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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui, i
en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. LLINÁS I WARTHMAN:

Bon dia, presidenta. Isabel Llinàs substitueix Francesc Fiol.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Bon dia. Antònia Gener substitueix Misericòrdia Sugrañes.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

María Luisa Morillas substituye a Francina Armengol.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí substitueix Josep Melià.

EL SR. BONED I ROIG:

Sra. Presidenta, Joan Boned substitueix Xico Tarrés.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Maria Torres substitueix Joana Barceló.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
397/10, de publicitat institucional de les Illes Balears.

L’ordre del dia d’avui consisteix a dictaminar el Projecte de
llei núm. 397/2010, de publicitat institucional de les Illes
Balears. Les esmenes que es mantenen al projecte de llei són les
següents: a l’article sisè, l’esmena 941/2010 del Grup
Parlamentari Popular; a l’article novè, la 821/2010 del Grup
Parlamentari Mixt; a l’article desè, la 820/2010 del Grup
Parlamentari Mixt; i a la disposició final segona, la 822/2010
del Grup Parlamentari Mixt.

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Mixt, 820,
821 i 822, té la paraula l’Hble. Sra. Esperança Marí, per un
temps màxim de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, quant a les
esmenes que presenta el Grup Mixt, Unió Mallorquina, vull
manifestar la intenció de mantenir totes aquestes tres esmenes
que no s’han incorporat al dictamen del projecte de llei 397/10,
de publicitat institucional de les Illes Balears, perquè siguin
defensades en els seus propis termes i puguin ser defensades en
el ple que hi haurà posteriorment a la Cambra.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Per defensar l’esmena del Grup
Parlamentari Popular, 941, té la paraula l’Hble. Sr. Miquel
Jerez, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, molt
breument, el Partit Popular manté l’esmena 941 per tal de
defensar-la en comissió. No obstant això, en el debat de
ponència i amb la resta de grups parlamentaris vàrem arribar a
un cert enteniment a l’hora d’intentar transaccionar aquesta
esmena per tal d’arribar a un text consensuat entre totes les
parts. Per tant en aquest moment el Grup Parlamentari Popular,
en lloc de defensar l’esmena a aquest article, defensarà una
transacció que entenc o esper i confii que sigui del grat de tots
els grups parlamentaris i que he fet arribar a tots i cada un
d’ells, i també trasllat a la presidència perquè sigui tenguda en
compte.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Jerez. Per torn a favor o torn en contra, pel Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, si vol
intervenir, el Sr. Llauger per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Respecte de les esmenes
presentades pel Grup Mixt, que corresponen a les esmenes
d’UM, lògicament, com que simplement han estat defensades en
els seus propis termes, crec que no em toca fer una
argumentació en contra. Simplement anunciaré el vot contrari
i que aquest vot contrari eventualment ja seria argumentat en el
plenari, en cas que en plenari fossin defensades per part d’Unió
Mallorquina aquestes esmenes. Per tant a les tres esmenes
d’Unió Mallorquina simplement anunciam el nostre vot
contrari.

Respecte de l’esmena que presenta el grup..., que mantenia
el Grup Popular a l’article 6 i que ara se’ns presenta en forma de
transacció, nosaltres hem rebut el text d’aquesta possible
transacció i crec que hi podem donar suport amb el mateix
esperit amb què hem donat suport a totes aquelles transaccions
que s’han anat construint a les sessions de ponència d’aquesta
llei. 

Només voldria afegir al respecte la nostra satisfacció perquè
tot el procés de ponència ha arribat a un text que, excepció feta
de les esmenes que manté Unió Mallorquina, es podrà aprovar
per tots els grups i que tendrem una llei de publicitat
institucional que incorporarà criteris, control de la publicitat
institucional, directrius perquè no se’n faci utilització partidista,
directrius perquè no es faci un excés de despesa i que, fins i tot,
incorporarà mecanismes com aquesta comissió i el seu
funcionament i les seves objeccions perquè aquest control i
aquests objectius siguin efectius. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Ernest Ribalaiga per un temps màxim de deu
minuts.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En relació amb les esmenes
d’Unió Mallorquina, del Grup Mixt Unió Mallorquina,
simplement vull comentar que les rebutjam, hi votarem en
contra; respecte de la 820, perquè entenem que tots els
ajuntaments han d’estar subjectes a la llei, no només uns quants;
i la 821 i la 822 perquè entenem que afecten un dels temes més
importants de la llei, que és la creació de la comissió de
publicitat institucional. No obstant això, en el debat en plenari
ja argumentarem amb més profunditat cada una d’aquestes
coses.

Pel que fa referència a l’esmena del Partit Popular, la 941,
permetin-me que prèviament digui que estam molt satisfets de
la feina que s’ha fet en comissió; que entenem, i així ho
transmetem als diferents grups parlamentaris, la nostra
felicitació per l’actitud que s’ha tingut, per les ganes de treure
endavant una llei que el nostre grup considera que és molt
important i fonamental en aquesta comunitat autònoma. I he de
dir al portaveu del Partit Popular que acceptam la seva proposta
de transacció en els termes que ha estat expressada i que, per
tant, no hi queda en aquests moments ja cap esmena de les que
s’havien presentat que no hagi estat convenientment
transaccionada, aprovada o canviada en els termes en què
s’hagin pogut produir a la mateixa ponència.

Hem de felicitar-nos per haver arribat a aquest punt
d’unanimitat i esperar que aquesta llei tengui els efectes que
pretenem els legisladors que tengui.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ribalaiga. Si la Sra. Marí o el Sr. Jerez volen fer
ús de la paraula per torn de rèplica... Sr. Jerez, per un temps
màxim de cinc minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
simplement per manifestar el criteri del meu grup sobre les
esmenes presentades per Unió Mallorquina, que en aquest cas
no m’he pronunciat a la meva primera intervenció, i ho farem en
sentit contrari a les esmenes. Per tant anunciam aquí el nostre
vot en contra i òbviament seran discutides en ple, criteri que
òbviament nosaltres continuarem mantenint.

I en relació amb la transacció que el meu grup parlamentari
ha presentat a l’esmena 941 per tal de millorar el seu redactat,
vull agrair a tots els grups parlamentaris aquest esforç
d’incorporació al text d’aquesta nova proposta, i també agrair,
com no pot ser d’altra manera, el treball que s’ha fet en
ponència, l’actitud, el comportament..., i el tarannà de...

(Remor de veus)

Sra. Presidenta, hi ha un rum-rum aquí que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Demanaria silenci, per favor, que està parlant el diputat
explicant el tema de les esmenes, per favor. Gràcies.

EL SR. JEREZ I JUAN:

En fi, vull agrair l’actitud, el comportament i el tarannà de
tots els grups parlamentaris en el debat en ponència, crec que ha
estat altament positiu, i òbviament en el debat en plenari aquesta
actitud també es manifestarà en el debat d’una llei que entenem
que és altament positiva.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Jerez. Per tant passam ara a les votacions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt 820,
821 i 822. 

Vots a favor? Cap.

Vots en contra? 

Abstencions?

Hi ha hagut: cap vot a favor, 16 en contra i una abstenció.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Popular, 941,
amb la transacció que ha estat presentada. Passam a votar-la.

Vots a favor?

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Perdonau, podríeu llegir l’esmena tal com ha quedat?, la
transacció que s’ha acceptat?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí. Proposta de transacció: substituir el punt 2 de l’article 6.
“Per a la determinació dels mitjans de difusió a emprar a cada
campanya publicitària i per a la distribució de la inversió entre
aquests, només es tindran en compte els criteris objectius
d’abast territorial de difusió de cada mitjà i de cost econòmic.
A les campanyes adreçades només a un segment de la població
es tindrà en compte de manera destacada la capacitat de difusió
de cada mitjà o suport al públic objecte en cada cas”. 

Un punt 3 que dirà: “Una vegada decidits els suports o
mitjans a utilitzar, els contractes a què es refereix el present
article no podran excloure cap dels suports o mitjans de la
mateixa tipologia d’entre els que estiguin inclosos a la
campanya publicitària, amb l’excepció dels que ho siguin de
manera expressament motivada, essent la quantia assignada a
cadascun el tant per cent que els correspongui en funció de la
seva capacitat de difusió”.
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I el punt 4: “Els criteris de difusió d’establiran per a cada
campanya atenent els índexs comparatius de referència que
siguin comunament acceptats pel mercat, prioritzant aquells que
siguin gestionats per organitzacions sense finalitats lucratives”.

I una vegada havent llegit l’esmena de transacció, si no hi
ha... Sí, Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Presidenta, si no teniu inconvenient demanaríem si es
pogués aturar just dos minutets per acabar de comentar la
transacció.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, idò aturam dos minutets.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

...proposta de transacció del Grup Parlamentari Popular, em
diuen que ha sofert una modificació. El punt 2 quedaria així,
començaré després del primer punt que diu: “a les campanyes
adreçades només a un segment de la població es tindrà en
compte de manera destacada l’ús de la llengua, la capacitat de
difusió de cada mitjà o la seva adaptació al públic objectiu de
l’acció publicitària”. 

Els punts 3 i 4 queden redactats tal com estaven abans. És
així, Sr. Jerez?

EL SR. JEREZ I JUAN:

És així, Sra. Presidenta. En la lectura anterior que s’ha fet.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Per tant, passam a votació l’esmena RGE núm. 941
del Grup Parlamentari Popular, amb la transacció proposada i
amb aquest canvi darrer que ha sofert el punt 2. D’acord?

Vots a favor?

S’aprova per unanimitat.

Ara passam a la votació conjunta dels articles on es
mantenen esmenes, articles 6, 9 i 10 i la disposició final segona.
Retiram l’article 6 perquè s’ha aprovat la transacció, per tant,
l’article 6 queda retirat.

Per tant, votam els articles 9, 10 i la disposició final segona,
que és on es mantenen esmenes.

Vots a favor? 15 vots a favor.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 1.

Ara votarem els articles i les disposicions on no es mantenen
esmenes. Són la denominació del títol del projecte, els articles
1, 2, 3, 4, 5, 6 bis, 7, 8, la disposició transitòria única, la
disposició derogatòria única, la disposició final primera, la
disposició final tercera i l’exposició de motius i també convé
incloure-hi l’article sisè.

Per tant, votam aquests articles.

Vots a favor?

Per unanimitat.

En conseqüència, queda dictaminat el Projecte de llei RGE
núm. 397/10, de publicitat institucional de les Illes Balears.

Així mateix es recorda que d’acord amb l’establert a l’article
120 del Reglament de la cambra, els grups parlamentaris dins
les 48 hores següents a la data d’acabament del dictamen, en
escrit adreçat a la Molt Hble. Sra. Presidenta del Parlament,
hauran de comunicar els vots particulars i les esmenes que
havent estat defensats i votats en comissió i no incorporats al
dictamen pretenguin de defensar en el ple.

I una vegada esgotat l’ordre del dia i no havent-hi més
assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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