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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Sí, Sr. Presidente, Jaime Fernández sustituye a Pedro Palau.

EL SR. PRESIDENT:

Muy bien. L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de
les proposicions no de llei RGE núm. 155, 292 i 2947/12.

1) Proposició no de llei RGE núm. 155/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a Fons de
cooperació local.

En primer lloc, per defensar la Proposició no de llei RGE
núm. 155/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Fons
de cooperació local, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Pilar
Costa, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, aquesta proposició no
de llei es va presentar a principi d’any, donat que a finals de
l’any passat tant el president Bauzá com el conseller
d’Administracions Públiques es van reunir amb la FELIB i es
van comprometre a pagar el 75% del fons de cooperació local
de l’any 2011 abans que acabés l’any 2011, i la resta enguany,
el 25% restant l’any 2012, així com la totalitat per a l’any 2012.

Però allò cert és que en el mes de desembre el Govern,
concretament..., no, en aquest cas en el mes de novembre, el
Govern va enviar unes cartes i fax als diferents ajuntaments en
què deia que si volien rebre la totalitat del fons de cooperació
podien fer aquest cobrament a través del confirming amb
l’entitat Banesto. Això implicava els ajuntaments, que tenien
una sèrie de despeses, evidentment, que no estaven previstes. 

Però en definitiva, i per actualitzar com estam a dia d’avui,
en el mes de maig de l’any 2012, hem de dir que a dia d’avui
encara es deu als ajuntaments en concepte de fons de cooperació
local el 25% de l’any 2011, i evidentment encara no s’ha pagat
el fons de cooperació corresponent a l’any 2012, si bé encara
estam en el mes de maig i entenem que, com es feia cada any,
se solia fer a mitjans d’any, entre juny i juliol, es quan s’assolia
abonar aquest fons de cooperació local. 

Per això en aquesta proposició no de llei demanam instar el
Govern perquè es pagui ja sense més retard ni condicions el cent
per cent del fons de cooperació local corresponent a l’any 2011
i, per tant, és el 25 que falta de l’any passat, i a més que s’iniciïn
els expedients d’enguany, de l’any 2012, perquè els ajuntaments
puguin cobrar en temps i en forma.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Ara torn de fixació de
posicions de major a menor, tret del grup al qual pertany el
president del Govern, el qual intervendrà en darrer lloc, segons
l’article 80 del Reglament del Parlament de les Illes Balears. 

Pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Nel Martí, per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Només vull recordar un poc
els antecedents referits al fons de cooperació local, recordar que
l’Estatut estableix que els municipis de les Illes han de disposar
dels recursos suficients per exercir les funcions que els atribueix
la legislació; aquests han de ser garantits, diu, per
l’Administració de l’Estat, l’autonòmica i la insular, han de ser
garantits, i també l’Estatut estableix que per garantir la
suficiència financera s’establirà un fons que serà de caràcter
incondicionat, que en aquest cas estam parlant del fons de
cooperació local. També estableix que l’administració
autonòmica ha d’actuar de tutela financera dels ens locals, i per
tant açò suposa una responsabilitat en aquest sentit, en el sentit
del finançament de les administracions locals.

Com deia és un finançament no condicionat a cap servei en
concret, és a dir, que l’ajuntament el pot emprar per al servei
que consideri convenient; ve regulat per la Llei municipal i de
règim local de les Illes Balears, en la qual s’ha establert una
sèrie de modificacions al pressupost del 2012 que ja perjudica
aquest finançament d’aquestes hisendes locals, el perjudica amb
unes modificacions que..., canviant el mínim del 0,7 al 0,5% del
total dels ingressos propis de la comunitat autònoma que
s’havien de destinar al fons, però també eliminant una
prescripció que el decret deia, que cap municipi no rebrà una
participació anual dels fons de cooperació local que sigui
inferior a la rebuda per aquest municipi l’any anterior; és a dir,
que elimina per tant aquell criteri d’estabilitat mínim dels
recursos que s’havien de destinar al fons de cooperació local.
Ambdues modificacions de la llei municipal es van fer de forma
unilateral, sense la participació dels municipis. Només tenen
sentit, a més, si lògicament tenen com a objectiu destinar menys
recursos als municipis dels que havien rebut fins aquell
moment. 

Però no només és aquesta la qüestió central, sinó que també
veim com aquests darrers mesos i aquest darrer any la gestió del
fons de cooperació local ha estat pèssima. La responsabilitat en
aquest sentit del Govern, passat un any, és ineludible, i en
aquest sentit cal posar de manifest algunes coses que també ja
s’han comentat, però crec que és important especificar-ho, i és
aquesta falta de transparència i falta de compliment dels
compromisos que havia exposat, que havia assumit el Govern.
En una compareixença el mes de setembre davant la Comissió
d’Assumptes Institucionals, també amb una carta del Govern als
ajuntaments, i també en una proposició no de llei del Partit
Popular, es demanava al Govern, el Govern assumia el
compromís d’aportar el 25% del 2011 dins el 2011 i el 75%
restant del 2011 dins el 2012. Açò es produïa curiosament quan
el Govern -aquesta PNL, el debat d’aquesta PNL a proposta del
Partit Popular- quan el Govern ja davant la FELIB, emperò,
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havia pres uns altres compromisos, i davant la FELIB el Partit
Popular feia una altra manifestació, i la trobam en un comunicat
oficial, i és que “pagarà el 75% de la partida del 2011 amb
crèdit contret per a enguany -o sigui per al 2011- i la resta, el
25% restant, s’anirà pagant progressivament també dins l’any
que ve. Ara són, idò, 75% dins el 2011 i 25% dins el 2012".

Però no acaba aquí. La carta del Govern als ajuntaments de
dia 23 de novembre del 2011 tornava a modificar aquells
compromisos i aquella informació que havia fet pública i que
també havia transmès als ajuntaments, i diu textualment: “S’ha
tramitat un 75% a compte del total que us toca percebre -és una
carta dirigida a un ajuntament- corresponent a aquest any, 2011;
no obstant això i per raons de tresoreria aquest exercici es
pagarà una tercera part d’aquest 75%; l’ingrés de les dues
terceres parts del 75% es farà tan aviat com les disponibilitats
de tresoreria ho permetin”. O sigui, en resum, que rebran un
25% el 2011 i un 75% el 2012.

Finalment, tercera carta del Govern als ajuntaments, dia 30
de desembre del 2011; en ella anuncia que no es pagarà res dins
el 2011 i que qui vulgui cobrar alguna part dins els 90 primers
dies del 2012 haurà de recórrer al confirming que el Govern ha
contractat amb el banc Banesto, els ingressos del qual van a
càrrec dels ajuntaments. En resum, d’allò dit, en queda que no
han cobrat res dins el 2011, i que dins el 2011 qui vulgui cobrar
alguna cosa..., durant els primers mesos, perdó, del 2012,
cobrarà menys perquè haurà de pagar de la seva butxaca
l’euribor a tres mesos un +3,75 amb una comissió de 0,45. 

En definitiva, no podia estar més embullat, la gestió no
podia ser menys transparent, i la repercussió que té sobre els
municipis és evident. En què s’evidencia? Si miram els
pressupostos dels municipis veurem que cada municipi ha
interpretat els anuncis del Govern respecte del fons de
cooperació local d’una forma diferents, i a les transferències, en
els ingressos, trobam quantitats i proporcions absolutament
diferents. Aquesta gestió del fons de cooperació local no és
admissible. El Govern no només ha de fer anuncis, sinó que ha
de complir els seus compromisos, i en aquest sentit no dubtam
a donar suport a una iniciativa que el que pretén és aclarir no
només la situació del fons de cooperació local sinó que també
els municipis rebin dins el 2012 tota l’aportació que els
correspon i també la resta que els queda pendent del 2011.

Per açò no hi ha cap dubte que donarem suport a aquesta
proposició no de llei del Partit Socialista. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Francisco Mercadal per un temps màxim de
deu minuts.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, president. Tristament avui hem de començar
novament condemnant els actes violents i els actes de
vandalisme que varen tenir lloc ahir a la Conselleria d’Educació
i a la seu del Partit Popular de Pollença, on es varen llençar fins
i tot bolles de ferro, i convidaríem els altres grups parlamentaris
a unir-se a la nostra condemna més ferma.

Entrant ja en matèria de la proposició no de llei que avui
presenta el Partit Socialista, tractam avui una proposició no de
llei relativa al fons de cooperació local presentada pel PSOE en
el mes de gener, 13 de gener, per ser concrets, una proposició
que realment, com ja ha explicat la portaveu socialista, ha
quedat una mica obsoleta perquè el Govern ja ha començat a
complir els seus compromisos amb els ajuntaments. Sí és cert
que no totalment, però sí que s’han començat ja a complir tots
aquests compromisos relatius a l’any 2011.

Però per parlar d’aquest tema amb un poquet de
coneixement de causa o per fer una mica de fil conductor del
que ha estat o del que ha succeït, nosaltres..., ja sé que a vostès
els molesta un poc, però nosaltres hem de parlar de quina és la
situació que ens vàrem trobar, perquè, clar, el Sr. Martí es posa
les mans al cap i diu que si una carta, que si una segona carta,
que si una tercera carta, i jo li faig una pregunta, és a dir, vostè
pensa que si el Govern pogués no hagués pagat, quan la majoria
immensa dels ajuntaments està governada pel mateix Partit
Popular? És evident que la situació que es va trobar el Govern
balear quan va entrar al govern era una situació caòtica
econòmicament, com ja hem dit en repetides ocasions.

Però què passa? Quan el Govern va arribar cap a finals de
juny, quina és la situació que es va trobar? Cap pagament del
fons de cooperació local, ja cap a finals del mes de juny; tampoc
no s’havia fet cap pagament dins l’any 2011 en el període del
pacte. Partides en aquest sentit bloquejades, bloquejades per al
fons de cooperació local. Hem de parlar de tot, no només de fer
renou i d’aportar aquí una batalla estèril; partides bloquejades
per al fons de cooperació local. Un rosari immens de problemes
per poder fer front als compromisos del Govern, un rosari de
problemes i entrebancs que recentment ha posat negre sobre
blanc una institució que a nosaltres no ens genera cap tipus de
dubte com és la Sindicatura de Comptes, que ha deixat
clarament i evidentment sobre el seu informe quina era la
situació que es va viure l’any 2010 i quina és la situació que
s’ha trobat el Govern de les Illes Balears.

Clar, jo com a membre de la Comissió d’Hisenda i
Pressuposts, veig que quan vénen els síndics a exposar els seus
informes tots els portaveus dels grups parlamentaris, tots sense
cap excepció, agraeixen la presència dels síndics, agraeixen els
seus informes i diuen que està molt bé, que s’ha de prendre nota
i que està molt bé per millorar. Però és que aquest informe que
s’ha presentat recentment és..., és un insult al sentit comú, és a
dir, es varen gastar 1.000 i busques de milions més que el que
s’havia pressupostat, i es deixaren empreses públiques i demés
institucions en una situació lamentable, i parlant del fons de
cooperació local, partides bloquejades, i vostè, Sra. Costa, que
presenta aquesta proposició no de llei, ho sap perfectament,
perquè vostè era la consellera d’Interior d’aquell govern, ho sap
perfectament.
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Per tant, entrant ja en el cos de la proposició, diuen que si
s’ha fet amb un confirming, com si fos una cosa nova, quan
vostè sap perfectament que el govern del pacte que presidia el
Sr. Antich i del qual vostè era consellera també pagava als
consells insulars amb confirming. O no és ver, això? El govern
del Sr. Antich també pagava amb confirming. El confirming és
una opció, no és una obligació. Si la situació de l’ajuntament és
sanejada no importa que accedeixi al confirming, és una opció;
si l’ajuntament ha de menester aquests doblers sí o sí, idò haurà
d’acudir al confirming i haurà de pagar uns interessos,
evidentment. Però què passa?, que des de 30 de juny fins a 30
d’abril de 2012 s’han pagat 46 milions d’euros als ajuntaments,
dels quals entre gener i febrer el 75% del fons de cooperació ja
estava abonat; el 25% restant està pressupostat per a l’any 2012
i es farà efectiu tan aviat com es pugui.

Nosaltres pensam que s’està fent un esforç encomiable des
del Govern per donar compliment a aquests compromisos, i amb
la situació que vostès varen deixar en sortir del govern pensam
que els esforços són màxims. Per tant ens sembla posar pals a
les rodes al Govern quan està fent tots els esforços possibles per
donar compliment a aquests compromisos amb el fons de
cooperació local presentar aquesta proposició no de llei, que sí
que és vera que ha quedat una mica obsoleta, que s’ha complit
ja en el 75% del que està compromès, i el 25% està pressupostat
per a l’any 2012. Pensam que dins aquest any, que a més està
dins el pressupost, es donarà compliment al fons de cooperació
local i els ajuntaments rebran totes aquestes quantitats a les
quals el Govern s’ha compromès.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per contradiccions...

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Gràcies al Grup del PSM pel seu
suport, i al Grup Popular vull aclarir-li dues coses, bàsicament.
En primer lloc, el text de la proposició no de llei quan s’insta el
Govern a pagar sense més retard ni condicions el cent per cent
del fons de cooperació local de l’any 2011 no està desfasat,
perquè a dia d’avui no s’ha pagat el cent per cent del fons de
cooperació de l’any 2011.

Miri, Sr. Mercadal, si vostè per justificar que el Govern no
paga en temps i forma el fons de cooperació local als
ajuntaments m’ha de treure l’informe de la Sindicatura de
Comptes ja em dirà què té a veure una cosa amb l’altra. Anam
arreglats si aquest és el seu argument. I d’insults al sentit comú,
no tendríem prou hores aquest matí en aquesta comissió per fer-
n’hi una tirallonga, perquè insult al sentit comú és gastar-se 2
milions d’euros per fer una maqueta d’òpera a Palma que mai
no s’ha fet; insult al sentit és apujar els sous als alts càrrecs de
Presidència en aquesta legislatura quan s’estan rebaixant els
sous i acomiadant funcionaris interins.

Però, en fi, a allò que anàvem, que és el fons de cooperació
local per als ajuntaments. Com dic a dia d’avui hi ha un deute
encara de l’any 2011, i vostè diu que es varen trobar les arques
amb moltes dificultats. Efectivament, és que a l’anterior
legislatura també hi havia moltes dificultats econòmiques, i així
i tot, amb aquestes dificultats econòmiques, el govern del Sr.
Antich, com vostè diu, va pagar religiosament, amb perdó de
l’expressió, cada any el fons de cooperació local a tots els
ajuntaments sense cap excepció. Per tant no em vengui a parlar
de dificultats econòmiques, que efectivament les coneixem i
molt, perquè també les vàrem patir, i com dic es va pagar a tots
els ajuntaments el fons de cooperació local.

Dir que el Govern pagarà tan aviat com sigui possible no ens
consola, però no a nosaltres com a grup parlamentari; a qui no
deu consolar és als ajuntaments, i crec que el text d’aquesta
proposició no de llei és prou clar, i tampoc diria que tan, tan
reivindicatiu, que podria ser aprovat per unanimitat, perquè el
que s’està demanant és que pagui el cent per cent del fons de
cooperació de l’any passat, que encara es deu, que vostès fa un
any que governen, que no han pagat aquest deute, i que pel que
ha dit el portaveu del Grup Parlamentari Popular, molt em tem
que evidentment entre el juny i el juliol no pagaran el fons de
cooperació local de l’any 2012, com es pagava cada any. 

Dir o argumentar que sempre s’han fet confirmings amb el
pagament a altres administracions, miri, vostès el que han fet és
eliminar algunes aportacions que es feien a altres
administracions, ja que ha posat d’exemple els consells insulars,
les bestretes precisament que es feien als consells insulars. Això
vostès ho han eliminat amb la Llei de pressuposts.

Per últim, la carta que es va enviar a tots els ajuntaments
efectivament deia que si volien cobrar el que havien de fer és
aquesta operació de confirming a través del banc Banesto que,
a més, els descomptaria de la quantitat a cobrar l’euribor a tres
mesos +3,75, més una comissió de 0,45%. Si a tot això unim
que ahir precisament a la Comissió d’Hisenda el Grup Popular
va impedir que s’aprovàs una proposició no de llei en què es
demanava que el Govern i els consells pagassin el que deuen als
ajuntaments, crec que cada dia s’està ofegant les institucions
que probablement tenen més dificultat i que tenen el contacte
més directe i els serveis més directes amb els ciutadans com són
els ajuntaments.

Per últim he de reiterar que aquesta proposta està plenament
vigent, ja que es demana que es pagui als ajuntaments el fons de
cooperació de l’any 2011, com s’havia fet sempre, el que
sempre es feia dins l’any en curs, i que per suposat s’iniciïn, diu
la proposició no de llei, els expedients de l’any 2012. Ens
preocupa que el Partit Popular no doni suport a això, la qual
cosa voldrà dir que ni tan sols han iniciat els expedients
administratius per pagar als ajuntaments aquest any 2012.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a la votació de la Proposició no de
llei RGE núm. 155/12. 

Vots a favor? 5

vots en contra? 9, cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 155/12.

2) Proposició no de llei RGE núm. 292/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a retirada de
l'avantprojecte de llei de modificació de la Llei de funció
pública de l'any 2007 (Ple Parlament).

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 292/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
la retirada de l’avantprojecte de llei de la modificació de la Llei
de funció pública, de l’any 2007 (Ple Parlament). Per tal de
defensar-la té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Pilar Costa, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Aquesta és una iniciativa més de les
moltes que ja hem presentat en el Parlament tant en el Ple com
en aquesta mateixa comissió per fer una crida d’atenció al
Govern a fi que, si encara hi som a temps i hi som perquè no
s’ha debatut la proposta o el projecte de llei de modificació de
la Llei de funció pública de l’any 2007 -com dic- a efectes que
el Govern rectifiqui la postura que manté absolutament en
solitari.

En el butlletí oficial, el 27 de desembre de l’any passat, es
publicava la resolució del conseller d’Administracions
Públiques sotmeten a audiència de la ciutadania l’esborrany de
l’avantprojecte de llei de modificació de la Llei de funció
pública, que ara ja ha tengut entrada en aquest parlament i, a
més a més, ja ha acabat el termini d’esmenes així com
d’alAlegacions o opinions que han fet bàsicament bastants de
colAlectius.

Hem de tenir en compte, no em vull allargar molt amb els
antecedents perquè crec que ja tots aquí els coneixem, que una
de les primeres mesures que va prendre en el mes de juliol,
agost de l’any passat el Govern del Sr. Bauzá va ser presentar
un avantprojecte de modificació de la Llei de funció pública, en
ple estiu, projecte que ha patit ja tres modificacions i que ha
anat cada vegada endurint molt més la postura del Govern en
contra de la llengua pròpia d’aquestes illes, en contra del català.

El darrer esborrany, per no anar al primer, el que és ja un
projecte de llei entrat en el Parlament de les Illes, malgrat el seu
títol que és de modificació de la Llei de funció pública, el que
fa realment és modificar el model lingüístic de les nostres illes.
Aquesta llei, mal anomenada de modificació de funció pública,
el que fa també és modificar quatre lleis: la Llei de funció
pública, la Llei de normalització lingüística, la Llei de
coordinació de policies locals i la Llei de règim jurídic de la
nostra comunitat autònoma i, a més, deroga cinc decrets.

A nosaltres ens sembla, tant des d’un punt de vista polític
com després explicaré jurídic, del tot inacceptable que s’hagi
buscat el pretext de la modificació de la Llei de funció pública
per modificar -com dic- realment el sistema o el model
lingüístic de la nostra comunitat autònoma. Vull recordar que és
un model lingüístic consensuat políticament i socialment l’any
1986, recordem que tenim una Llei de normalització lingüística
aprovada l’any 86 que va tenir el consens polític i social
d’aquella època i que ha perdurat en el temps, 25 anys, i que ara
el Partit Popular i el Govern del Sr. Bauzá modifica de forma
absolutament unilateral, sense el més mínim consens amb
ningú, absolutament amb ningú. Però no només no s’ha tengut
el consens sinó que ni tan sols s’ha intentat.

Vull posar només de manifest que en un petit intent que vaig
fer jo mateixa amb el conseller d’Administracions Públiques la
resposta va ser que les postures estaven tan allunyades que ni
tan sols valia la pena asseure’s a una taula per parlar-ne.
Nosaltres creim que això és un greu error. M’agradaria que se
m’expliqués a aquí que té a veure la funció pública amb la
modificació dels topònims, com es preveu també en aquest
projecte de llei, no té res a veure. I és també molt preocupant
que a dia d’avui en el Govern del Partit Popular no li preocupi
més fer una llei de funció pública, com seria la seva obligació,
per adaptar-se a l’Estatut bàsic de l’empleat públic, perquè això
sí ho que ho incomplim. La nostra llei de funció pública de
l’any 2007 està absolutament desfasada perquè va entrar en
vigor just unes setmanes abans que la legislació estatal, en
aquest cas de l’EBEP, l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Però a més de totes les consideracions polítiques que
podríem fer, perquè el meu grup està absolutament en contra del
projecte que ha presentat el Govern del Partit Popular, sí que
també voldria aprofitar per fer algunes consideracions
jurídiques, com s’han fet amb les milers, recordem que al
Govern es varen presentar més de 12.000 alAlegacions, una cosa
mai no vista en la tramitació d’un avantprojecte de llei en el
Govern, més de 12.000 alAlegacions, i aquí al Parlament, crec,
si no em corregirà la lletrada, que per primera vegada es fan
arribar alAlegacions, opinions a un projecte de llei en aplicació
del nou reglament, en aquest cas. 

Doncs bé, com deia, quant a les consideracions jurídiques
crec que tampoc no es poden deixar de banda, però no perquè
ho digui aquest grup parlamentari, que també, sinó perquè ho
han posat de manifest diverses institucions, algunes tan poc
sospitoses d’estar alineades amb els partits d’esquerres com és
l’Ajuntament de Sant Antoni, governat pel Partit Popular, on
diu que aquest projecte de llei crea una absoluta inseguretat
jurídica, diu que aquest projecte de llei atempta contra l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears. I jo vull concretar que,
efectivament, entenem que el projecte va en contra de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, concretament contra l’article
4 de l’Estatut on diu que la llengua catalana, pròpia de les Illes
Balears, tendrà, juntament amb la castellana, el caràcter
d’idioma oficial.
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La reforma que es pretén realment és un subterfugi perquè
com que no es pot modificar a través d’aquest avantprojecte o
projecte de llei, com no es pot modificar l’Estatut d’Autonomia,
evidentment, que hauria de seguir uns altres camins, però sí de
facto el que deixa és sense efecte que el català sigui llengua
pròpia d’aquestes illes. Amb l’avantprojecte de llei del Govern
el català deixa de ser llengua pròpia de les Illes. A partir d’ara
si s’aprovàs aquest projecte de llei tal i com està aquí en el
Parlament -com dic- atempta l’article 4 de l’Estatut
d’Autonomia com també vulnera l’article 35 de l’Estatut
d’Autonomia que parla de l’ensenyament de la llengua pròpia.
Diu l’article 35 que la comunitat autònoma té competència
exclusiva en l’ensenyament de la llengua catalana i a més que
normalitzar-la serà un objectiu dels poders públics de la
comunitat autònoma. Aquest avantprojecte el que fa és tot el
contrari, no és que no normalitzi l’ensenyament en la nostra
llengua pròpia, el català, és que al final la perjudica i ja es donen
passes ara mateix, precisament està obert el període de
matriculació de l’ensenyament, i les escoles veuen el caos que
ha muntat el Govern de les Illes on fins ara no existia cap
problema. 

Per això nosaltres demanam que el Govern recapaciti. A
través d’aquesta proposició no de llei demanam instar el Govern
a retirar aquest projecte de llei de modificació de la Llei 3/2007,
de 27 de març, de la funció pública, i demanam una altra cosa
que jo crec important i que ningú no s’hi hauria d’oposar que és
instar el Govern perquè qualsevol modificació que es faci de la
Llei de normalització lingüística no s’iniciï, no es faci cap
modificació si no té el mateix consens social i polític que va
tenir l’any 86 l’aprovació de l’esmentada llei de normalització
lingüística.

Per no allargar-me molt més passaré ràpid, després en el
segon torn si no ja tendrem temps, però no vull deixar passar
l’ocasió de dir que no només es vulnera l’Estatut d’Autonomia
sinó que es vulnera el que diu l’EBEP, l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic, que diu que en aquelles comunitats o territoris
on hi hagi dues llengües oficials evidentment s’haurà de tenir en
compte a l’hora de garantir l’atenció al ciutadà en la llengua que
solAliciti. Evidentment a ningú no se li escapa que si el català
deixa de ser un requisit a l’administració no podràs recriminar
a un funcionari públic que no entengui ni conegui el català
perquè no haurà estat requisit per poder accedir a la plaça que
ocupi en aquells moments.

Però més irresponsable encara ens sembla el moment en què
es presenta aquesta modificació de la Llei de funció pública
quan el mateix conseller d’Administracions Públiques ja ha
avançat que queden aturades totes les oposicions. És a dir, a
partir d’ara, una de les mesures que s’ha pres pel tema de la crisi
econòmica és que s’aturen, com dic, les oposicions. Per tant, jo
em pregunt, per què munten aquesta si no es volen fer
convocatòries públiques. No ho entenem, perquè no crec que es
modifiqui la Llei de funció pública per vulnerar l’article 34 de
l’Estatut d’Autonomia on diu que la comunitat autònoma té
competència exclusiva en la protecció i en el foment de la
cultura autòctona i del llegat històric de les Illes Balears, i a
través de una llei de funció pública es pretén introduir allò que
el conseller d’Administracions Públiques ha entès com un
problema amb els topònims, castellanitzant els topònims. Això
és inaudit en la nostra comunitat autònoma.

Per tant, acab ja sí, Sr. President, deman als grups
parlamentaris el seu suport a aquesta proposició no de llei on
s’insta el Govern a retirar el projecte de modificació de la Llei
de funció pública i on s’insta el Govern que qualsevol
modificació de la Llei de normalització lingüística es faci amb
el mateix consens que va tenir l’any 1986 l’aprovació de
l’esmentada llei.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En torn de fixació de posicions, pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té
la paraula l’Hble. Diputat Sr. Nel Martí, per un temps de deu
minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. No m’estendré molt, jo crec
que ja amb les darreres sessions el nostre grup ha definit prou bé
quina és la seva posició respecte d’aquest tema. Creim que,
sense cap dubte, és necessari que el Govern reconsideri, front
totes les alAlegacions i les posicions públiques que s’han donat
a conèixer, que reconsideri la seva situació, la seva posició i que
escolti no només els grups de l’oposició, jo també diria que la
societat civil i sobretot aquells estaments i aquelles institucions
que tenen molt a dir, com la Universitat de les Illes Balears o el
Consell Social de la Llengua Catalana, tot i que el Govern ja ha
decidit no constituir-lo i per tant no convocar-lo per tal que
pugui dir la seva. Tot i així els seus membres i tot així la
Universitat de les Illes Balears s’han pronunciat i s’han
pronunciat d’una forma molt clara. 

Des del nostre punt de vista la llei que modifica la Llei de
funció pública, que modifica la Llei de normalització
lingüística, afecta de forma clara la territorialitat i l’oficialitat de
la llengua catalana, afecta el principi de llengua pròpia i rebaixa
a segona categoria l’oficialitat, i ho fa en un context de
desigualtat no només jurídica sinó també sociolingüística. Una
realitat de desigualtat sociolingüística que el conseller l’altre dia
ens reconeixia, però que supòs que no hi ha sensibilitat suficient
per afegir en el conjunt d’informes necessaris per tramitar
aquesta llei un posicionament sociolingüístic. Deu ser que la
repercussió, l’impacte que pugui tenir la llei
sociolingüísticament no és de l’interès d’aquest govern.

Per tant, no m’estendré molt. Sí que voldria fer quatre
apunts de debats anteriors en els quals s’ha fet referència i que
no hem tengut ocasió de matisar o de debatre. Un d’ells és que
la darrera enquesta sociolingüística, realitzada per la Direcció
General de Política Lingüística mentre existia, afirmava que el
86,1% dels enquestats estava d’acord amb la següent afirmació,
textualment, "per fer feina a l’administració autonòmica s’han
de dominar les dues llengües oficials de la comunitat". I aquesta
és una proporció, el 86,1%, molt superior als vots que va obtenir
el Partit Popular a les darreres eleccions autonòmiques.
Lògicament dic açò per contestar o per fer referència a aquell
argument constant que el Partit Popular té vots suficients per no
haver d’escoltar ningú, que és bàsicament el que ens diu cada
vegada.
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També voldria recordar que en el programa del Partit
Popular, a les 114 propostes només una vegada apareix la
paraula "català", només una vegada apareix el terme "català" i
apareix per referir-se que la llengua catalana es valorarà com a
mèrit per a la provisió de llocs de feina. No hi ha cap altra
mesura que faci referència a la promoció, al suport, a la
protecció de la llengua catalana. Cap ni una. I deu ser així
perquè persones del Partit Popular, com el batle de Manacor,
Antoni Pastor, ho deixaven, ho han deixat jo crec que prou clar
en les seves manifestacions, contestava a una pregunta que li
feia un periodista, referint-se al president Bauzá, que un dels
canvis que volia fer era llevar requisit per convertir el
coneixement del català en mèrit. Açò ho va dir. Però no va dir
mai, i no ho podem negar, que modificaria la Llei de
normalització lingüística. Aquest era un canvi no previst,
aquesta és una decisió, per tant, que el Partit Popular es treu ara,
diu ara, però que res té a veure amb allò que deia el seu
programa electoral. Malgrat que el portaveu del Govern
repeteixi una i una altra vegada que no van en contra de la
llengua catalana per a qualsevol que tengui dos dits de seny i
una mica de cervell resulta evident l’atac i l’aferrissament amb
què actua l’actual govern per bandejar la nostra llengua. I ho dic
amb aquests termes perquè també amb aquests termes s’ha
expressat la nostra ilAlustre filòloga Aina Moll en unes
declaracions jo no sé si dir clares, però sense cap dubte
contundents i que també haurien de fer pensar o repensar als
membres del Partit Popular, a aquest govern, que la seva posició
és una posició absolutament tancada, incapaç d’escoltar fins i
tot aquells que més saben de la llengua catalana, del
coneixement de la llengua catalana, i també a cultivar-la com a
llengua de cultura. 

Per una altra banda, també he de dir, i ja ho he dit altres
vegades, que aquest camí que ha triat el Partit Popular, que ha
triat el Govern és un camí, és el camí de la liquidació de la
nostra herència patrimonial més valuosa, que és la llengua. És
una llei "lingüicida" fonamentada en la catalanofòbia,
fonamentada en el més visceral i en el menys racional. Si de
racional tingués alguna cosa aquesta proposta, aquest projecte
de llei que serà, s’hagués assegurat de tenir el suport d’aquells
que fan ciència i estudien ciència en el camp lingüístic, i no ho
ha fet.

És una llei, que també he dit altres vegades, que és
ideològica, sense cap dubte, però també és biogràfica, és la Llei
Gornés, no hi ha cap dubte, l’única vinculació que hi ha entre la
funció pública i el canvi dels criteris toponímics en aquesta
comunitat autònoma és una persona amb noms i llinatges, el Sr.
Gornés. Només aquest nom pot donar llei, pot donar nom a una
llei que incorpora en la funció pública els canvis en els criteris
toponímics. Absolutament incomprensible, absolutament
surrealista. 

Però tira endavant, el Partit Popular vol continuar amb
aquesta idea absolutament cega i absolutament mancada de
diàleg que genera sense cap dubte malestar, que ha generat la
resposta jo diria que molt raonada de la població civil, de les
institucions de la nostra comunitat autònoma, però així i tot el
nostre grup seguirà al costat d’aquells que demanen la raó, la
racionalitat i el seny, al costat de filòlegs ilAlustres, al costat
d’institucions a les quals el Partit Popular hauria de tenir, com
a mínim, un poc, un poc de respecte.

Donarem suport, lògicament, a la proposta del Partit
Socialista per aconseguir que qualsevol canvi es faci,
lògicament, amb el consens, com a mínim, amb aquell consens
que inspirava la Llei de 1986.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Fernando Rubio, per un temps màxim de deu
minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Deia la portaveu del Partit
Socialista que no entenia la modificació que fa el Partit Popular
d’aquest bloc normatiu per tal d’aconseguir que el català sigui
un mèrit i no un requisit. Jo li explicaré amb molt de gust si
vostè no ha entès aquesta iniciativa, de totes maneres em sembla
que si s’hagués llegit els diaris de sessions on s’ha explicat
aquesta qüestió en reiterades ocasions, tal vegada no tendria
aquests dubtes i vendria ja amb els deures fets, però bé, no tenc
cap problema, tornaré una altra vegada a explicar el que vostè
no entén.

Miri, l’article 4 i 14 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears diuen concretament, article 4: “ La llengua catalana
pròpia de les Illes Balears ha de tenir juntament amb la
castellana el caràcter de llengua oficial -ho diu l’Estatut
d’Autonomia- sense que ningú no pugui ser discriminat a causa
de l’idioma. Les institucions de les Illes Balears garantiran l’ús
normal i oficial d’ambdós idiomes i crearan les condicions que
permetin arribar a la igualtat plena de les dues llengües.” Així
mateix, l’article 14 diu: “Els ciutadans tenen dret a accedir a la
funció pública en condicions d’igualtat”. Repetesc, "en
condicions d’igualtat". Per tant, els que sembla que tenen fòbia
a la igualtat i a la llibertat són vostès. 

Miri, a més a més, hi ha una nova situació jurídica després
de la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010, la qual diu:
“Respecte de la llengua pròpia, la definició del català com a
llengua pròpia no pot suposar un desequilibri en el règim de la
cooficialitat de les dues llengües en perjudici del castellà”.
Respecte de l’ús normal d’una llengua diu: “La normalitat és
diferent de la preferència, ja que aquesta implica la primacia
d’una llengua per damunt d’una altra al territori imposat, un ús
prioritari d’una en perjudici de l’equilibri inexcusable entre dues
llengües oficials i que, en cap cas, no poden tenir un tracte
privilegiat”. Això ho diu el Tribunal Constitucional, no ho diu
el Partit Popular.
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També vull dir que no només aquesta comunitat autònoma
està fent iniciatives en aquest sentit, altres comunitats
autònomes també es troben en una situació molt semblant. És el
cas de la Comunitat Valenciana on no és requisit, amb les
excepcions que es determinin expressament en relació amb el
lloc de treball del treballador públic; al País Basc també ens
trobam amb una situació molt semblant i també es produeix a la
comunitat de Navarra. Per tant, aquesta comunitat no està fent
una cosa estranya que no s’hagi produït en altres comunitats
autònomes del nostre país.

Quant als drets dels ciutadans de ser atesos en la llengua que
desitgin, he de dir que aquesta modificació, tot el contrari, no va
en contra de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, sinó que
garanteix precisament que les persones puguin ser ateses en la
llengua que ells triïn, però en qualsevol de les dues, perquè el
que no és possible és que només s’imposi a una persona ser
atesa en una llengua, s’ha de garantir que les persones puguin
ser ateses per part de l’Administració pública en qualsevol de
les llengües oficials. 

De fet, hi ha tres excepcions concretes en què sí serà
considerat requisit el català en la funció pública, i això vostès no
ho diuen: en l’atenció, tots els funcionaris que estiguin en
atenció al públic, de cara al públic, aquests tendran el requisit de
la llengua catalana. Per tant, això implica que aquestes persones
hauran d’atendre les persones en català si el ciutadà ho vol o ho
hauran de fer en castellà si el personal ho vol. Evidentment,
també el personal docent tendrà aquest requisit, com també els
assessor lingüístics, com no podria ser d’una altra manera i, a
més a més, la llei preveu una clàusula residual que seria
indeterminada i seria per millorar la formació dels empleats
sempre i quan es consideri que aquests empleats han de tenir
també el requisit i, per tant, no se’ls compti com a mèrit el fet
d’aprendre la llengua catalana.

Valoram que és molt positiu el fet que el català sigui un
mèrit i no un requisit per accedir a la funció pública i
consideram que no es pot fer la interpretació que d’aquesta
manera es va en contra de la normalització lingüística, perquè
això no és cert. El que passa és que nosaltres consideram que
fins ara es feia d’una manera, que era imposar un requisit a
tothom, i plantejam una altra manera i aquesta manera és
considerar que el català sigui un mèrit, és a dir que sigui un
premi per a aquelles persones que volen accedir a la funció
pública a la nostra comunitat autònoma. 

Creim que els efectes són més positius, creim que això
incentiva el coneixement de la nostra llengua i creim, a més a
més, que també fomenta la normalització lingüística de la nostra
llengua, però en un sentit positiu i no en un sentit d’imposició,
d’obligació, coercitiu com defensen vostès, i aquí hi ha la
diferència. Nosaltres defensam la normalització lingüística en
clau de llibertat i vostès defensen la normalització lingüística en
clau d’imposició i d’obligació i sí, efectivament, en aquest
sentit, no ens posam d’acord.

Per una altra banda, vull matisar el que ha dit la portaveu del
Partit Socialista que una vegada més vol confondre la ciutadania
en aquesta qüestió. Miri, quan un modifica una llei, en aquest
cas la Llei de la funció pública per a l’accés dels treballadors
públics a l’Administració, el que s’ha de fer és veure tot el bloc
normatiu, és a dir no només aquesta llei de funció pública, veure
si hi ha altres lleis o altres normes del nostre ordenament jurídic
que puguin tenir articles que siguin contradictoris amb aquesta
modificació. Efectivament, és el que fa el Govern de les Illes
Balears i el que es farà també des del Parlament de les Illes
Balears. 

En aquest sentit, és cert que es modifica la Llei de
normalització lingüística, però no per canviar el model
lingüístic. Es modifica la Llei de normalització lingüística per
adaptar una sèrie d’articles a la Llei de funció pública que
afecta, en tot cas, el que seria l’Administració pública i els
treballadors públics dins l’Administració. Vull detallar i
concretar què és el que diuen aquestes modificacions de la Llei
de normalització perquè no hi hagi errors i perquè vostès no
confonguin la gent.

L’article 1 on diu “fer efectiu l’ús progressiu i normal de la
llengua catalana”, amb aquesta proposta ha de dir “fer efectiu
l’ús normal i oficial de la llengua catalana i de la castellana” i
això està copiat literalment de l’article 4.3 del nostre Estatut
d’Autonomia. La meva pregunta és, estam d’acord amb l’article
4.3 de l’Estatut, sí o no?, doncs si hi estam d’acord entendran
que s’hagi d’adaptar la Llei de normalització lingüística a aquest
article de l’Estatut.

A l’article 6 on diu “la llengua catalana com a pròpia de les
Illes Balears ho és també del Govern i de l’Administració” ha
de dir “la llengua catalana pròpia de les Illes Balears té
juntament amb la castellana el caràcter d’idioma oficial i com
a tal, ho són també del Govern i d’Administració pública”,
copiat de l’article 4.1 del nostre estatut d’autonomia. Estam
d’acord, sí o no, amb aquest article?

L’article 8 queda sense sentit, s’elimina el paràgraf que diu
“les còpies o certificacions s’han d’expedir en català” per deixar
la llibertat d'elecció que diu el Tribunal Constitucional. Estam
d’acord amb la sentència? Jo puc entendre que no, però és el
que diu la sentència del Tribunal Constitucional.

L’article 9 queda sense sentit i s’elimina el paràgraf que diu
“el Govern ha de regular l’ús normal del català en les activitats
administratives”, perquè hem de permetre en aquestes activitats
que hi hagi llibertat d’ús de les dues llengües oficials.

A l’article 14, que parla dels topònims, a més de la forma
catalana es permet que pugui tenir conjuntament català i
castellà, això es fa perquè ho diu la normativa de règim local
dels ajuntaments de 1986 i no s’aplicava. Per tant, s’ha d’aplicar
perquè és un text refós del règim local i s’ha d’aplicar.
Únicament pretén que el municipi que vulgui, per tant, es dóna
llibertat, pugui emprar les dues formes per raons turístiques, per
raons de marca, per raons comercials, per raons publicitàries, a
internet, tal vegada per fer un anunci a internet dirigit a turistes,
bé, donar la possibilitat que es pugui fer, crec que no és
assassinar ningú.
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L’article 16 on diu “els poders públics han de promoure la
progressiva capacitació del personal en l’ús de la llengua
catalana”, ha de dir “els poders públics han de fomentar i
incentivar la capacitació del personal en l’ús de la llengua
catalana”, això no està malament, s’ha de fomentar. No està
malament, quin mal veuen vostès en aquesta modificació?

L’article 33 on diu “els poders públics proveiran dels
mitjans necessaris per al coneixement i l’ús de la llengua
catalana” ha de dir “Els poders públics proveiran dels mitjans
necessaris per al coneixement de la llengua i facilitaran l’ús
indistint de les dues llengües”. Els sembla malament? Escolti,
és que vivim en una comunitat autònoma bilingüe, els agradi o
no. Jo puc entendre que no els agradi, però és així. No es poden
carregar l’altra llengua oficial de la nostra comunitat autònoma.

I després d’haver exposat tot això, m’agradaria que em
responguessin una pregunta, vostès creuen que algú té dret a
tirar-me una pedra o a insultar-me per defensar el que acab de
defensar en aquesta comissió? M’agradaria sentir de la seva
boca si consideren, sí o no, que el que jo acab de defensar és
susceptible que una persona o un grup de persones puguin
agredir aquesta exposició, a mi o a qualsevol altra persona del
meu partit. M’agradaria sentir-los, perquè crec que el que he dit
no és res més que el que surt de les lleis, el que surt de la
Constitució i el que surt de les sentències del Tribunal
Constitucional. I ho dic perquè avui seria una bona ocasió per
escoltar d’una manera totalment clara, ferma i contundent... les
agressions que es pateixen en aquesta comunitat autònoma per
defensar coses com les que he defensat jo avui en aquesta
comissió.

Crec que estaria molt bé per la democràcia, per la llibertat
escoltar aquestes paraules de rebuig per part de les seves
formacions polítiques. Crec que farien un favor a tota la
democràcia. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per contradiccions.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, va vostè molt equivocat
si pensa que el meu grup caurà en les seves provocacions. Per
enèsima vegada -ja n’he perdut el compte- el meu grup
condemna qualsevol tipus de violència, sigui una pedra o sigui
el que vostè vulgui, punt. No li doni més voltes, no sé com dir-
ho més contundentment. Ara, que vostès vulguin repetir cada
dia el mateix, no li dóna dret a posar en dubte que el meu grup
no condemna el que sí condemna rotundament i amb
majúscules, la violència, punt.

Seguint amb el contingut de la proposició no de llei, passaré
per alt la pedanteria mostrada al principi de la seva intervenció
de si jo havia de llegir o deixat de llegir les diferents
intervencions de proposicions no de llei o d’altres iniciatives en
matèria de funció pública, perquè que les hagi llegit o no, això
em correspon a mi, entre altres coses perquè en moltes hi he
participat jo mateixa.

En segon lloc, si és una imposició que el català sigui un
requisit, a sensu contrari és igualment coercitiu i és una
imposició que el castellà sigui un requisit per accedir a
l’Administració pública? Amb els seus arguments és el mateix
acte coercitiu, és la mateixa imposició. El meu grup, el que
defensa -i és clar que hi ha una diferència ideològica i que la
seva postura és absolutament ideològica en contra de la llengua
pròpia, del català, ho vulgui disfressar vostè vulgui- és que a
l’Administració es conegui per igual el català i el castellà, això
no és una imposició, són uns requisits i el que vostès fan és tot
el contrari, estan deixant que l’única llengua que sí han de
conèixer forçosament els empleats públics sigui el castellà. 
Em pot dir el Partit Popular de quina forma es garantirà que els
ciutadans siguin atesos en una llengua de la qual no han hagut
de donar mostres, del seu coneixement, perquè no era un
requisit per accedir a l’Administració pública?

Be, i ja dir que modifiquen un article de la Llei de
normalització lingüística per adaptar-la a l’Estatut
d’Autonomia, vostè m’està dient que durant 25 anys, amb
governs de tots els colors polítics, hem estat en l’absoluta
ilAlegalitat en aquesta comunitat?, que la Llei de normalització
lingüística és ilAlegal perquè no està adaptada a l’Estatut
d’Autonomia? Per cert, Estatut d’Autonomia modificat l’any
2007, sent president el Sr. Matas, encara que vostès posin cara
de no conèixer-lo, però era un govern del Partit Popular que va
entrar en aquest parlament una proposta d’Estatut d’Autonomia
l’any 2007 i que, per cert, el meu grup li va donar suport perquè
vàrem entendre que suposava millores respecte de l’anterior
estatut d’autonomia; però precisament si una cosa no es va tocar
en aquesta reforma va ser el model lingüístic d’aquesta
comunitat, i vosaltres, o vostès -perdó-, el Partit Popular amb
aquesta reforma està modificant el consens polític i social de
l’any 1986.

Per altra banda, han dit vostès, efectivament, que hi ha tres
excepcions que sí que hauran de conèixer el català. No sé si és
que els hem de donar encara les gràcies, home!, que els
assessors lingüístics sàpiguen català, bé, crec que això és el
mínim; el personal docent, encara que al ritme que vostès
porten, no sé on arribarem, i que les persones que estan de cara,
en atenció al públic hagin de saber català, això ho diu la lletra
de l’avantprojecte, però en la pràctica no succeirà. I sap per
què?, perquè determinar exactament quines són les persones que
estan de cara al públic és molt ampli, és molt complicat. Un
arquitecte tècnic que està a un departament d’Urbanisme, és una
persona que està de cara al públic?, el seu lloc de feina no ho
estableix així, però en la pràctica sí, perquè si un senyor o una
senyora (...) du un expedient d’Urbanisme i vol parlar amb
l’arquitecte tècnic, s’haurà d’adreçar al públic, o no estan en
contacte amb el públic la policia local?, perquè jo els veig pel
carrer i parlen amb el públic. Idò ara resulten que vostès fan una
modificació de la Llei de coordinació de les policies locals
perquè ni tan sols la policia local sàpiga català, angles i alemany
per suposat!, però català, no, faltaria més! Home, ja està bé
d’intentar enganyar la ciutadania! Si volen defensar aquest
model a mi em sembla una irresponsabilitat perquè trenquen un
consens de fa 25 anys, però no intentin donar la volta a allò que
no és. 
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Avui l'he sentit aquí que això ho portassin al seu programa
electoral, ara ja no record si ha dit o no que ho portaven al seu
programa electoral. No, miri, al seu programa electoral... i el Sr.
Bauzá estant en campanya electoral va desmentir, va dir
categòricament que no modificaria la Llei de normalització
lingüística, això ho va dir el Sr. Bauzá i ara fa tot el contrari.

Per últim, no vull deixar passar la seva referència a la
sentència del Tribunal Constitucional respecte de l’Estatut de
Catalunya. Mescla ous amb caragols perquè no té absolutament
res a veure la modificació que es pretén ara de la Llei de funció
pública amb el que diu la sentència del Tribunal Constitucional,
entre altres coses perquè fa referència a l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya on es parlava de la preferència de la llengua
catalana, cosa que no diu el nostre Estatut d’Autonomia, per
tant, no és aplicable en aquest apartat, però com que sé que
vostè evidentment no farà cas del que li diguem des d’aquest
grup, li recoman que llegeixin perquè són aquí, en aquest
parlament, les alAlegacions presentades pels tècnics jurídics i de
normalització lingüística de l’Ajuntament de Sant Antoni de
Portmany -repetesc- perquè són molt aclaridores respecte
d'aquests punts des d’un punt de vista jurídic. 

En canvi, em crida l’atenció que no hagi fet menció a la
jurisprudència d’aquestes illes i concretament a la sentència del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears que el 23 de
febrer de l’any 2010 a la Sentència 142 diu textualment:
“Naturalmente en las administraciones públicas de las Illes
Balears és preciso que quede garantizada la capacitación
lingüística del personal a su servicio y esa capacitación
comprende la acreditación del conocimiento de la lengua
catalana, razón por la que debe exigirse tal acreditación en los
procesos de selección i/o provisión de plazas en la función
pública”.

Més endavant diu “ la exigencia de un cierto nivel...

EL SR. PRESIDENT:

Senyora...

LA SRA. COSTA I SERRA:

Ja acab, “de conocimiento de la lengua catalana como
requisito sine qua non para acceder a funciones públicas en la
CAIB es constitucionalmente lícita”.

Per tant, no posin excuses de sentències del Tribunal
Constitucional. Faig una crida al seny i a la responsabilitat, ara
encara som a temps de tirar endarrere aquesta barbaritat i de
trobar una legislació que ens uneixi a tots i no que ens separi.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, passam a la votació de la Proposició no de
llei RGE núm. 292/12.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 292/12.

3) Proposició no de llei RGE núm. 2947/12, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a dret de manifestació i les llibertats
civils.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
2947/12, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca ,relativa a dret de manifestació i les llibertats
civils.

Per tal de defensar-la té la paraula l’Hble. Sr. Nel Martí, per
un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta proposició no de llei
es va presentar dia 24 d’abril en motiu de les declaracions que
va fer el Govern de l’Estat i en concret el ministre en relació
amb la vaga general de dia 29 de març. 

Per explicar aquesta proposició no de llei, crec que hauré de
dir algunes coses molt evidents, però crec que són també
necessàries. La primera és que la llibertat d’expressió, de
manifestació, el dret de vaga, són sense cap dubte un dret. La
violència, no; la violència és l’antítesi del dret. La llibertat
d’expressió és un dret recollit a l’article 19 de la Declaració
Universal dels Drets Humans, i així ho recull també la nostra
legislació i també la nostra Constitució, i com quasi tots els
drets, doncs aquests tenen límits o tenen marges, els quals
correspon desenvolupar a les lleis, i en aquest cas tenim lleis,
tenim el Codi Penal que posa límits al mal ús d’aquests drets.

Dia 29 de març no pocs ciutadans van decidir sortir al carrer
i fer vaga general per expressar el seu rebuig a la política
laboral, social, econòmica del Govern. Tot, jo crec, fins aquí és
impecable i no hi hauria d’haver res a dir. Durant l’acte de
manifestació es van produir aldarulls que no són la
manifestació, ni de la manifestació, però tot i així els actes van
provocar la reacció per part dels governants, del ministre
d’Interior, en el sentit de -llegesc textualment- “endurir les
penes dels que van provocar els aldarulls en el sentit de
modificar el Codi Penal i en el sentit també -llegesc
textualment- que s’ha d’augmentar fins a dos anys el llindar
mínim per a aquells que atempten contra l’ordre públic, o
considerar membres d’organització criminal els que convoquin
manifestacions o actes dels qual se’n pugui derivar un fet
violent, o tipificar com a delicte la resistència passiva, passiva,
com una asseguda”. 
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Com ja han dit molts de juristes, aquestes actuacions podrien
rompre el principi de proporcionalitat i fins i tot podrien
enfrontar drets fonamentals de la Constitució Espanyola, com
el dret de reunió, de manifestació o de llibertat d’expressió.

Crec que estarem tots d’acord que s’ha de mantenir un
equilibri entre els béns jurídics que s’han de protegir. No són
acceptables ni cap agressió a qualsevol ciutadà que pugui estar
relacionat o vinculat a un acte públic de manifestació, ni tampoc
al Govern o a membres del Govern de la nostra comunitat
autònoma, i aprofit per, lògicament, condemnar sense cap dubte,
com hem fet -tot i que al Partit Popular li interessa tant posar-ho
en qüestió-, actes com siguin els de Manacor, siguin els de
Pollença, siguin els d’ahir de la conselleria..., referint-me,
lògicament, a tots aquells que tenen relació amb la violència. No
n’hi ha cap dubte i jo agrairia al Partit Popular que no ho posi
més en dubte. Ho hem dit i ho repetirem les vegades que faci
falta. 

Nosaltres estam al costat, és cert, d’aquells que reivindiquen
millores socials, d’aquells que estan en contra de certes
retallades, però estam al costat d’aquells que ho fan
pacíficament i utilitzant sempre l’arma de la raó. Punt. Més clar,
jo crec que és impossible.

Però també hem de dir que, des del nostre grup, ens interessa
la veu d’aquells que reclamen millores i d’aquells que critiquen
certes retallades que consideram, que consideren, injustificables,
i per tant ens interessa no només centrar les declaracions i les
reflexions en els actes violents, sinó també en allò que realment
motivava els ciutadans per sortir al carrer, i hem de reconèixer
que a la nostra societat hi ha tensió, hi ha tensió, una tensió cada
vegada, cada dia més creixent, i hem d’evitar que aquestes
tensions se resolguin de forma violenta, i perquè açò sigui així
la millor opció creu el nostre grup que és optar pel diàleg, i per
açò una i una altra vegada demanam a aquest govern que
recuperi les formes del diàleg. 

El que no podem fer és convertir els actes puntuals de
vandalisme, inacceptables, lligats a un acte legítim de
reivindicació, en la característica essencial de l’acte, d’aquell
que reclama els seus drets o que critica una acció de govern. El
que no podem fer és proposar reformes de llei a cops
d’esdeveniments indesitjables que fins i tot recaiguin sobre qui
res no té a veure amb ells i que exerceix el seu dret d’expressió.
I el que no podem fer -insistesc- és no reconèixer que en el
carrer hi ha gent que ho està passant molt malament, que hi ha
tensió i que cal fer polítiques, no modificacions de Codi Penal,
polítiques que resolguin aquesta tensió. Aquesta és la nostra
arma, la política, la política és la que ha de resoldre aquesta
situació, que ha de fer front, lògicament, a una situació que jo
crec que tots hem de reconèixer i valorar com no desitjable,
tensa, i que tenim la responsabilitat de donar-hi resposta.

Que a una manifestació, ho torn a dir, hi hagi persones que
perden els papers i actuïn fora del respecte, de la tolerància, de
la llei, és lamentable, però no ho podem convertir en el tot
perquè aleshores tindrem, alguns tindran, la temptació de
restringir el tot, tindran la temptació d’actuar sobre el dret de
manifestació o sobre el dret a explicar per què s’està en contra
de les mesures que han pres, en aquest cas, els governs.

En aquest sentit va la nostra proposició no de llei, en aquest
sentit. I en aquest sentit demanam que el Parlament assumís,
instés el Ministeri d’Interior a preservar els drets de
manifestació i de llibertat d’expressió, en aquest sentit. També,
el Ministeri d’Interior a no equiparar els actes de vandalisme,
rebutjables -cada vegada ens obliga el Partit Popular a afegir
aquest adjectiu, però ho farem-, per no incórrer en la
criminalització d’un dret legítim que és protestar per unes
mesures que el ciutadà considera que no són les adients. I també
instar el Ministeri d’Interior que, mitjançant la Delegació de
Govern, actuï a través de la via del diàleg, a través de protocols
de convocatòria i seguretat amb les institucions, amb
ajuntaments i la societat civil, i colAlectius que vulguin exercir
aquest dret per tal d’evitar situacions que tots, tots els grups
parlamentaris, no desitjam i que a més creim que distorsionen
realment l’objectiu dels que convoquen aquell acte de
manifestació o d’expressió pública.

Aquest és l’objectiu de la proposició no de llei. Jo crec que
és molt assumible, i esperàvem i esperam que tots els grups
parlamentaris li donin suport. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. S’ha presentat una esmena a la proposició no
de llei per part del Grup Parlamentari Popular, RGE 3852/12.
Per defensar-la té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Miguel Jerez,
per un temps de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
prenc la paraula en nom del meu grup parlamentari per
desenvolupar el contingut d’una esmena relacionada
directament amb la proposició no de llei en defensa dels drets
fonamentals com són el dret de manifestació i el dret de reunió.
I el que no puc fer és continuar sense celebrar el moment i
celebrar l’oportunitat que m’ofereix el PSM-Entesa
Nacionalista-Verds i Més per Menorca, i aprofitar per
manifestar les nostres conviccions sobre aquests drets, però al
mateix temps, i sempre amb caràcter previ, condemnar els
excessos que s’amaguen darrere d’un dret constitucionalment
reconegut. 

Avui, senyores i senyors diputats, avui, senyores i senyors
diputats, per desgràcia la nostra comunitat autònoma és notícia
d’àmbit nacional, i no és precisament perquè en el nostre
territori s’hagi aconseguit reduir el dèficit, sinó per coses
moltíssim més greus. Som notícia perquè no hem aconseguit
que el dret fonamental de manifestació i reunió s’exerceixi amb
normalitat en un marc d’una societat moderna i avançada com
és la nostra. Avui som notícia perquè ahir es va agredir
novament, perquè hi va haver manifestacions, però els
manifestants no varen saber aprofitar els recursos democràtics
que els ofereix el nostre sistema, i varen optar, varen preferir
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utilitzar els punys a utilitzar la paraula. I avui Balears és
portada, i és portada perquè els drets fonamentals de
determinades persones ahir no es respectaren. I avui Balears és
portada perquè en aquesta comunitat autònoma es lesionen
drets. Avui és portada de la violència. Avui Balears és portada
de l’agressió, i avui Balears és portada de la rebelAlió. Avui
Balears, els agradi o no, és portada de la radicalitat i dels
extremismes més repugnants. I avui, senyores i senyors diputats,
Balears, nosaltres, els ciutadans d’aquestes illes, no es mereixen
aixecar-nos amb notícies que comprometen la nostra reputació
social i ens situen a uns nivells..., i els situen a uns nivells que
no els corresponen, perquè Balears és pacífica, perquè Balears
és democràtica i perquè Balears, per damunt de tot, també és
tolerant.

I estic d’acord, i ho crec, i a més estic convençut, i només
faltaria, que a les societats democràtiques com la nostra
existeixi... o no existeix un pensament únic. Ningú no està
obligat a pensar igual, ni vostè està obligat a pensar com jo, ni
jo estic obligat, òbviament, a pensar com vostès. La
discrepància en aquest sistema democràtic, a Balears, té per
suposat cabuda, i la diferència de criteri i opinió s’ha d’assumir
i ho assumim amb absoluta normalitat perquè és legítima i
perquè també és absolutament raonable. Però el
desenvolupament d’aquests drets, d’aquestes grandeses,
discrepar des dels espais democràtics habilitats pel sistema, i la
protecció d’aquestes llibertats que tant ens ha costat lluitar per
ells, no pot mai defensar-se emprant la força. El dret a
manifestar-se té limitacions, té límits infranquejables que mai
no s’han de superar, i quan se superen, i vostè ho ha dit aquí, es
perd la raó i es perden els arguments.

I, miri, és veritat que ningú no està obligat a creure en allò
que no creu, és cert que ningú no està obligat al fet que aquest
govern sigui del seu gust, però, senyores i senyors diputats, sí
estam obligats tots a una cosa: a respectar-lo, a respectar aquest
govern perquè representa les nostres institucions, perquè és el
govern de la majoria, perquè la sobirania popular ha volgut que
així ho sigui i és el que hem triat en un procés investit de tota
legitimitat, de tota aquella raó que les urnes li han proporcionat.
I per tant, dit això, ha arribat el moment de la denúncia, ha
arribat el moment de la condemna, ha arribat el moment dels
retrets a conductes susceptibles d’emmarcar-se dins la
delinqüència i que no tenen justificació possible. I ha arribat el
moment que les institucions públiques i en aquest cas el
Parlament no es resisteixin, ni es resignin a tolerar actes que
comprometin el veritable esperit democràtic. I ha arribat també
el moment de salvaguardar el dret a la llibertat d’expressió, de
manifestació, de reunió, i aprofitar avui per reiterar que aquests
drets, com he dit, perden tot el sentit quan la violència es
manifesta.

Vostès ens trobaran en aquest camí, en el camí de defensa
dels valors democràtics i dels drets fonamentals. Ens trobaran
en el camí de desarticular tots aquests actes de vandalisme que
s’estan promovent entorn -n’estic segur- de manifestacions
legítimes, democràtiques i possiblement necessàries en un estat
de dret i democràtic com el nostre, però hem de caminar junts
en aquest sentit, hem de transitar pel mateix camí. Vostès ens
trobaran sempre en aquesta via, però mai no ens trobaran
emparant, encoratjant, agitant, posant-nos de perfil, ni ens
trobaran tampoc en la indiferència davant de l’agressió.

Durant els darrers dies és cert que el Grup Parlamentari
Popular, i possiblement la societat en el seu conjunt, ha trobat
a faltar una declaració inequívoca, una declaració decidida,
conjunta, d’aquesta institució que reculli un sentiment potent,
intens, de totes les forces polítiques avui aquí representades
denunciant precisament aquestes conductes. Entenc que el
Parlament s’ha de pronunciar en la seva màxima expressió amb
relació a la defensa dels drets fonamentals de manifestació,
llibertat d’expressió, reunió i tots aquells que faci falta. No
obstant això el pas previ, el pas previ, perquè això es pugui
reconèixer és la condemna màxima d’actituds
antidemocràtiques i violentes.

Avui el PSM-Verd-Entesa nacionalista i Més per Menorca
ens ofereix aquesta magnífica oportunitat, i crec que és el
moment d’aprofitar-la entre tots per saber on és cada un en
aquest camí, i per desarticular de forma definitiva tots aquells
aspirants a Cojo Manteca que tenim en aquesta societat balear.
Esper i confii, esper i confii que avui en aquest camí ens hi
trobem tots. Seria absolutament decebedor que no fos així, i ja
els dic, no ens allunyarem ni un centímetre de l’esmena que
avui hem presentat si no és per millorar el seu contingut en
defensa del dret de les persones i mai en el sentit de retrocedir
en la defensa, com dic, dels drets fonamentals.

Dit això acab, perquè vull també aprofitar aquesta
oportunitat per fer extensiu a tots i cada un dels mitjans de
comunicació la nostra solidaritat, del Grup Parlamentari
Popular, davant els atacs injustificats dels quals també ahir
varen ser objecte, i traslladar el nostre reconeixement a la seva
feina imprescindible dins aquesta societat, i donar-los les
nostres més sinceres mostres d’ànim perquè continuïn
desenvolupant el dret a la informació amb la mateixa vocació de
sempre.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Torn de fixació de posicions del grup que no
ha presentat esmenes. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Pilar Costa per un temps màxim
de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Torn iniciar la meva intervenció,
perquè no quedi cap dubte, rebutjant des del meu grup polític,
des del Grup Socialista, com hem fet sempre, la violència i
qualsevol conducta que no sigui la pacífica per defensar unes
idees, i per tant que cadascú pensi o recapaciti quin és el
contingut de les seves intervencions. Jo faig una crida al seny;
com més retroalimentem aquest tema pens que és un greu error
polític, intentar generalitzar conductes absolutament
reprovables, injustificades, però que són de persones concretes,
intentar equiparar això o criminalitzar tot un colAlectiu que es
vulgui manifestar com és el seu dret.
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I d’això va aquesta proposició no de llei que ens presenta el
Grup del PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
precisament perquè a rel de la vaga general del dia 29 de març
el Govern de l’Estat, a través del Ministeri de l’Interior, va dir
que es modificaria el Codi Penal per donar contestació a
aquelles actituds absolutament reprovables que al final el que
van és a rebentar una vaga, una manifestació, etc.

Jo crec que no hi ha res pitjor que legislar en calent. No hi
ha hagut res pitjor en el nostre Codi Penal que totes aquelles
reformes que s’han fet el dia després que hagi passat una
situació per molt desagradable o rebutjable que sigui, i crec que
això no és recomanable. Per això el meu grup donarà suport a
aquesta proposició no de llei perquè evidentment, com no pot
ser d’altra manera, estam a favor del dret a manifestar-se i a la
llibertat d’expressió i comunicació, i per suposat estam en
contra de la proposta que es va fer per part del Govern central
de modificar el Codi Penal, fins i tot per criminalitzar el que
puguin ser resistències pacífiques. Creim que això és
absolutament desproporcionat, tal i com ha posat de manifest
més d’un jurista, tenint en compte que el dret penal ha de ser
l’última ràtio, és a dir, és l’últim que hem d’aplicar en les
actuacions de qualsevol ciutadà. I, per altra banda, equiparar els
actes concrets delictius, vandàlics, amb el terrorisme de carrer,
em sembla absolutament fora de lloc i, com he dit abans,
absolutament desproporcionat. 

El Partit Popular ha aprofitat la seva intervenció, i jo ho
respect, per equiparar o parlar dels fets que s’han produït
aquests darrers dies o darreres setmanes a les nostres illes, i
reiter que no trobarà altres paraules que surtin de la boca del
nostre grup polític, del Partit Socialista, que no siguin de rebuig
cap als actes violents. Dit això, no s’ha de confondre amb què
defensem amb total rotunditat el dret a manifestar-se
pacíficament i la llibertat d’expressió.

Per això, des del nostre grup donarem suport a la proposició
no de llei presentada pel Grup PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Procedeix ara a la suspensió de la sessió per
un temps de deu minuts, per la qual cosa es demana al grup
proposant si vol una suspensió de la sessió, o si podem
continuar?

Per fixar-ne la posició i assenyalar si accepta l’esmena té la
paraula el grup proposant per un temps de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, vull agrair el suport del
Partit Socialista a aquesta proposició no de llei i explicar al
Partit Popular que sense cap dubte som dins un gran espai
d’acord, però hauríem d’arribar a un acord en la lletra. 

I dic açò perquè en la seva intervenció no ha dit res de les
propostes, del text de les resolucions de la nostra proposició no
de llei, sinó que bàsicament s’ha centrat en les seves. Em fa la
impressió de què la intenció del Partit Popular, esperem que no
sigui així, sigui de presentar unes esmenes que modifiquen el
contingut de la proposició no de llei, per tal que el nostre grup
les rebutgi i després poder dir, mirau no es dóna una condemna
contundent contra els actes produïts. Per tant, primer vull deixar
clar que si aquesta era la idea, l’estratègia, no és així. He de
tornar repetir la nostra condemna? No. 

Una altra cosa és que efectivament, es cerqui una condemna
institucional, una declaració institucional, cosa que en el plenari
d’ahir ja es va posar de manifest que no havia estat possible.
Aquestes dues declaracions institucionals no es van posar
d’acord. I en aquest moment es pretén que amb aquesta esmena
a una proposició no de llei que la capgira i no se centra amb el
contingut inicial, doncs ho puguem resoldre. Jo crec que no és
la manera, no és la forma.

Jo crec que el més important en aquest sentit és seguir
traslladant als ciutadans contundència per part de tots els grups,
si pot ser mitjançant una declaració institucional lògicament
molt millor. Si no és així, ens haurem de lamentar tots. Jo vull
dir que si no hi ha hagut acord, no hi ha hagut acord per part de
totes les parts. Quan no hi ha acord és una responsabilitat
compartida i no entraré en els minúcies de per què, si un ha
contestat o no ha contestat les declaracions, perquè encara
donaríem menys valor a la possibilitat i capacitat d’arribar a un
acord.

Sí que crec que és clar que el nostre grup, amb la proposició
no de llei que hem presentat i amb les declaracions que hem fet,
rebutjam qualsevol acte de violència, tots els actes de protesta
que aquests dies s’han produït i de manera especial, quan
interfereixen en el normal funcionament de les institucions, dels
partits i dels representants públics. Açò ho hem dit i també ho
dèiem a la nostra declaració. També dèiem a la nostra
declaració, a la nostra proposta, que el Parlament reafirmi la
llibertat d’expressió de persones i colAlectius, com a pilar
fonamental de l’estat democràtic, i però, també demanava,
posava en evidència que el president de les Illes Balears havia
fet unes declaracions absolutament inoportunes i que calia
resoldre-les, perquè posava tothom, aquells que havien actuat
violentament i que cal rebutjar i els que no, que exigien només
drets i exposaven la seva oposició i el seu desacord amb les
mesures del Govern, també eren titllats de feixistes. Nosaltres
a açò dèiem que no.

I també creim que sense cap dubte, perquè aquesta situació
de tensió a la que me referia abans es resolgui, cal apostar pel
diàleg. I açò és allò que nosaltres demanàvem a la nostra
declaració. I per què dic tot açò de la nostra declaració? Doncs
perquè les seves esmenes de modificació, no d’addició, les de
modificació són el contingut precisament de la declaració
institucional que vostès proposaven.

És una llàstima que no s’arribi a una declaració institucional
compartida. Però jo li vull recordar al Partit Popular que no és
la primera vegada i que el Partit Popular n’ha estat responsable
a altres llocs, en situacions no sé si dir més greus, perquè la
violència no sé si té barem de gravetat, però el Partit Popular a
Madrid també impedia una declaració institucional davant un
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assassinat, el de Carlos Javier Palomino i saben per què? Perquè
no els agradava que la declaració institucional posés que aquell
assassinat s’havia produït per raons ideològiques d’ultradreta.

És evident que al Partit Popular no li agrada que passin
aquests fets. Però el Partit Popular sap, com saben tots els
membres d’aquesta cambra, que en una manifestació, en un acte
públic hi ha grups minoritaris que actuen fora de
l’esdeveniment. Ho fan i ho fan també a les manifestacions que
convoca el Partit Popular. O no és així quan hi ha grups
ultradretants que enarboren la bandera diguem-li franquista? És
així? He d’extrapolar per tant, que el Partit Popular és
franquista? No. Doncs estam d’acord que dins una manifestació
hi ha grups que se sobrelimiten i que aquests els hem de
condemnar. Per tant, estam en un espai compartit en el qual
efectivament no ha estat possible arribar a una declaració
institucional compartida i per tant, la responsabilitat és
compartida. Compartim però la crítica i el rebuig absolut i
contundent als actes de violència, venguin d’on venguin i es
produeixin on es produeixin.

Però m’he de cenyir de nou a la proposició no de llei.
Insistesc que tenia com a intenció central instar el Ministeri
d’Interior, en el sentit de no convertir uns fets puntuals amb
motiu per modificar de forma absolutament apressada i de
forma calenta un codi penal que lògicament ha d’estar al servei
dels drets fonamentals dels ciutadans, que són el dret a la
llibertat d’expressió, de vaga i de manifestació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tant, entenc que no accepta l’esmena del
Grup Popular.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

No, no accept les esmenes del Partit Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, passam a la votació de la Proposició no de llei RGE
núm. 2947/12.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

I cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 2947/12.

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