir la fórmula, tal vegada no serà ni compareixença, ni
serà comunicació, i serà qualsevol altra cosa, no ho sabem, això
s’ha de crear, encara, en el si d’aquest parlament i és una decisió
no del Govern sinó nostra, dels diputats, per tant, hem cercat
una fórmula oberta que doni possibilitats a la informació, a la
recaptació d’opinions i a la informació prèvia, sense centrar-nos
ni en terminis ni en formes perquè sabem que hi haurà un àmbit
en aquest parlament específic per això i que està sense crear, i
creim, sincerament, que hauria d’assumir la nostra proposta
perquè si no hi haurem de votar en contra i no hi haurà cap tipus
d’informació, almanco, que no sigui voluntària.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Sr. Oliver. Volen interrompre
dos minuts? Voten a favor, molt bé. Queda retirat el primer punt
i es vota el segon, l’esmena, no? És així? 

Se substitueixen els dos punts per aquest, bé, com que el
Grup Popular havia dit que no retirava el primer punt, però bé,
és igual, se substitueix tot per aquesta esmena que ha presentat
el Grup Parlamentari del PSM. No importa votar, s’aprova per
unanimitat, no és ver? Molt bé.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 2728/07, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a
català a l'administració central de l'Estat.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
2728/08, del Grup Parlamentari Bloc per Mallorca i PSM-
Verds, relativa a català a l’Administració central de l’Estat. Té
la paraula l’Hble. Diputat Sr. Eduard Riudavets per un temps
màxim de deu minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, començaré la meva intervenció remuntant-me un poc
en el temps i recordant que ara fa poc més de tres anys aquesta
mateixa Comissió d’Assumptes Institucionals va debatre una
proposició no de llei presentada pel llavors Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, una proposició defensada per mi que
demanava que al Registre Civil es poguessin fer assentaments
en llengua catalana i que en conseqüència es poguessin expedir
les certificacions d’aquests assentaments també en llengua
catalana. Vaig basar l’argumentació d’aquella proposició en la
necessitat de l’acompliment de la legislació i en la necessitat de
l’equiparació en drets lingüístics. Aquella proposició no de llei
va ser aprovada per unanimitat de la Cambra, de la comissió, i,
sincerament, esper que avui passi el mateix ja que la proposició
no de llei que avui presentam té els mateixos objectius, per tant,
també esper que sigui aprovada per unanimitat.

La nostra proposta té com a única finalitat un objectiu amb
el qual jo crec que tots hi hauríem d’estar d’acord i és
l’eliminació de la discriminació per qüestions de llengua, una
discriminació que en el cas que ens ocupa pateixen els
catalanoparlants a la nostra terra. És que avui i ja des de fa
segles els parlants de la llengua pròpia de les Illes Balears no
poden emprar-la en segons quins àmbits administratius. Avui
per avui és, malauradament, encara impossible viure a tots els
àmbits en llengua catalana i des del nostre grup parlamentari, ho
hem dit per activa i per passiva i a totes les ocasions que hem
tengut per fer-ho, creim que si un ciutadà vol emprar només el
català té tots els drets en tots els àmbits de la vida a aquestes
illes. Ningú no pot obligar a un ciutadà a canviar la seva llengua
en els tractes amb l’administració em referesc, concretament.



158 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 11 / 16 d'abril del 2008 

 

En aquesta línia és, absolutament, imprescindible que també
l’Administració de l’Estat a les Illes Balears realitzi un procés
de normalització lingüística. Això què vol dir? Vol dir que
estigui en condicions per poder atendre els ciutadans de les Illes
Balears en la llengua que aquests desitgin. Qui desitgi adreçar-
se en català que ho pugui fer, qui desitgi fer-ho en castellà que
ho pugui fer, perquè si qualque ciutadà desitja ser atès per
l’Administració de l’Estat a les Illes Balears en llengua catalana
té tot el dret a exigir-ho, i el funcionariat estatal, en
conseqüència, han d’estar en condicions de respectar aquest
dret. Jo crec que és tan senzill com això, tan simple com això,
no li hem de donar més voltes, que els ciutadans de les Illes
Balears puguin exercir el seu dret a utilitzar la llengua catalana,
la llengua pròpia de la nostra terra en la relació amb
l’administració estatal quan l’administració estatal és aquí a les
Illes Balears.

A més a més, açò no és tan sols un desideràtum del nostre
grup, que ho és, però és purament i simplement, i açò és
l’important, l’acompliment de la legislació i no tan sols de la
legislació autonòmica sinó de la legislació estatal. I si es
compleix aquesta normativa estatal ja hauríem avançat un poc
més, un poc més, i substancialment també en segons quins
aspectes, en el procés de normalització lingüística. 

Facem un repàs d’aquesta legislació estatal. Ordre del 20 de
juliol de 1990, article 1, diu textualment: “En la provisión de
puestos de funcionarios en la Administración periférica del
Estado en el País Vasco, Cataluña, Galicia, Comunidad
Valenciana, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares se tendrá en cuenta el
conocimiento de la lengua oficial propia de cada comunidad
autónoma en los términos establecidos en estas normas”.
Fixem-nos que a un article posterior, aquesta mateixa ordre del
90, ja fa divuit anys, recull clarament que els ciutadans tenen
dret a ser atesos en la seva llengua. Un dret que,
malauradament, hem de dir, i torn a repetir, és vulnerat
diàriament per l’administració estatal de les Illes Balears no per
culpa dels funcionaris sinó per culpa que als funcionaris no se’ls
ha exigit el que la llei mana.

En aquest sentit la mateixa ordre de la qual estic parlant, de
l’any 90, estableix, també, mecanismes de formació per al
funcionariat, així com una redacció d’informes periòdics sobre
l’aplicació d’aquesta ordre amb la intenció que aquest procés de
normalització no quedi frenat. Hem de dir, però, que a la
pràctica, i malauradament per a tots, els resultats reals d’aquesta
ordre són, per dir-ho benèvolament, com a mínim, migrats i
així, per cert, ho reconeix explícitament el Reial Decret
905/2007 pel qual es creen els consells de llengües oficials a
l’Administració General de l’Estat i l’Oficina per a les llengües
oficials que textualment assenyala respecte d’aquesta ordre que
he esmentat abans que els resultats pràctics no han estat
satisfactoris.

Tot seguint amb la normativa estatal, fixem-nos ara amb allò
que estableix la Llei 7/2007, de 12 d’abril, del estatuto básico
del empleado público. Aquesta llei, ja no és una ordre o un
decret, aquesta llei deixa absolutament clares les obligacions de
l’administració estatal. A l’article 56.2 estableix, també,
textualment: “ Las administraciones públicas en el ámbito de
sus competencias, -per tant l’estatal també- deberán preveer la
selección de empleados públicos debidamente capacitados
para cubrir los puestos de trabajo en la comunidades
autónomas que gozen de dos lenguas oficiales”. 

En definitiva, l’acompliment, simplement l’acompliment,
que és el que demanàvem en aquesta proposició no de llei, de la
pròpia normativa estatal ja suposaria avançar en la bona
direcció, avançar en l’eliminació d’aquesta discriminació que
seguim patint els catalanoparlants. 

Hi ha un altre aspecte que no hem d’oblidar, els
responsables públics de les Illes Balears i, molt especialment
crec jo, els diputats i diputades del Parlament de les Illes
Balears tenim l’obligació de reivindicar la normalització
lingüística de l’administració estatal perquè així ens ho mana
l’Estatut d’Autonomia que l’article 4.3 diu textualment: “Les
institucions a les Illes Balears -entre elles el Parlament
naturalment- garantiran l’ús normal i oficial 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”. Açò ens ho mana l’Estatut i avui, sens
dubte, estam molt lluny, molt lluny de la igualtat plena de les
dues llengües pel que fa referència a la administració estatal. 

I si amb açò no ens bastava, la llei de normalització
lingüística, aprovada per unanimitat a aquesta cambra, deixa
ben clara, per exemple, quina és l’obligació dels responsables
públics de les Illes Balears, “promoure la normalització de la
llengua catalana en registres públics no dependents de la
comunitat autònoma”.

No m’allargaré més, els dos punts que proposam són,
simplement, una translació literal d’allò que estableix la
legislació estatal. Simplement exigim que s’apliqui. He de dir,
ho he de confessar que, com a nacionalista aniria més lluny del
que demana aquesta proposició no de llei, però a aquesta,
concretament, simplement el que demanam és que es compleixi
la legislació estatal.

En definitiva, és una proposició no de llei no excessivament
ambiciosa, no crec que sigui molt ambiciós simplement
demanar que es compleixi la llei i crec que tots els responsables
polítics i, sobretot, diputats i diputades que som generadors de
legislació, hauríem d’estar d’acord que la llei és compleixi i, per
tant, hauríem de votar a favor  d’aquesta proposició no de llei
que esper que sigui aprovada com la de fa tres anys també per
unanimitat. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Per fixar posicions, per part
del Grup Parlamentari Mixt es dividiran el temps; té la paraula
primer el Sr. Mayans, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Amb aquesta proposició no de llei que
ha presentat el portaveu del PSM ha fet una numeració molt
concisa i molt extensa de tota la normativa que ens empara en
aquest sentit i jo crec que hi ha dues fonamentals del que ha
citat ell, una l’Estatut, acceptat per tots i votat per quasi tots, i
l’altra la Constitució, l’una i l’altra quant al castellà diuen que
és un dret i un deure, per tant, conèixer-lo i saber-lo i el que
posa l’Estatut a l’article 4.2 que no ha llegit el portaveu és el
dret de conèixer-la que així es va acceptar a l’Estatut que es va
aprovar i, com dic, votat per quasi tots, fins i tot, una gran
majoria. Parla també de les varietats insulars a l’article 35. Això
és el que manen les lleis en vigor l’Estatut inclòs.

Un altre problema més real és la dificultat que tenen totes les
administracions estatals per complir amb la plantilla, complir
amb la qualitat de servei que han d’oferir als territoris insulars
i estic parlant també de Balears, evidentment. Jo crec que a
aquestes administracions cal deixar, l’ideal seria que tot Déu
pogués tenir un mínim perquè els administrats poguessin ser
atesos en l’idioma cooficial, si deim oficial, que volguessin,
però, evidentment, la situació real és que s’ha de deixar un
marge, un termini perquè aquesta administració formi, doni els
cursets que hagi de donar a la seva plantilla i en definitiva
adapti la situació de la comunitat a la gent que porti cap a aquí.
A vegades el català és un mèrit, com diu la proposició, i a
vegades, també, és un requisit, depèn del lloc on s’accedeixi,
evidentment, qui tengui més mèrits quan la plaça requereixi que
el català sigui un mèrit accedirà i si la plaça requereix que el
català sigui un requisit qui ho tengui accedirà, això és evident.

Per tant, una cosa és la proposició no de llei que se’ns
presenta avui, que crec que tots els que estam aquí la compartim
amb major o menor mesura, i una altra són els marcs legals, dos
fonamentalment, que són la Constitució i l’Estatut en els quals
ens movem i també entenc que varen ser acceptats per quasi tots
en un moment o en un altre.

No compartesc que la situació no sigui normal, jo crec que
és una situació normal, el que no podem generalitzar situacions
o generalitzar que un tema fruit d’incidents puntuals que s’hagin
pogut produir sobre aquest tema o a conseqüència d’aquest
tema. 

Quant al primer paràgraf crec que tots el compartim i el
segon paràgraf d’aquesta proposició crec que la darrera frase és
dins la mateixa proposició contradir el segon paràgraf, és a dir,
exigir un coneixement del català mai inferior als coneixements
exigits en llengua castellana contradiu, precisament, l’article
que ha llegit el portaveu on diu que “l’oficialitat de la llengua
comporta el seu ús per les administracions públiques i que tots
els ciutadans tenen el dret a expressar-s’hi i ser-hi atesos”. Jo
crec que a l’Estatut aquest tema va quedar bastant clar i
demanar que els coneixements del castellà siguin iguals que els
coneixements del català és, com he dit abans, incloure
indirectament que el català també sigui un deure, i a l’Estatut

crec que va quedar bastant clar que era el dret i per tant així ho
llegit el portaveu del PSM quan ha fet la seva intervenció.

Si no hi hagués aquesta frase final, i crec que en podríem
parlar, igualment també podríem rectificar o podríem canviar
per un sinònim la paraula “necessari” que apareix en aquest
segon paràgraf per una altra que podria dir “fent el possible” o
una cosa similar.

Per tant, i anant concloent, jo crec que la situació ideal la
compartim tots, és el que mana l’Estatut i la legislació vigent,
i la situació real quina és?, la real és que els funcionaris estatals
que vénen a treballar aquí tenen moltes dificultats per
moltíssimes coses, plus d’insularitat inclòs, i hem d’intentar
formar-los i que puguin atendre la gent de les Balears de la
millor manera possible, però perquè això pugui ser possible hem
de donar terminis, hem de ser realistes i hem de donar terminis,
que cada administració es comprometi a formar, a perfeccionar
els seus treballadors o funcionaris, perquè puguem aconseguir
la situació ideal de què jo he parlat fins ara. Per tant jo crec que
si es canviassin aquests matisos del segon paràgraf jo crec que
també en podríem parlar.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Té la paraula la Sra. Marí per un
temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Abans de res, i trobant-ho pens del
tot una obvietat, vagi per endavant que aquesta diputada sí que
donarà suport a la proposició no de llei entrada pel BLOC de
Mallorca i PSM-Verds en què insta el Ministeri
d’Administracions Públiques del Govern de l’Estat perquè a les
administracions que en depenen tots els ciutadans puguin ser
atesos en llengua catalana. 

És d’allò més evident que la nostra situació de bilingüisme
oficial és com a mínim atípica. Resulta que tenim dues llengües
oficials de la comunitat autònoma però que una part del
funcionariat que treballa a les Illes Balears pot fer-ho sense
dominar la llengua catalana. En molts casos fins i tot hi ha
funcionaris que no són capaços d’entendre bé el català, amb la
qual cosa conculquen de manera claríssima els drets lingüístics
d’una part dels ciutadans de les Illes, és a dir, dels ciutadans
catalanoparlants. Si un ciutadà de les Illes pot usar el català en
tots els àmbits i les ocasions de l’Administració, com a lògica
resposta ha de garantir que en tots els seus serveis es pugui
atendre el públic amb tota normalitat en llengua catalana. Ja es
poden fer tots els cursets que facin falta, no hi ha cap problema,
l’Administració de l’Estat pot generar cursos de català, tots els
que vulgui i més.
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Per tant resulta també una mica sorprenent des del meu punt
de vista que es pugui exercir com a funcionari sense conèixer el
català, i jo em deman què passaria si de manera més o manco
sistemàtica ens trobàssim amb funcionaris que no poguessin
atendre el públic en castellà, o fins i tot amb funcionaris que no
entenguessin el castellà i per tant impedissin que els ciutadans
poguessin usar l’altra llengua oficial, el castellà, en aquestes
illes. Estic convençuda, senyores i senyors diputats, que
l’escàndol seria majúscul i que els cursets caurien en dos
segons. En canvi els drets lingüístics dels catalanoparlants són
conculcats sistemàticament i no pareix que hi hagi ningú que se
n’espanti gaire.

Per això crec que aquesta proposició no de llei del BLOC
per Mallorca i PSM-Verds és d’allò més sensata i, alhora, que
constitueix una anomalia que un grup d’aquesta cambra encara
avui hagi de fer-la. Qualsevol funcionari que treballa a les Illes
Balears des del nostre punt de vista hauria de dominar la llengua
catalana tant oralment com per escrit, de la mateixa manera que
ho fa amb la llengua castellana. Hem de defensar, per tant, els
drets lingüístics d’aquells que els veuen sistemàticament
escamotejats i hem de reclamar allò que correspon a  una
llengua oficial, com ho és el català des que tenim Estatut
d’Autonomia. 

Per això crec que també està molt bé que la proposició no de
llei remarqui que el coneixement exigible del català no ha de ser
mai inferior als coneixements exigits de llengua castellana.
Quan el nivell de català a l’Administració de Justícia, a les
Forces de Seguretat o a qualsevol oficina estatal sigui similar al
que avui podem observar de castellà, ens podrem començar a
donar per satisfets.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Costa.

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, en
primer lloc per dir que es donarà suport a la proposició no de
llei presentada pel BLOC, i únicament no entrarem en el repàs
normatiu realitzat per part del proposant perquè crec que ha fet
un repàs normatiu claríssim, i per tant des de la Constitució
Espanyola fins a la llei del 2007 sobre els empleats públics. Per
tant hem de dir que l’obligació que va marcar la Constitució
Espanyola de l’estructuració d’un estat allà on les autonomies,
amb els seus reconeixements lingüístics, etc., etc., tenguessin els
trets que havien de tenir, crec que el marc normatiu s’ha anat
complint.

Qüestió diferent és plantejar quina és l’evolució i el pas que
ha tengut la societat espanyola i per tant l’Estat espanyol de
passar d’un estat hipercentralista a un estat allí on es
descentralitzi o arribi a una estructura quasi federal. I
evidentment el transcurs del temps o l’evolució per arribar a la
intenció de la proposta del proposant evidentment ha necessitat
i necessita el temps que jo crec que... Però el que sí s’ha
d’esmentar és que hi ha hagut avanços importantíssims en el
tema de la normalització lingüística en el conjunt de l’Estat.

I evidentment s’ha anat produint, perquè va dirigit
bàsicament a una qüestió molt dirigida al Ministeri
d’Administracions Públiques i per tant al que competeix a
l’àmbit dels funcionaris, podríem dir una qüestió: el marc legal
s’ha creat i el que en aquests moments és necessari és la
modificació del que són, els que es diuen els catàlegs de llocs de
feina, en el qual s’adeqüin les determinades places de
funcionaris públics que estan treballant o operant em el conjunt
de les diferents autonomies i especialment a la nostra, allà on
s’adapti una qüestió lingüística que probablement hi haurà a
determinats llocs no que sigui un mèrit, sinó establir-ho com un
requisit probablement per a l’ocupació de determinades places.

Aquest és el marc i per això pensam que és bo l’esperit i la
proposta que es planteja per part del grup proposant, però també
estam convençuts que havent-hi un marc normatiu la millor
feina que es pot realitzar des de totes les institucions és fer
molta feina i que el debat lingüístic no torni en aquesta
comunitat autònoma, no torni en un sentit d’enfrontament entre
grups polítics. Per tant vull reivindicar, i estic convençut que el
proposant també ho reivindica, un ample consens que hi va
haver des de la constitució d’aquesta autonomia. I ho dic no
d’una forma fortuïta; en uns moments on un grup polític
important dins aquesta comunitat està en un debat justament de
tensió lingüística interna, crec que hauríem de ser capaços
d’introduir elements perquè el consens que es va aconseguir a
l’inici de l’autonomia no caigués en un debat com a altres
comunitats autònomes, que s’ha tornat una arma d’enfrontament
entre grups polítics i, el que és pitjor, entre els ciutadans i les
ciutadans, i m’estic referint d’una forma clara a la comunitat
valenciana.

Per tant, dit això, sí que vull fer una advertència i demanar
en nom del Grup Parlamentari Socialista que el tema lingüístic
és un element de consens i que el Grup Socialista farà totes les
passes perquè aquest consens que hem tengut sobre una llengua
i un acord que hi va haver entre tots els grups polítics es
mantengui en el si del Parlament i que no torni o que no sigui,
com a altres indrets, un àmbit de discussió i de crispació política
entre els diferents grups polítics. Amb aquest esperit sempre ens
trobaran al Grup Socialista per anar construint català des del
consens, i garantint els drets lingüístics a tots els ciutadans de
les Illes Balears. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Antoni Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Popular es planteja
aquesta qüestió tenint en compte el consens que ja es va suscitar
en aquesta mateixa cambra quan es va debatre l’Estatut de..., la
darrera reforma de l’Estatut d’Autonomia. Aquesta comunitat
autònoma ja va tenir aquest debat i aquest debat en aquell
moment es va substanciar jo crec que d’una manera
satisfactòria, presentant un document del qual la majoria
d’aquesta cambra estava convençuda i que va tenir, jo crec, un
acord molt important sobretot entre el Partit Socialista i el Partit
Popular.
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D’aquí que avui francament ens estranyin certes postures. El
debat de si el català ha de ser un dret o un deure és un debat
superat en aquesta comunitat autònoma, és un debat que ja
vàrem iniciar i tancar en aquell moment i que va quedar
substanciat com un dret i no com un deure. D’aquí que
m’estranyi la postura també del Partit Socialista avui, que diu
que busca el consens. Entenem que el consens ja es va
aconseguir quan es debatia l’Estatut d’Autonomia; en aquell
moment el mateix Partit Socialista va dir que no a la proposta
del PSM, en aquell moment, d’incloure el català com una
obligació i no com un dret, i avui constatam que en el punt
número 2 es reclama que sigui necessari, és a dir, que sigui un
deure, que sigui una obligació el coneixement i l’ús del català
a una instància concreta de l’Administració i crec que això va
en contra del consens a què vam arribar en aquell moment.

Donat aquest fet, crec que les passes a fer essencialment són
les de respectar aquell consens que varem dur en aquell
moment, com precisament reclama el Partit Socialista i reclama
el conjunt dels intervinents d’aquesta mateixa cambra a la
comissió d’avui. 

S’ha de dir també que l’article 4 ja reflecteix -l’ha citat el Sr.
Riudavets- ja reflecteix allò que vàrem pactar en el seu moment.
L’article 4 parla sobretot que de la llengua catalana, pròpia de
les Illes Balears, tendrà juntament amb la castellana caràcter
d’idioma oficial; ningú no ho nega. Tots tenen dret a conèixer-la
i a usar-la, dret a conèixer-la i a usar-la, i ningú no podrà ser
discriminat per causa de l’idioma; tampoc els empleats i els
treballadors. Tres: les institucions de les Illes Balears garantiran
l’ús normal i oficial dels dos idiomes, prendran les mesures
necessàries per assegurar-ne el coneixement -assegurar-ne el
coneixement, mesures necessàries per assegurar el coneixement-
i crear les condicions que permetin arribar a la igualtat plena de
les dues llengües quant als drets dels ciutadans de les Illes
Balears. Fins i tot una ordre, l’Ordre de 20 de juliol del 1990,
que comenta el mateix Sr. Riudavets, parla que s’ha de tenir en
compte, és a dir, que ha de ser un mèrit per al que accedeix a un
lloc de feina, idò per passar de banda aquell que no té aquesta
habilitat o aquests coneixement per assegurar precisament el
dret d’aquells que vénen a l’Administració a ser atesos en
qualsevol de les dues llengües oficials.

Però no hem d’arribar, jo crec, a l’absurd de perdre de vista
quina és la finalitat de les institucions. La finalitat de les
institucions, la finalitat de cadascun dels organismes públics no
és altra que donar el servei que li correspon. Jo no em podria
imaginar que una plaça de jutge quedàs sense cobrir, amb la
importància que té això des del punt de vista de la justícia i dels
drets també dels mateixos ciutadans, pel fet que un jutge no
coneixia català si d’entre tots els jutges que s’hi presentaven
precisament no n’hi havia cap que no tengués aquesta habilitat.
Idò no confonguem les prioritats. 

La prioritat número 1 és que l’Administració doni el seu
servei, el de justícia, el de salut, el d’educació, aquell que
correspongui. Número 2: a més a més hem de promoure que el
dret dels ciutadans de ser atesos en les dues llengües sigui
possible, per tant entenem que ha de ser un mèrit, i per tant hi ha
dos drets importants, un el dret d’aquell treballador que ha
d’accedir a un lloc de feina amb igual concurrència amb la resta
i amb uns mèrits adequats, i dos el de la persona que ha de ser
atesa per part de l’Administració, com correspon, i evidentment
sense que siguin conculcats els seus drets. Entenem que avui per
avui no s’estan conculcant, una flor no fa estiu, una situació
concreta que hagi pogut succeir, que evidentment hem
d’intentar evitar, idò no pensam que sigui un fet generalitzat i
que hàgim ara de distorsionar tot el sistema. 

Crec que hem de continuar contemplant el consens que
vàrem aconseguir en el debat de l’Estatut d’Autonomia, que no
hem de distorsionar l’ordre de prioritats; prioritat u, que els
serveis funcionin, que funcionin bé, que s’atenguin, que tenguin
la gent que correspon i el perfil professional que correspon; i,
dos, que es contempli com a mèrit aquesta qüestió perquè
efectivament tothom tengui, bé, les capacitats, la possibilitat de
ser atès en la seva llengua.

I llavors hi entren altres actuacions, que les apuntava també
el nostre company de Formentera, el Sr. Josep Mayans, que deia
que hi ha d’haver, una vegada que ja tenim aquestes persones
dins l’Administració, idò incentivació, sensibilització perquè
aquesta atenció en les dues llengües amb plena normalitat sigui
possible, i crec que això és una actuació que sí que hem d’instar
l’Administració general de l’Estat perquè ho porti a terme, ja
dic, amb plena normalitat. 

Per tant recollint quin serà el nostre posicionament dir que
efectivament el punt número 1 que s’ha presentat a la proposta
del Sr. Riudavets, l’acceptam, entenem que és lògic, va en la
línia de l’Estatut d’Autonomia. No així el punt número 2, que
li proposaríem una esmena in voce de substitució, i li
proposaríem que digués: “El Parlament de les Illes Balears insta
el Ministeri d’Administracions Públiques del Govern de l’Estat
a promoure el coneixement de la llengua catalana per afavorir
l’atenció als ciutadans en les dues llengües oficials i fer possible
el dret de tots de conèixer i usar la llengua pròpia i les seves
modalitats”. Just això. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Serra. En torn de rèplica té la paraula el
Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc vull mostrar el
nostre agraïment als grups que m’han donat suport, i començaré
la meva rèplica, que no és una rèplica, fent una apreciació al
diputat socialista que ha exposat el parer del seu grup dient-li
que sense dubte, Sr. Costa, nosaltres estaríem per un consens
lingüístic; el problema és que vostè acaba de sentir la
intervenció del Grup Parlamentari Popular i hi ha grups que el
consens lingüístic passa per aigualir qualsevol cosa, i un
consens des de l’aigualiment de les postures, des de tornar a la
confusió i des de tornar al deixar fer per no fer res, nosaltres no
ens hi trobarem mai, no es perdrà per nosaltres. Nosaltres
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voldríem una societat normalitzada on parlar català no suposés
mai cap dificultat en cap àmbit, i a partir d’aquí açò, sens
dubtes, el dia que aconseguim aquesta societat normalitzada no
hi haurà cap debat lingüístic perquè viurem en una societat
normal, que ara no hi vivim.

Sr. Mayans, diputat d’AIPF, a veure, vostè m’ha parlat de
les dificultats. Naturalment que coneixem aquestes dificultats,
fa molts d’anys que les coneixem. Vostè m’ha dit que havíem
de donar un marge a l’Administració; sense dubte, 25 anys de
marge des de l’aprovació de l’Estatut, 18 anys de marge des de
l’aprovació de l’ordre, són molts d’anys de marge, molts d’anys
de marge. Així i tot seguim donant marge, perquè nosaltres en
aquesta proposició no de llei en cap moment no establim
terminis, simplement deim que es faci el que la llei diu que s’ha
de fer. No oblidem que és la llei, que ho diu.

Sr. Serra, vostè ja ha tengut l’oportunitat de parlar i, si no,
a la pròxima comissió.

Quant a la confusió que vostè fa entre deure i coneixement,
deure i coneixement no és el mateix; és exigir a un funcionari
públic que el coneixement de la llengua no suposa que a
l’Estatut hagi de dir que és un deure per a tota la ciutadania. És
que a un funcionari públic se li demanen unes coses que a tota
la ciutadania no se li demanen: un nivell d’estudis, un nivell de
certes pràctiques; per tant una més és la llengua catalana. No
vulguin confondre perquè no s’ha de confondre.

Sr. Serra, jo estic segur, el conec, que vostè és intelAligent;
per tant no és manca d’intelAligència aquesta confusió que ens
ha posat de termes en aquesta seva exposició, perquè el debat de
l’Estatut no té res a veure amb el que estam parlant avui,
absolutament res a veure. L’Estatut reconeix, certament, el dret
a conèixer, el dret. Del que estam parlant és del dret que no
podem exercir, no estam parlant del deure de conèixer tothom;
vostè està confonent els termes, i com que el consider
intelAligent, per tant sé que no és un error, és una confusió
intencionada. Perquè, clar, naturalment que en cap moment no
se’ns ha passat pel cap -se’ns va passar en el debat de l’Estatut
i ho vàrem defensar, però aquí no- demanar el deure de conèixer
tothom la llengua catalana, que ja ho voldríem, però no,
demanam el dret que sí recull d’Estatut de poder usar-la, i és
que el dret de poder usar-la en aquest moment se’ns està
conculcant a les relacions amb l’Administració de l’Estat a les
Illes Balears, i açò precisament és el que volem solucionar.

I com ho volem solucionar? Fent complir simplement la llei.
Certament jo tenia l’esperança que açò s’aclarís, i diuen que
l’esperança és una virtut que porta al desengany, i jo avui estic
desenganyat en aquest sentit perquè pensava que el Partit
Popular amb una proposició no de llei que simplement demana
el compliment de la llei no tindrien gaire problemes. Jo no sé si
és que en aquest moment encara no han definit les qüestions
lingüístiques en el seu partit, pot ser, però tenia la "daçona",
tenia l’esperança que al final m’ha portat al desengany que el
Partit Popular faria una passa clara d’una vegada per totes en
defensa de la nostra llengua. Perquè simplement, i ho torn
repetir, estam demanant el compliment de la llei.

A veure, la llei que marca el control de qualitat dels
productes alimentaris suposa una dificultat de la producció, o
no?; naturalment si no hi hagués aquests controls més
produirien. La llei que posa normes de trànsit suposa una
dificultat de circulació, si no circularíem més ràpid sense tants
de problemes. La llei que reserva places per a discapacitats a
l’Administració suposa una provisió de llocs de feina. Idò la llei
que marca uns requisits lingüístics naturalment que suposa unes
dificultats, la llei suposa dificultats, però naturalment el Partit
Popular, quan tractam de llengua, la llei ja no importa la
complim; haurem de fer coses, hauríem d’intentar promoure...
No, senyor, compliment de la llei, que és el que demanam amb
aquesta proposició no de llei.

No li accept la seva esmena in voce entre altres coses perquè
vostè ha dit una cosa que ja arriba a fregar la ridiculesa. Quan
vostè diu “és que allò important és donar servei”, miri, escolti,
donar servei, sens dubtes; i si ve un..., idò a la Xina ja podem
importar jutges xinesos que donaran el servei i no els entendrà
ningú. El que passa que exigim que parlin en castellà però no
poden exigir que parlin en català. La doble balança, la doble
mesura, la doble injustícia que fa sempre el Partit Popular en
qüestions lingüístiques.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies...

EL SR. SERRA I TORRES:

Sra. Presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Riudavets...

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

No, no he acceptat l’esmena.

EL SR. SERRA I TORRES:

Ah! Just una proposta en aquest sentit, i és dir que l’esmena
anava destinada a canviar la paraula “necessari”, que és l’únic
aspecte que considerava que xocava amb la realitat. És a dir...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sr. Serra, però ara ja no estam en torn de debat. Vostè ha
fet una esmena, no s’ha acceptat l’esmena...
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EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

No accept l’esmena i accept votació separada dels dos punts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, per tant es voten per separat els dos punts. 

El primer punt de la proposició no de llei, vots a favor?

S’aprova per unanimitat.

El segon punt de la proposició no de llei, vots a favor?

Vots en contra?

Sra. Lletrada.

LA SRA. LLETRADA:

Vots a favor, 9 i vots en contra, 8.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda aprovada la proposició no de llei.

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