
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'ASSUMPTES

INSTITUCIONALS I GENERALS
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 355-1992 Fq.Con.núm. 33/27 VIII legislatura Any 2012 Núm. 25

 

Presidència
de l'Honorable Sr. Alejandro Sanz i Benejam

Sessió celebrada dia 6 de juny del 2012 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

I. PREGUNTES:

1) RGE núm. 1217/12, de l'Hble. Diputat Sr. Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
relativa a captació de talent. 418

2) RGE núm. 1595/12, de l'Hble. Diputada Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei de coordinació de
policies locals. 421

3) RGE núm. 1820/12, de l'Hble. Diputada Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocol entre la FELIB
i el Govern. 423

II. PROPOSICIÓ NO DE LLEI RGE núm. 3554/12, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig de la decisió del
Govern argentí d'expropiar el 51% d'YPF. 425



418 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 25 / 6 de juny del 2012 

 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

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

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Sí, Sr. President. Margalida DURAN substitueix Antònia
Vallés.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Maria José Bauzá sustituye a Fernando Rubio.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Marga Prohens substitueix Biel Martí.

EL SR. PRESIDENT:

El primer punt de l’ordre del dia consisteix en les preguntes
RGE núm. 1217/12, 1595/12 i 1820/12.

Assisteix el Sr. José Simón Gornés i Hachero a la comissió,
conseller d’Administracions Públiques, acompanyat de la Sra.
Maria Núria Riera i Martos, directora general de Funció
Pública, Administracions i Qualitat del Servei; de la Sra.
Cristina Martínez i Torres, cap de Premsa; i de la Sra. Irene
Duran i Bareny, cap de Gabinet de la conselleria.

I.1) Pregunta RGE núm. 1217/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
captació de talent.

Primer, per formular la pregunta RGE núm. 1217/12,
relativa a captació de talent, té la paraula Nel Martí, per un
temps màxim de deu minuts.

EL. SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. Conseller, en el
seu moment el Sr. Gornés va apuntar que s’eliminava el requisit
de català entre altres coses per poder captar talent. Aleshores
aquest diputat es demanà a veure si això també seria aplicable
per al personal de neteja o de bombers o de bidells. És
imprescindible llevar el requisit a tota mena de places per captar
talent? 

Lògicament és una pregunta que té un poc d’ironia, però no
és gens real i si no mirem l’argumentació que va utilitzar el
Govern per solAlicitar la tramitació per via d’urgència de la
modificació de la Llei de funció pública. En aquesta
argumentació deia textualment: “Amb aquesta reforma es pretén
instrumentar les mesures necessàries perquè els processos
selectius permetin l’accés de les persones més ben qualificades
i que superin les proves amb més nivell, sense que la falta

d’acreditació oficial d’un determinat nivell de català sigui,
d’entrada, un obstacle per accedir-hi”.

En definitiva, el pretext que justifica aquesta decisió és que
així no hi haurà obstacles per seleccionar les persones més ben
qualificades. És evident que aquesta decisió es basa en una
curiosa concepció d’igualtat segons la qual hi ha uns ciutadans
més iguals que els altres i una llengua oficial més igual que
l’altra.

En efecte, el fet de mantenir el requisit de coneixement de
castellà introdueix una desigualtat flagrant entre les llengües
oficials, com que les persones no neixen sabent castellà, tots els
illencs que tenen el català o un altre idioma com a llengua
personal pròpia, hauran d’aprendre el castellà si volen accedir
a la funció pública, mentre que els de la llengua personal
castellana seran eximits d’un requisit equivalent respecte de la
llengua..., de l’altra llengua oficial.

Això no sembla gaire coherent, per tant, amb el dret que els
ciutadans puguin accedir a la funció pública en igualtats de
condicions tal com diu l’article 14.2 de l’Estatut, però tornant a
l’argument principal, si se suprimeix el requisit de coneixement
d’una llengua oficial, perquè d’aquesta manera no es posaran
obstacles a les persones més ben qualificades, el Govern del
Partit Popular, hauria de ser coherent i no discriminar tots els
altres europeus, altament qualificats, que vulguin accedir a la
funció pública de les Illes Balears.

Si són tan cosmopolites recordem que la Unió Europea es
basa en el principi de lliure circulació dels professionals i que
molts europeus altament qualificats, fins i tot residents a les
Illes Balears, es veuen exclosos de l’accés a la funció pública
pel fet de no conèixer el castellà, per què no se suprimeix aquest
requisit?, naturalment es dirà que la raó és òbvia, per què el
castellà és la llengua oficial de tots els espanyols i tots els
funcionaris tenen l’obligació de conèixer-la.

En definitiva, estem a punt per tant de consagrar i legitimar
la desigualtat lingüística i desvirtuar la democràcia de veritat,
que no és la de la imposició de la majoria sobre una minoria,
sinó el Govern d’una majoria, que està legitimada, d’acord però
amb l’interès general i respecte de les minories.

Demanava, per tant, és realment necessari modificar tota una
llei per tal de garantir açò que el conseller va dir en el seu
moment que facilitarà la captació de personal més ben qualificat
o personal amb talent? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, fa ja setmanes que estem
rodant damunt el mateix tema. Jo, Sr. Diputat, estic encantant
que em permeti explicar amb suficiència i amb tots els
arguments que aquest govern impulsa aquesta modificació. 
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Sí, és necessari modificar la llei per eliminar el requisit per
accedir a la funció pública. Entrant al detall de la seva pregunta,
sí que voldria fer unes consideracions prèvies per tal de poder
enfocar bé el context al qual vostè formula aquesta qüestió.
Vostè ho sap, però crec que és interessant que els altres diputats
també puguin saber de què parlam, què és realment un lloc base,
no?

Com sap, quan una persona aprova una oposició, a més de
prendre’n possessió, ha de triar una plaça del llistat que li
ofereix l’Administració on ha tret aquesta plaça i que en conjunt
són les que s’ofereixen a l’esmentada oposició. Anteriorment,
aquestes places podien ser de molts nivells diferents, però fa
alguns anys açò es va canviar, així que actualment quan una
persona entra a l’Administració ho fa a través d’un lloc base que
en definitiva és el nivell mínim que ocupa en el seu cos i grup.
D’aquesta manera s’evita que algú que hagi aprovat en la
darrera convocatòria entri en un lloc de cap de negociat o de cap
de servei, places per a les quals s’entendrà que es necessita una
certa experiència. Aquestes places base estan adscrites al
conseller o a la consellera que les pot atribuir als departaments
que estableixi o als treballs que consideri oportuns sempre dins
el seu cos específic, s’entén.

Per promocionar, per pujar de nivell i conseqüentment
obtenir més ingressos, existeixen els concursos. D’aquesta
manera un funcionari pot optar a una plaça millor, amb més
nivell, i abandonar el lloc base sempre que disposi dels mèrits
necessaris que es requereixin i passi per davant d’altres. 

Un lloc base per tant no té res a veure a disposar de més
titulacions, de més experiència o de ser... de tenir més talent, de
ser talentós, és senzillament el nivell en què una persona resta
adscrita en entrar a l’Administració sigui del cos o grups que
sigui.

Dit açò, tornaré insistir per enèsima vegada en l’exposició
de motius del Projecte de modificació de la Llei de funció
pública que entre altres coses alAludeix a l’Estatut d’Autonomia
quan es refereix a l’article 14, al dret a accedir a la funció
pública en condicions d’igualtat i segons els principis
constitucionals de mèrit i de capacitat.

No repassaré una vegada més els arguments jurídics de les
sentències del Tribunal Constitucional, però sí que voldria fer
referència a la darrera sentència del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya que anulAla l’article que fixa el català com
a preferent a l’Ajuntament de Barcelona. De fet, el Tribunal
Superior de Justícia ha anulAlat set punts del Reglament d’usos
lingüístics del consistori i ha assenyalat que la normativa -entre
cometes- “és inadmissible en la mesura en què confirma el
català com a llengua preferent”. 

Pel que fa a les comunicacions als ciutadans, la sentència
avala que el dret a la preferència lingüística l’exerceixi el
mateix administrat i sigui l’Administració la que s’adapti. Diu
literalment que “per no posar al ciutadà en posició violenta o
d’incomoditat innecessària es respectarà l’elecció del ciutadà en
la llengua que ha d’usar en el seu recurs, els seus escrits o en les
seves comunicacions orals”.

En definitiva, amb la modificació de la Llei de funció
pública només anem cap a l’adaptació al règim jurídic que
estableixen els tribunals, reiteradament, sinó que feim una passa
més i com vostès mantenen... lluny d’excloure el català, no
tenim absolutament cap guerra contra aquesta qüestió, però sí
que apostam per una administració bilingüe, tal i com ho és la
nostra comunitat autònoma i apostam, una vegada més, pel que
sempre he dit, la normalitat. 

En qualsevol cas, sí que vull recordar que aquesta
modificació du incorporades totes les excepcions possibles per
fer viable que l’empleat en contacte amb el ciutadà el pugui
atendre en qualsevol de les dues llengües cooficials, cosa que -
crec jo- s’ha de realçar i s’ha de tenir especialment en compte.

Quan vostè diu que hi ha una llengua més oficial que una
altra, és un argument que jo no puc compartir. Són dues
llengües cooficials, és el que sempre hem mantingut des de la
nostra formació política, és el que diu l’Estatut d’Autonomia i,
en aquest sentit, entre aquest bloc normatiu més totes les
sentències que en els darrers mesos surten a la llum que
incideixen especialment sobre la no prevalença d’una llengua
sobre l’altra, crec que dóna arguments de pes a aquesta
modificació que vol impulsar aquest govern.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies. Efectivament, pensam que amb aquesta
modificació legislativa s’assolirà un doble nivell d’oficialitat, no
coincidim, però nosaltres ho defensam i ho pensam així, perquè
l’única cosa que s’aconseguirà és que una de les llengües
oficials tengui garantit a l’administració un funcionament -
diguem-li- normal, habitual, regular, no només en l’atenció, sinó
en tot el seu funcionament intern, l’altra no el tindrà garantit.

En segon lloc, per a mi podem continuar fent referència a
sentències que ens remeten al terme preferent, el qual
jurídicament és així, s’ha sentenciat i políticament tendria
algunes altres coses a dir, però és així, però no és aquesta la
sentència a la qual fa referència o hauríem de tenir com a
referència per al debat de la modificació de la Llei de funció
pública.

No parlam que una llengua sigui preferent, del que parlam
és que una llengua sigui una llengua d’ús normal, no només en
l’atenció, en l’atenció al públic, si no, com li recordava la
setmana passada, també en el funcionament intern, ad intra, i ho
diu la mateixa sentència a la qual vostès es refereixen. Vostès es
refereixen al terme "preferent", bé, d’acord. Deixem, -jo li ho he
dit mil vegades- aquest aspecte, si volen vostès creuran que
tenen la raó amb l’ús d’aquest terme preferent, però no em
referesc que hi hagi una llengua que sigui preferent o no, li estic
dient que el català i el castellà com a dues llengües oficials
siguin també dues llengües d’ús normal a l’administració.
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Per altra banda, també li torn a insistir, no estam fent... o no
hauria de ser un debat de drets lingüístics, aquests crec que
tenim clar tots que s’han de reconèixer, s’han de garantir i ho
feia així, perfectament, la llei de consens de normalització
lingüística de 1983, però és que una altra vegada retornam a la
mateixa idea: el català és un obstacle. Crec que l’anterior llei el
que feia era garantir, considerar el català com una garantia per
tenir més bons professionals, no un obstacle per obtenir bons
professionals. 

Ara vostès ens diuen que el català és un obstacle per obtenir
bons professionals, nosaltres crèiem que era una garantia per
tenir bons professionals, independentment com ja es va fer, que
dins la norma, que és que una llengua oficial, en aquest cas la
pròpia, doncs sigui la llengua d’ús normal a l’Administració, tot
i açò es poguessin establir excepcions o normes per evitar
dificultats que es poguessin donar en certs àmbits. Així es va fer
i així s’hagués pogut fer si realment en algun àmbit hi ha alguna
dificultat puntual o determinada perquè alguns professionals hi
poguessin accedir, però sempre com a excepció d’una norma.

L’excepció el que fa és reforçar la norma, en aquest cas el
que fa és canviar la norma i s’estableixen algunes excepcions,
els d’atenció al públic, per exemple, que sí que hauran de
conèixer el català. Per tant, es capgira totalment el que era el
fonament de la Llei de normalització lingüística. La norma es
convertirà en una excepció.

Lògicament no hi podem estar d’acord, i vostè dirà que no
és una batalla en contra del català, no sé si la voluntat ho és o
no, no la jutjaré, però els efectes seran els propis d’algú que ha
estat actuant en contra del català, i jo no he de dir perquè no
som filòleg, som matemàtic i tal vegada no ho puc valorar, però
m’adreçaré i m’adreç al que diuen els experts i el món científic
en el camp de la llengua i jo els crec perquè sempre he cregut en
la raó i en la ciència i crec que les seves previsions tenen
validesa i haurien de ser una consideració vàlida per a aquest
govern. 

No tenir-les en compte, és actuar, sí, sempre amb una
legitimació que és el programa electoral, però també amb un
altre element que no és legítim, que és la de la raó científica, la
del cos de la Universitat de les Illes Balears, la del Consell
Social i la de la societat civil que majoritàriament s’està
expressant al menys contràriament a la modificació de la Llei de
funció pública que modifica la Llei de normalització lingüística.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, torn de contrarèplica.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, torn insistir-hi, no puc
compartir la seva reiterada argumentació que una llengua sigui
més oficial que una altra, de cap manera, som respectuosos amb
el marc estatutari i el constitucional també evidentment i
pensam que aquestes dues normes són les que marquen el
disseny del que ha de ser i per on s’ha de moure la nostra
realitat.

Precisament quan vostè fa referència a l’ús normal, que es
pugui fer un ús normal del català en qualsevol àmbit, idò sí,
precisament aquest és el repte, aquest és el repte que rau al fons
de la qüestió, que qualsevol ciutadà pugui fer un ús normal de
qualsevol de les dues llengües oficials a la nostra comunitat
autònoma en qualsevol àmbit. 

Ja li vaig comentar la setmana passada que hi haurà àmbits
on el català estigui més implantat, com pugui ser
l’Administració, amb un 99%, i haurà àmbits d’altres segments
socials o econòmics on per les raons que sigui no estarà tan
implantat, idò aquest és el repte de la nostra societat, de les
administracions públiques en el sentit d’impulsar les mesures
que creguin pertinents per tal que qualsevol ciutadà pugui
exercir els seus drets lingüístics i fer ús de qualsevol de les dues
llengües en aquests àmbits. Açò sembla estrany per a algunes
formacions polítiques, però per a nosaltres és el normal. 

És clar, sí que voldria matisar aquesta consideració que
vostè ha expressat sobre que el català sigui un obstacle. S’ha de
llegir aquesta expressió en el context en què... És clar, vostè és
un home llegit, lletrat, ho entén perfectament, eh?, tal vegada es
pot ser més precís amb les paraules, però el context estic segur
que l’ha captat perfectament..., idò bé, desenvolupa en el sentit
que la nostra formació política considera que el català no ha de
ser un requisit per accedir a la funció pública, que s’ha de
considerar com un mèrit i aquest és el context en què es mou
aquesta expressió.

També degué ser testimoni en l’anterior legislatura dels
problemes que va generar la implantació del requisit en el món
sanitari del tema del català, idò bé, aquest és una de les
qüestions que ens va fer reflexionar a nosaltres, per la qual cosa
vàrem posar al programa electoral... llevar el requisit per accedir
a la funció pública, perquè vàrem veure que en alguns segments,
idò ja (...) realment conflictes, ens interessava que qualsevol
professional de la sanitat, bon professional de la sanitat pogués
venir a les nostres illes i les mesures que es varen implantar per
part de l’anterior govern d’alguna manera generaven una
dificultat afegida al que és ja el món sanitari. Per tant, no
tornaré a insistir en aquesta qüestió.

Sí, vostè és matemàtic, jo som arqueòleg o historiador, però
la filologia no és una ciència exacta i vostè ho sap i sap que
s’adopten acords per convencions i aquestes convencions... les
convencions que s’adopten ara no tenen res a veure amb les
convencions que adoptaven els filòlegs fa deu anys o quinze o
vint, eh?, tot és un procés i tot és una evolució i el que era bo fa
vint anys, doncs, ara no ho és i el que és ara bo per ventura
d’aquí quinze anys tampoc no ho serà. És a dir, ciència exacta
no ho és, i les convencions les adopten persones que tenen un
origen i tenen una evolució i tenen un coneixement i tenen una
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concepció política determinada i tot influeix en aquesta vida, Sr.
Diputat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 

I.2) Pregunta RGE núm. 1595/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Llei de coordinació de policies locals.

Per formular la Pregunta RGE núm. 1595/12, relativa a la
Llei de coordinació de policies locals, té la paraula la Sra. Pilar
Costa, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, ja fa uns mesos el
conseller es va adreçar als diferents grups per parlar d’una
possible modificació de la Llei de coordinació de policies locals
demanant el nostre consens per a un tema concret, en aquest cas
per modificar el sistema d’accés a la funció pública instaurant
el concurs oposició, cosa a la qual el nostre grup es va mostrar
obert i dialogant i a participar d’aquest consens i diàleg.

En canvi, ens va sorprendre, en aquest cas, veure publicada
en el BOIB una modificació de la Llei de coordinació de
policies locals a través de la modificació de la Llei de funció
pública sense que, en aquest cas, s’hagués ni tan sols intentat el
diàleg ni el consens amb l’oposició quan sí es va intentar per a
una altra modificació de la Llei de coordinació de policies
locals.

Ha dit ara el Sr. Conseller que el que podia ser bo fa vint
anys, les coses canvien, i ara, per ventura, no és bo, però jo crec
que hi ha una cosa que sí és bona fa vint anys, ara i segur que en
el futur com és el consens i el diàleg, i en aquest cas el Govern
ni tan sols ho ha intentat. No tan sols no ho ha intentat sinó que
planteja una modificació de la Llei de funció pública, en aquest
cas lligada a la Llei de coordinació de policies locals, on ni tan
sols l’exposició de motius d’aquesta modificació de la Llei de
funció pública ni tan sols -dic- parla de la modificació de la
resta de lleis que es fa, cosa bastant inaudita. 

Quan es diu que s’eximeix del requisit del català a les
persones que sí estaran de cara a l’atenció del públic, en aquest
cas no casa ni quadra precisament amb les policies locals, a no
ser que el Sr. Conseller m’expliqui o si ell entén, si vostè entén
que les policies locals no tenen cap contacte amb els ciutadans,
perquè si tenen contacte amb els ciutadans no s’entén que se’ls
eximeixi de conèixer la nostra llengua.

Per altra banda, respecte del que ha manifestat a l’anterior
pregunta el Sr. Conseller, sobre la prevalença o preferència
d’una llengua sobre l’altra, vostès amb la seva reforma declaren
la preferència d’una llengua sobre l’altra, però en aquest cas la
castellana, perquè sinó, em pot explicar, Sr. Conseller, per què
només una de les llengües oficials serà requisit i no ho seran les
dues? Em pot contestar a això? Em pot dir si això suposa una
preferència d’una llengua sobre l’altra? Perquè si es vol tractar
en un pla d’igualtat les dues haurien de ser requisit per accedir
a la funció pública.

Em podria dir també, Sr. Conseller, a quin article de
l’Estatut d’Autonomia o de la Llei de la funció pública,
actualment, es diu que el català és llengua preferent sobre el
castellà?, perquè jo no he sabut veure i vostès fan referència
contínuament a les sentències, tant del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya com del Tribunal Constitucional respecte
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, on feia referència a
l’expressió "llengua preferent" del català sobre del castellà. Però
en el nostre estatut d’autonomia jo no he sabut trobar aquesta
preferència. Per tant, no té cap sentit aquesta modificació.

En definitiva, li deman, Sr. Conseller, per què ni tan sols ni
vostè ni cap membre del seu govern ha intentat consensuar
aquesta modificació de la Llei de coordinació de policies locals
a través de la Llei de funció pública quan sí en canvi setmanes
anteriors es va adreçar per consensuar una modificació de la
Llei de coordinació de policies locals i en cap cas ni en cap
moment va fer esment d’aquesta modificació perquè el català
deixàs de ser requisit per accedir a la funció pública en el cas de
les policies locals.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero).

Sí, gràcies, Sr. President. Contestaré la pregunta que parla
de la Llei de coordinació de policies locals. Sra. Diputada, jo
estic disposat a venir les vegades que faci falta a aquesta cambra
per tal de respondre tot allò que vostè vulgui, formuli-ho quan
toca i sense cap impediment vendré a donar-li complida
resposta.

El projecte de llei de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de
març, de la funció pública, a la seva disposició final tercera
efectivament modifica la Llei 6/2005, de 3 de juny, de
coordinació de les policies locals, en els termes següents: "El
coneixement de la llengua catalana no serà, de manera general,
un requisit per accedir als cossos de policia local i de policia
auxiliar a l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears
ni per ocupar-hi llocs de treball, llevat que, ateses les
característiques especials de les funcions de cada lloc, es motivi
que és imprescindible exigir el coneixement d’un determinat
nivell de català, la qual cosa es farà constar en la relació de llocs
de treball".
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L’origen d’aquesta disposició va ser un dubte que va
manifestar l’Ajuntament de Palma, que va tenir entrada en el
registre de la Conselleria d’Administracions Públiques dia 18
d’agost de 2011, on manifesta, primer, que s’hauria de
considerar, si és necessària, la revisió del contingut de l’apartat
3 de l’article 32 de la Llei 6/2005, de coordinació de les policies
locals de les Illes Balears, que estableix l’obligatorietat
d’acreditar el coneixement de la llengua catalana en tots els
processos de selecció per a les categories de policia local.
Aquesta llei entraria, per tant, en contradicció amb la
modificació de la Llei 3/2007 que es pretén. Segon, en el mateix
sentit que l’anterior s’hauria de revisar el Decret 67/2007, de 7
de juny, pel qual s’aprova el reglament marc de mesures urgents
de les policies locals de les Illes Balears, en concret el seu
article 26 apartat d). I tercer, continua l’escrit, així mateix
s’hauria de revisar el Decret 145/2001, de 21 de desembre, pel
qual s’estableix la formació, l’ingrés, la promoció i la mobilitat
de les policies locals de la comunitat autònoma, en concret els
seus articles 7.2, 9, 16 i 24 almanco.

Arran d’aquests dubtes es va considerar que si bé queda clar
que quan la disposició addicional dotzena de l’avantprojecte
regula determinades exempcions, pel que fa a la no-exigència
del coneixement de la llengua catalana com a requisit per
accedir a la condició d’empleat públic i ocupar-ne determinats
llocs, deixa clar que es refereix a totes les administracions de
l’àmbit territorial de la comunitat autònoma, incloses per tant
les locals.

També és cert que atès que la modificació de la Llei 3/2007
implicarà, que és llei posterior i afectaria la Llei 6/2005, aquesta
és una llei més especial quant al seu àmbit i es podrien plantejar
dubtes sobre si l’article 32 s’entén o no modificat per aquesta
nova llei. Per tot açò, per seguretat jurídica es va introduir una
nova disposició final que modifiqués la Llei 6/2005, de
coordinació de policies locals, en el termes que li he indicat
abans.

En definitiva, es tracta d’aclarir la qüestió de l’exigència del
coneixement del català a la Llei de coordinació de policies
locals, atesos els dubtes, com dia, que va plantejar l’Ajuntament
de Palma i s’afegeix la disposició final que modifica
l’esmentada llei de coordinació per adaptar-la a l’esperit
d’aquesta llei de funció pública. Abans era requisit, en tot cas,
l’exigència d’un determinat nivell de català, ara es lleva aquesta
exigència general sense perjudici que a les característiques
especials de les funcions de cada lloc es motivi que és
imprescindible exigir el coneixement d’un determinat nivell de
català, la qual cosa es farà constar en la relació de llocs de
treball, com li he explicat abans.

S’ha d’explicar també que aquesta qüestió es va dur a la
Comissió de coordinació de policies locals de les Illes Balears,
a finals de març, on es va incloure com a punt de l’ordre del dia,
va ser debatut, tal i com es recull a l’acta, s’informa que arran
d’aquesta alAlegació de l’Ajuntament de Palma es va considerar
revisar el contingut de l’article que li he esmentat. Tot i que la
disposició addicional dotzena de l’avantprojecte regula amb
determinades excepcions on sí serà necessari l’exigència del
coneixement de la llengua catalana com a requisit per accedir a
la condició d’empleat públic, deixa clar que es refereix a totes
les administracions dins l’àmbit de la comunitat autònoma,
incloses, per tant, les entitats locals. Aquesta determinació

d’exigir el català s’haurà de decidir per cada administració
mitjançant la relació de llocs de feina de cada una.

Per tant, cada ajuntament, cada municipi podrà decidir
quines són les places que necessiten comptar amb el requisit del
català. Això depèn de l’autonomia de cada municipi per tal de
poder establir si ha de ser un requisit o ha de ser un mèrit en
funció de la seva relació de llocs de feina. 

I sí, Sra. Diputada, jo quan abans d’atendre aquesta
alAlegació de l’Ajuntament de Palma és cert que em vaig dirigir
tant a vostè com al Grup Parlamentari Socialista Més per
Menorca amb el plantejament d’una modificació puntual de la
Llei de coordinació de policies locals pel que afectava la qüestió
de l’accés. Com vostè sap, perquè va ser consellera també, era
una demanda que la major part dels ajuntaments plantejaven
modificar aquest aspecte de la llei. Vaig pensar que podria ser
motiu d’un acord perquè era una qüestió molt tècnica, molt
puntual, a l’inici semblava que sí que hi podria haver acord,
però clar, quan ja es varen afegir altres qüestions com que si
modificam aquest punt de la llei també demanam consens sobre
l’altra llei, la Llei de funció pública, i els efectes colAlaterals
sobre les altres lleis i aquí ja no hi havia tant d’acord, clar, de
qualque manera l’acord global és impossible perquè vostès i
nosaltres no ens posam d’acord sobre la necessitat d’eliminar el
requisit per accedir a la funció pública. I clar, posar una cosa en
funció de l’altra realment era de difícil solució.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Costa, en torn de rèplica.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, sent escoltar en aquests
moments que el primer consens que ens va solAlicitar, per a una
modificació puntual en la Llei de coordinació de policies locals,
ha quedat avortada, perquè jo és la primera notícia que tenc,
però es veu que no ens vàrem entendre. De totes formes, no té
més importància, supòs que si ho volen modificar ho
modificaran. També m’agradaria saber quantes modificacions
porten en marxa de la Llei de coordinació de policies locals
perquè sabia d'aquesta modificació puntual per instaurar el
concurs oposició en el procediment per accedir a la funció
pública per a les policies locals, la Llei de funció pública, a
través de la qual modifiquen també la Llei de coordinació de
policies locals i no sé si tenen alguna altra modificació en
marxa.
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Sr. Conseller, no m’ha contestat res del que li he preguntat.
El que diu l’avantprojecte o ara ja el projecte de llei de funció
pública que modifica la Llei de coordinació de policies locals
hem tengut l’oportunitat de llegir-ho, sabem què diu aquesta
modificació i és que el català deixi de ser, en general, un
requisit per accedir a la funció pública en el cas de la policia
local. Jo li he preguntat també, concretament, si em podia dir a
quin article de l’Estatut d’Autonomia o de la Llei de funció
pública diu que el català és una llengua preferent, que em digui
també si el fet que només una de les nostres llengües oficials
sigui un requisit per accedir a la funció pública, si vostè creu
que això és un preferència o no, i si vostè creu que això no és
una preferència del castellà expliqui'ns per què no les dues
llengües cooficials d’aquesta comunitat no són un requisit per
accedir a la funció pública.

Efectivament, han passat vostès part d’aquesta patata calenta
a cada ajuntament on diuen que en la seva relació de llocs de
feina ja decidiran quines places requereixen d’aquest requisit
del català amb la qual cosa, segon la sensibilitat política de cada
ajuntament, ens trobarem amb un guirigall d’exigències d’un
ajuntament o d’un altre que, jo crec, que ens podrem trobar en
situacions, com a mínim, curioses. 

Han obert vostès, Sr. Conseller, una confrontació de forma
absolutament unilateral i voluntària, innecessària, perquè vostè
ha dit que el que era vàlid fa 25 anys passat el temps no té
perquè servir. El que sí va servir fa 25 anys, com li he dit abans,
és el consens, i això és el mínim que des del nostre punt de vista
s’hauria d’haver intentat per part del Govern del Partit Popular,
com a mínim intentar un consens. Vostès ni tan sols han intentat
això, han obert un meló i una confrontació -com dic- de forma
absolutament unilateral i gratuïta. I creim que quan un porta
endavant una reforma legislativa d’aquest calat, quan no té el
suport de cap, cap entitat cívica, ni sindicat ni partit polític com
a mínim s’ho podria fer mirar o com a mínim els podria fer
reflexionar que allò que va portar a un consens de tots els partits
polítics d’aquesta comunitat fa 25 anys, vostès, que formaven
part d’aquell consens, el Partit Popular, i que va aprovar aquella
normativa, com va ser la Llei de normalització lingüística, com
va ser l’Estatut d’Autonomia, el nou estatut l’any 2007 o la
reforma de l’Estatut d’Autonomia, ara vostès de forma
unilateral trenquen aquest consens.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Torn de contrarèplica, Sr.
Conseller.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Sí, gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, les modificacions
que s’impulsen ara mateix i que afecten la Llei de coordinació
de policies locals és aquesta modificació puntual ancorada amb
la modificació de la Llei de funció pública i sí estam preparant
un nou projecte de llei de coordinació de policies locals. 

Vostè em demana per quin motiu es va demanar aquest
consens, jo li he respost a l’anterior intervenció, crec que he
estat prou clar, prou nítid, la intenció era la que era, però a la
vista que era impossible el consens evidentment no va ser viable
la modificació puntual, vàrem veure que per qüestió de temps
valia més la pena modificar la globalitat de la llei més que fer
una modificació puntual només per a l’accés. 

I, miri, la confrontació no la vàrem obrir nosaltres, vostè és
coautora material d’una sèrie de mesures que va impulsar
l’anterior govern que, al meu entendre, va perjudicar realment
el desenvolupament normal del que hauria de ser l’ús normal de
qualsevol de les dues llengües. Vostès varen ser els que varen
impulsar mesures que apostaven per la coacció, per l’obligació,
cosa que nosaltres no podem compartir, cosa que nosaltres no
compartim. Nosaltres creim en la llibertat d’elecció de llengua,
nosaltres creim en la llibertat de l’individu que pugui fer ús
normal de qualsevol de les dues llengües oficials tal i com ve
marcat per la Constitució i per l’Estatut, i aquest és el nostre
àmbit d’actuació. Jo ho he dit moltíssimes vegades, moltes de
les accions que vostès volien impulsar a través del Pla de
normalització lingüística feien més mal que bé, perquè no es pot
obligar una persona, d’un dia per l’altre, que si no escrius en
català, si no redactes les actes en català no tendràs subvenció.
Sra. Diputada, jo crec que això és contraproduent, crea un efecte
pèndul que és contraproduent.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 1820/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a protocol entre la FELIB i el Govern.

Per formular la Pregunta RGE núm. 1820/12, relativa a
protocol entre la FELIB i el Govern, té la paraula el Sr. Nel
Martí, per un temps de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí, és meva, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Costa, sí.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí, gràcies, Sr. President. Sí, efectivament, aquesta pregunta
presentada pel meu grup demana sobre el contingut del protocol
de colAlaboració entre la FELIB i el Govern de les Illes que
varen firmar el passat dia 28 de febrer de 2012 perquè, fins on
nosaltres coneixem o hem pogut llegir, és el mateix protocol que
ja estava signat. Ens agradaria saber si té alguna novetat i
sobretot quines passes s’han fet durant aquest any de legislatura
que porta el Govern del Partit Popular tenint en compte que en
l’anterior legislatura es varen desenvolupar tota una sèrie de
convenis, gràcies a la feina que varen des de la FELIB els
diferents ajuntaments implicats, com dic, convenis de
colAlaboració entre el Govern i la FELIB, els diferents
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ajuntaments, per delimitar les competències que tenien
cadascuna de les administracions en determinats àmbits, es va
començar per educació, estava molt avançat també el tema de
serveis socials, i m’agradaria saber, Sr. Conseller, durant aquest
any quins avanços s’han produït com a conseqüència de la firma
d’aquest conveni o d’aquest protocol de colAlaboració i quines
novetats aporta amb el que varen firmar el febrer de 2012.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Contesta el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, dia 24 de març del
2010, el Govern de les Illes Balears i la Federació d’Entitats
Locals van firmar el protocol general de colAlaboració en el
procés de desenvolupament del Pacte Local, com vostè ha dit.
Aquest protocol era en si la manifestació del compromís del
Govern i l’esmentada federació de promoure un procés
d’elaboració d’un pacte local que determinés les competències
i les delegacions competencials dels municipals baix els criteris
d’una autèntica autonomia, dignitat, solidaritat, suficiència
financera, eficàcia, descentralització, cooperació i coordinació,
per esmentar alguns dels conceptes que s’esmenten en aquest
pacte.

El compliment del que disposa la clàusula segona del
protocol es va crear la Comissió per l’Estatut d’Autonomia
Local, integrada per representants del Govern i de la FELIB i,
en exercici de les competències que li atribueix la clàusula
tercera del mateix protocol, la comissió es va reunir regularment
durant l’any 2010 i principis de l’any 2011.

El protocol en si tenia vigència fins dia 31 de desembre del
2010 i es preveia la possibilitat que es prorrogués anualment,
per mutu acord de les parts, una cosa que s’havia de formalitzar
per escrit amb un mes d’antelació com a mínim a la data del
venciment. No obstant açò, i acabada la vigència del protocol,
aquest no va ser prorrogat.

D’aquesta manera, i considerant la voluntat d’avançar en el
procés de pacte local, es va procedir a la firma d’un nou
document que donés continuïtat a la tasca realitzada redefinint
i completant els objectius a aconseguir per millorar l’eficàcia i
eficiència de l’administració al servei del ciutadà.

L’objecte de tot açò és, en definitiva, impulsar aquest procés
de desenvolupament del pacte local, mitjançant la cooperació
entre el Govern i la federació, com a representant dels diferents
municipis. Per açò es va crear la comissió institucional,
anomenada Comissió pel Pacte Local, que substitueix l’anterior
Comissió per l’Estatut de l’Autonomia Local, convertint en
l’òrgan d’interlocució i impuls permanent entre l’administració
autonòmica i la FELIB per aquest procés de desenvolupament
del pacte local.

Aquesta nova comissió ha de realitzar les seves tasques en
relació, entre d’altres coses, amb els temes que es consideren
prioritaris en el desenvolupament del pacte local; per açò ha de
proposar i formular recomanacions per a l’articulació d’un nou
marc competencial en l’àmbit de la comunitat autònoma, amb
l’objectiu que els municipis, a més de les competències que els
són pròpies, en puguin assumir d’altres, via transferència o
delegació, amb condicions adequades de suficiència financera.
I també ha de suggerir nous espais de participació dels
ajuntaments, a través de dispositius en els processos
d’elaboració de les polítiques públiques del Govern. És la seva
comesa, a més, debatre sobre els mecanismes de finançament de
les entitats locals en general i fer propostes concretes sobre la
suficiència financera municipal reconeguda per la normativa
bàsica estatal.

Ha de concórrer amb el Govern i els consells insulars en
l’elaboració d’una proposta per a un nou horitzó en normativa
bàsica estatal de règim local.

I finalment, establir criteris d’actuació conjunta i
complementària per al desenvolupament de l’administració
electrònica i dels sistemes de qualitat en l’àmbit municipal que
permetin la prestació d’un servei públic eficaç i eficient, i tot
açò dins el marc d’austeritat i optimització dels recursos de les
diferents administracions públiques.

La Comissió pel Pacte Local està integrada per aquest
conseller, com a president; el màxim responsable de la FELIB,
com a vicepresident; cinc representants de la CAIB i cinc de la
Federació d’Entitats Locals, com vocals, deu en total, i
finalment, un secretari que és funcionari de la nostra Direcció
General de Funció Pública. Poden venir també amb veu però
sense vot assessors que cada membre de la comissió consideri
oportú a les reunions, en funció de les qüestions a tractar.

El protocol subscrit el passat dia 28 de febrer es desplega a
iniciativa de cada una de les parts mitjançant la realització de
convenis específics de colAlaboració; a més, altres
administracions, associacions o institucions poden adherir-se a
l’esmentat protocol, amb l’acord previ de la comissió, encara
que, en aquest cas, s’han de tramitar les adaptacions o
modificacions que es considerin oportunes.

La data de vigència és fins dia 31 de desembre d’aquest any,
tot i que es donarà per prorrogat anualment de forma
automàtica, excepte en el cas que algunes de les parts denunciï
de forma expressa amb un mes d’antelació.

Tant el protocol com les seves pròrrogues es poden resoldre
de mutu acord, com vostè sap també.

Açò pel que fa al document que es va firmar fa poc més de
tres mesos.
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I entrant ja al bessó de la seva pregunta, sobre els
antecedents del treball que s’ha fet i la situació que hem trobat,
per contextualitzar un poc cap a on enfocam la iniciativa
política. Els treballs de protocol general de colAlaboració firmats
el 2010 van començar realment un any abans mitjançant la
comissió d’enllaç formada pel Govern i la FELIB. El dia 4 de
juny del 2010, com vostè sap, es va constituir la comissió, i dia
21 de juliol es va crear la taula de treball, anomenada Taula de
Competències, que tenia com a tasca principal determinar el
marc competencial dels municipis. Els treballs d’aquesta taula
van començar dos mesos després, el setembre del 2010. A les
seves reunions es van estudiar les competències en matèria
d’educació, serveis socials, sanitat i salut, i concretament dins
l’àmbit de l’educació es va redactar un model de conveni de
colAlaboració entre la Conselleria d’Educació i els ajuntaments
de les illes per dur a terme treballs de conservació, manteniment
i millora dels centres de segon cicle d’educació infantil i
d’educació primària de les Illes Balears. Cosa que el Consell de
Govern va donar compte, es va donar per assabentat dia 28 de
gener del 2011.

En matèria de salut es pot destacar igualment la redacció
d’un model de conveni de colAlaboració entre els ajuntaments i
el Servei de Salut de les Illes Balears per a la prestació de
serveis sanitaris d’atenció primària.

Quant a la situació d’aquests dos, i començant pel
d’educació, actualment són 23 els ajuntaments que han firmat
aquest conveni, el d’educació, i s’ha proposat remetre’l a tots
aquells que encara no ho han fet recordant-los la possibilitat de
subscriure aquest conveni.

Personalment, i això ho vaig manifestar a les dues darreres
comissions del Pacte Local, consider que aquest conveni ha
ajudat a definir en gran mesura part de les competències entre
el Govern i els diferents ajuntaments, tot i que de la pràctica de
la seva vigència d’aquest darrer any sempre es poden treure
qüestions a polir i són coses que es poden anar estudiant.

La mateixa comissió va decidir mantenir el conveni en els
termes que està redactat actualment, remetent, com he dit, una
nova comunicació, una nova carta a aquells que no l’han firmat,
perquè hi hagi canvis de govern, de qualque manera és una
forma d’actualitzar la informació.

Sobre el conveni de colAlaboració en matèria de salut, el
mateix Servei de Salut va confirmar en el seu moment que no es
va tramitar, així que es va proposar una vegada a la taula de
treball, constituïda recentment amb tres representants del
Govern, tres de la FELIB i un de cada consell insular, que
comenci les seves tasques en aquest punt, analitzant si el
conveni es pot mantenir i tramitar en els termes anteriors o si
convé modificar-lo. La sessió del passat dia 13 d’abril, va
acordar també la confecció d’un mapa, realment és un estat de
la qüestió, de la situació dels ajuntaments pel que fa a aquesta
qüestió, un treball que es realitza actualment.

Posteriorment a la reunió de dia 4 de maig, es va demanar un
estudi sobre totes les situacions quantificades de cada
ajuntament, per saber les despeses concretes que assumeixen, ja
siguin de personal administratiu en els centres de salut, de
titularitat dels locals, etc. Hi ha ajuntaments que paguen
administratius, que paguen un percentatge de l’administratiu, hi

ha ajuntaments que paguen aigua, que paguen llum, bé, es tracta
d’intentar clarificar aquesta qüestió.

Finalment, en aquesta darrera trobada mensual i pendents de
la pròxima, la Comissió del Pacte Local va acordar que a la
nova reunió de la taula de treball es comenci a treballar en
qüestions relacionades amb els serveis socials, partint de la base
que ni el nostre Estatut d’Autonomia ni la Llei de Seguretat
Social han acabat d’aclarir el tema competencial i de fet, de
vegades, hi ha conflictes de competències entre ajuntaments i
els consells insulars.

Està clar que dins tot aquest procés és absolutament
necessària una coordinació del treball entre el Govern, els
consells i els ajuntaments per tal d’anar clarificant moltes
d’aquestes qüestions que li he plantejat abans.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, Sra. Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Conseller, només volia saber
si hi havia novetats respecte dels convenis d’educació, serveis
socials i salut; pel que m’ha dit, no, perquè vostè m’ha estat
relatant els convenis que ja estaven fets i firmats l’anterior
legislatura, sense perjudici que s’estiguin sumant cada vegada
més ajuntaments a la firma d’aquests convenis.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Torn de contrarèplica.

Idò, acabat el debat, volem agrair la presència del Sr.
Conseller d’Administracions Públiques i dels seus
acompanyants.

Un segonet i ara començarem el segon punt de l’ordre del
dia. Gràcies.

II. Proposició no de llei RGE núm. 3554/12, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig de la
decisió del Govern argentí d'expropiar el 51% d'YPF.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que consisteix en el
debat de la Proposició no de llei RGE núm. 3554/12, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a rebuig a la decisió del Govern
argentí d’expropiar el 51% d’YPF.

Per defensar-la té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Marga
Duran, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. DURAN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Per
començar farem una mica d’històric i dir que REPSOL l’any
1999 va comprar la quasi totalitat de l’empresa argentina YPF,
quan era president el Sr. Nestor Kirchner, per un import de
15.000 milions de dòlars. Anys després, l’any 2007, el president
Nestor Kirchner va forçar REPSOL a introduir socis argentins
a l’empresa i aquí va entrar el Grup Petersen, comprant un 25%
de les participacions, per un valor total de 3.200 milions de
dòlars, si bé no els va pagar, 1.200 milions de dòlars es van
pagar amb un crèdit que va donar la mateixa companyia i 2.000
milions de dòlars varen quedar pendents.

Enguany, el 16 d’abril, el Govern argentí va dictar el Decret
de necessitat i urgència número 530/12, pel qual es disposà la
intervenció transitòria de l’empresa YPF, controlada
majoritàriament fins aquell moment per l’espanyola REPSOL.
Així mateix, va anunciar la remissió al poder legislatiu d’un
projecte de llei per a la nacionalització urgent i per raons
d’utilitat pública del 51% de les accions d’YPF, totes elles en
poder de REPSOL, basat en la Llei nacional d’expropiacions,
deixant a REPSOL amb un 6% de les accions d’YPF.

El mateix dia que la presidenta argentina comunicava al
Parlament la seva decisió, per sorpresa i sense consultes a
l’empresa ni al Govern espanyol, una delegació del Govern
argentí es presentà a la seu d’YPF, va expulsar de les seves
dependències diversos directius espanyols i va ordenar canvis
en el sistema de seguretat del seu empresariat.

El 26 d’abril, el Senat argentí va aprovar el projecte de la
presidenta Cristina Kirchner per expropiar el 51% de les accions
a la petrolífera YPF, controlada per l’espanyola REPSOL i
intervenguda pel Govern, malgrat el rebuig d’Espanya, d’Estats
Units i de la Unió Europea. La decisió d’expropiació va ser
arbitrària, ja que sols afecta el paquet d’accions propietat de
l’empresa espanyola REPSOL, i contrària a les normes que
regeixen les relacions econòmiques internacionals. Segons el
Dret internacional, les expropiacions i les nacionalitzacions han
d’acomplir sempre, obligatòriament, certes condicions, com
poden ser que es tengui utilitat pública, que no siguin
discriminatòries i que s’indemnitzi adequadament. En aquest
cas, es tracta d’una expropiació parcial i seleccionada, una cosa
sense precedents.

El Dret internacional, és clar, no s’expropia sense
indemnització i sense que aquesta indemnització sigui justa i
prèvia.

El Govern d’Espanya va anunciar ja el mateix dia que es
prendrien totes les mesures legals a l’abast per defensar els
interessos espanyols, apelAlant també al suport dels partits de
l’oposició, de la Unió Europea i dels Estats Units. Des del
primer dia no ha escatimat esforços el Govern espanyol per
recuperar el diàleg i la cooperació amb el Govern argentí per
defensar els interessos espanyols.

El vicepresident de la Comissió Europea i responsable
d’Indústria, el Sr. Antonio Thajani, el mateix dia de l’anunci del
Govern de Cristina Kirchner, d’expropiar la petrolífera YPF,
filial de l’espanyola REPSOL, va afirmar que es creava una
situació d’inseguretat jurídica que és incompatible amb el Dret

internacional, així com va subratllar que BrusselAles suportava
totalment el Govern espanyol amb el qual l’executiu comunitari
estudiava les mesures a adoptar.

El Parlament europeu, el dia 20 d’abril, va donar el seu vist-
i-plau als líders de la Unió Europea perquè prenguessin les
mesures comercials necessàries per defensar les inversions
comunitàries a l’estranger, després del precedent de la
nacionalització d’YPF a Argentina. Per una àmplia majoria
l’eurocambra va treure una resolució consensuada pels grups
polítics en la qual es demanà a la Comissió Europea i al Consell
de la Unió Europea que valorassin les opcions, com la possible
suspensió parcial de l’Argentina del sistema generalitzat de
preferències, que són descomptes aranzelaris que es beneficien
en la seva entrada al mercat europeu els productes argentins,
com per exemple biocombustible o matèries primeres com olis
de soja, girasol, olis essencials, gambes, lluç, etc.

La companyia REPSOL, el dia 15 de maig va iniciar les
accions legals, sota el Dret internacional, perquè es condemni
Argentina a la reparació integral dels danys i perjudicis per
l’expropiació de la seva filial YPF. Segons han assenyalat,
Argentina hauria violat diverses regles del Tractat de promoció
i protecció d’inversions, entre elles l’obligació de no
nacionalitzar o expropiar les inversions de REPSOL. REPSOL
ha subratllat que, segons els seus lletrats, l’expropiació de les
seves inversions és ilAlícita i no ha anat acompanyada de cap de
les garanties exigides per aquest tractat, ni tan sols de la qual
contempla el pagament d’una indemnització adequada i sense
demora a qualsevol mesura expropiatòria.

El passat dia 25 de maig, la Comissió Europea va impugnar
davant la Organització Mundial de Comerç les restriccions
argentines a les importacions que ve imposant en els últims
anys. Segons ha denunciat en un comunicat l’executiu
comunitari, aquest procés s’ha accelerat després de la
nacionalització de la petrolífera YPF. Dir que els accionistes
minoritaris que han vist minvades les seves petites inversions,
els seus estalvis, estan lluitant perquè s’arribi a l’arbitratge
internacional i que se’ls arriba a indemnitzar, tal i com estableix
la Constitució argentina i el Dret internacional.

La iniciativa presentada el dia d’avui va dirigida a defensar
els drets que, segons el Dret internacional, tenen les empreses
espanyoles, així com els seus accionistes també minoristes que
les seves inversions a l’estranger, en aquest cas a l’Argentina,
siguin protegides per la seguretat jurídica, tan nacional del país
d’inversió com del Dret internacional.

S’ha de dir, s’ha de tenir en compte que Espanya és el
primer país amb més inversió en estoc a l’Argentina i amb més
de 500 empreses espanyoles inversores en aquest país. Però
consideram des del Partit Popular que sempre, des de la
subtilesa que requereixen les relacions internacionals, és
imperatiu mostrar fermesa davant aquests fets, d’aquí ve la
presentació en el dia d’avui d’aquesta iniciativa. Iniciativa que
consta de tres punts, tres punts que, com veuran, no diuen en
cap moment de prendre mesures concretes, però sí de donar un
suport.



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 25 / 6 de juny del 2012 427

 

El primer diu que el Parlament de les Illes Balears manifesta
el seu rebuig a la decisió d’Argentina d’expropiar el 51% de les
accions d’YPF; que el Parlament de les Illes Balears manifesta
el seu suport al Govern d’Espanya en les accions que consideri
oportunes després dels fets esdevinguts, i que el Parlament de
les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a vetllar pels drets
i interessos de les empreses espanyoles que tenen inversions a
l’Argentina.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Duran. 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.

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula
l’Hble. Diputat Marc Pons, per un temps de deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Compartim el relat succeït de
la Sra. Duran i de fet ja vam manifestar en el seu moment que
el Partit Socialista Obrer Espanyol donaria tot el suport al
Govern del Sr. Rajoy en relació amb el conflicte d’YPF-
REPSOL a Argentina.

Des del primer moment ens vam posicionar a disposició del
Govern pel que necessitàs, ja que teníem claríssim que només
des d’una idea d’unitat política, només amb aquesta idea era la
millor manera d’estalonar les empreses espanyoles que operen
a l’exterior. Per tant, en congruència amb aquest posicionament,
avui, el Grup Socialista de Parlament de les Illes Balears donarà
suport a aquesta proposició no de llei presentada pel Grup
Popular i com molt bé explicava, suposa i representa el rebuig
a la decisió d’Argentina, el suport al Govern d’Espanya en les
negociacions que consideri oportunes, i a la vegada també insta
el Govern d’Espanya a vetllar pels drets i interessos de les
empreses espanyoles que tenen inversions a Argentina. Des
d’aquest plantejament per tant, hi haurà el nostre suport. 

Però que la nostra posició sigui de suport al Govern, ni
impedeix que puguem fer un anàlisi crítica de com s’ha
gestionat per part del Govern espanyol l’expropiació d’YPF i
més després de veure els resultats finals que es van donant. Per
tant, defensam les nostres empreses, sabem que la millor manera
de fer-ho era i és estalonant el Govern del Sr. Rajoy, però el
Grup Socialista en el Parlament de les Illes Balears no
comparteix moltes de les decisions preses al llarg d’aquesta crisi
i lamentam evidentment el procés que se n’ha produït. No crec
que sigui bo ignorar les equivocacions comeses i les
conseqüències de les accions empreses per part del Govern del
Sr. Rajoy. I per açò em permetran que faci una breu anàlisi del
que creim que val la pena que sapiguem i en certa manera fer
una reflexió de com el món ens ha vist i que siguem conscients
de la imatge de força i d’influència que l’Estat espanyol enmig
de l’escenari internacional ha donat al llarg d’aquesta crisi.

El Govern del Sr. Rajoy va elegir, creim nosaltres, la pitjor
estratègia diplomàtica per afrontar la crisi d’YPF. Primer de tot
perquè va decidir agafar el camí de les amenaces, el ministre
d’Indústria va amenaçar i va dir que “cualquier gesto de
hostilidad contra cualquier empresa española en el mundo, el
Gobierno lo toma como un gesto de hostilidad contra España.
La decisión de Argentina es una decisión hostil y por tanto
tendrá consecuencias”. Deia després més endavant el ministre
d’Afers Exteriors que “se adoptarán medidas claras y
contundentes en defensa de los intereses de Repsol”. Després
va sortir el secretari d’Estat de la Unió Europea, fins i tot la
mateixa vicepresidenta del Govern realitzant amenaces dins el
plantejament, i la Sra. Duran ho explicava, d’amenaçar
penalitzant les importacions de soja, les importacions de carn
argentina i fins i tot va amenaçar que BrusselAles aturés els
avanços que s’estaven produint amb Mercosur. Ja hem vist com
varen ser interpretades en el si de al política internacional
aquestes amenaces. Varen ser interpretades com aquell que fent
una amenaça de força, després no té la capacitat de poder-la
executar. Diríem que va ser senzillament o es va visualitzar com
un simple “farol”. I açò ha posat de manifest la debilitat de
l’Estat espanyol en el si de la conjuntura internacional.

Però què va suposar a més a més açò? Doncs que Argentina
es tanqués de banda davant de qualsevol possible negociació
pactada; que Espanya posés a prova l’orgull argentí, ho direm
així, que suposava el fet que hi hagués un pols front Espanya,
representava tancar qualsevol possible via de solució negociada
amb el Govern argentí i, per tant, la impossibilitat de tornar
enrera una decisió presa per part del Govern envers
l’expropiació d’YPF. Però els cúmuls de despropòsits
diplomàtics no van acabar aquí, i aquí ve el segon punt, sinó que
el Govern espanyol entenem que es va tornar equivocar quan a
la desesperada demana auxili al Govern d’Estats Units, per via
de la Sra. Clinton, reconeixent així de forma implícita que com
a estat no teníem capacitat de fer-nos valer.  

En definitiva, entenem que una mala estratègia diplomàtica
del Govern espanyol, que ha contribuït encara molt més a
devaluar la imatge internacional d’Espanya. Un estat amb poc
força i que en aquest cas ha perdut encara més influència. Una
pèssima estratègia del Govern espanyol que no va tenir la
deferència ni tan sols de comunicar al cap de l’oposició la
situació en què es trobava YPF i que el Partit Socialista es va
haver d’assabentar a través dels mitjans de comunicació.
Aquestes no són ni les pautes internes com a estat, com a govern
de relació amb l’oposició, ni l’estratègia diplomàtica més
encertada quan suposa realitzar pols amb altres països que
després no tenim la fortalesa de poder-los assolir i quan suposa
a més a més haver de demanar auxili a altres estats perquè ens
ajudin, evidenciant en certa manera la manca de fortalesa a
l’exterior.
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Però com explicava -i ja acab- al començament, al marge
d’aquesta mala gestió diplomàtica del Govern espanyol i de la
falta del Govern cap a l’oposició, el Partit Socialista donarà
suport a la seva proposta perquè entén que aquesta és la millor
manera d’estalonar les empreses espanyoles a l’exterior, per
tant, des de la responsabilitat de l’oposició i ho deia abans, lel
suport i el vot favorable a aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula el Sr.
Nel Martí per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Se’ns presenta una iniciativa
per rebutjar la decisió d’un govern democràtic i sobirà, com és
el de la República d’Argentina, pel fet d’haver expropiat el 51%
de les accions d’YPF i vetllar pels drets i interessos de les
empreses espanyoles a Argentina. Aquest podria ser, almanco
és allò que jo trec, de l’argumentació de la proposició que ara
debatem. Una argumentació que des del nostre punt de vista és
errònia i és una mostra d’una posició política i també
sentimental que no compartim.

Anem a pams. Primer se’ns diu que YPF i Repsol són
espanyoles. No vull entrar en el debat aquí de veure què és ser
espanyol o què és ser una empresa espanyola, però recordem un
poc més la història que se’ns ha exposat. YPF es va crear l’any
1922 per l’Estat argentí i va ser de titularitat pública fins l’any
1992, quan Repsol es va fer amb la majoria de les accions
d’YPF. Repsol tampoc no és tècnicament espanyola i des que es
va privatitzar va deixar encara de ser menys espanyola, menys
dels ciutadans espanyols. Més del 50% avui de la multinacional
és de capital estranger. El 42% pertany a fons d’inversió
estrangers, el 9,2% a l’empresa mexicana PEMEX i la resta a
capital privat, una part del qual, efectivament, està relacionat
amb empreses o capital espanyols. Tampoc no és espanyola si
ens referim als beneficis que aporta a l’economia d’aquest estat.
Repsol només declara el 25% dels seus beneficis totals a l’Estat
espanyol. És més, sembla que, pel que es refereix a la liquidació
del 2011, no arribarà ni tan sols al 20%. Interessos espanyols
són aquests? 

Les multinacionals no tenen pàtria, o almanco aquest era un
debat ja molt antic, en el qual és curiós veure les reflexions que
feia en el seu moment el Partit Popular. No la tenen quan
s’apelAlen els interessos de caràcter internacional o els principis
de desregulació i de no-ingerència; i la tenen quan les coses no
van bé. Si amb aquestes condicions es pot dir que YPF és
espanyola, Déu n’hi do que n’hi ha d’empreses multinacionals
espanyoles!, i Déu n’hi do perquè en trobaríem alguna de ben
curiosa arreu del món!, a les quals l’Estat espanyol, ni el Partit
Popular en cap moment els ha donat suport.

En segon lloc, nacionalitzar no deu ser en aquest cas el
problema o el punt de la qüestió que motiva al Partit Popular fer
aquesta proposició, perquè el Partit Popular no ha tingut cap
dubte en nacionalitzar Bankia i no ho ha fet amb el 51%, ho ha
fet al cent per cent, presidida a més per algú del Partit Popular,

el Sr. Rodrigo Rato, un exministre d’Economia, un exministre
que no cobrava poc, 6.400 euros..., cada dia! Cada dia! Quina
indemnització s’ha demanat per al Sr. Rato? Quina
indemnització ha demanat el Partit Popular al Sr. Rato?

En tercer lloc, la República d’Argentina és un estat sobirà i
diu que fa la nacionalització per uns motius, que efectivament
s’han exposat aquí, per la defensa de la seva sobirania
energètica i el control i gestió dels recursos energètics
estratègics. És a dir, ho fa com un exercici de sobirania per a la
defensa dels interessos dels seus ciutadans. Curiosament, la
mateixa argumentació que ha utilitzat el Partit Popular per
nacionalitzar Bankia. Per defensar els interessos dels seus
ciutadans. Però és que, a més, Repsol i moltes altres
multinacionals ja estaven en aquesta situació a abans a altres
estats, com Brasil o Cuba, on una part important de les accions
estan en possessió de l’estat per controlar allò que consideren
que són aspectes estratègics de la seva nació i del seu estat. I
fins ara tampoc no s’havia dit res. I és que la qüestió central no
és una qüestió entre una empresa espanyola, que no és, i un estat
argentí que ha pres una decisió, sinó que és entre una
multinacional i un estat sobirà.

I finalment, crec que el Partit Popular presenta aquesta
iniciativa, des del nostre punt de vista és d’exaltació
nacionalista espanyola, que surt a defensar una cosa, una
empresa, que encara reporta als records d’una gran empresa,
pública entre parèntesi, perquè no ho és, espanyola tampoc, per
fer i per acudir als sentiments espanyols o espanyolistes. És
legítim, és una iniciativa però des del nostre punt de vista és
absolutament extemporània perquè vivim en una economia
globalitzada, perquè YPF no és espanyola, perquè nacionalitzar
no és en aquests moments un problema que el Partit Popular
pugui posar com un impediment.  

Per tant, no només no li donarem suport, sinó que el
Reglament a més tingués alguna manera per mostrar el nostre
rebuig més ferm, ho faríem, contra iniciatives que són
d’exaltació d’un nacionalisme excloent, que qüestiona la
sobirania no només dels altres, sinó també fins i tot dels que
viuen a en aquest moment a redós d’una unitat
jurídicoadministrativa que es diu Espanya.

Per tant, des del nostre punt de vista aquesta iniciativa no
només no és oportuna, no només no aporta res, sinó que a més
a més és absolutament errònia, redunda en uns falsos tòpics,
quan algú mira les xifres reals del que és realment YPF, del que
és realment Repsol. Si YPF i Repsol són espanyoles, hauríem de
fer un repàs molt rigorós i molt seriós de totes les
multinacionals que a partir d’ara serien espanyoles i quina
actuació hauria de tenir el Govern espanyol respecte d’aquestes,
perquè em sembla que la feinada que tindria seria imparable.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per contradiccions, Sra. Duran.
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LA SRA. DURAN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Bé, primer de tot agrair al Partit
Socialista i al seu representant el Sr. Pons el seu suport a la
nostra iniciativa, agrair-ho. No esperàvem menys d’un partit
com el Partit Socialista que donés suport a aquesta iniciativa.

Sí dir-li que discrep totalment, perquè vostès donen suport
i després peguen la ganivetada. Discrep totalment de tot allò que
ha dit, des del principi fins al final. Vostè ha parlat d’amenaces.
Jo crec que s’ha duit el millor que s’ha pogut. No és que hi
hagués amenaces, és que el Govern espanyol ha optat per
mesures clares i contundents, omplint totes les possibilitats que
fossin possibles i acudir als àmbits internacionals per donar un
suport a allò que havia passat en aquesta situació.

No crec que en cap cas que el Govern espanyol hagi
demostrat una debilitat i que s’hagi vist ferida la imatge del
Govern espanyol, també discrep amb vostè. L’estratègia de
l’Estat, com he dit abans, ha estat defensar les inversions de la
manera que ha considerat més oportuna i acudint als òrgans
internacionals, als Estats Units, al Parlament Europeu i ha
tengut el suport.

També que em sorprèn un poc que donen suport per una
banda i al mateix temps diuen que no estan d’acord amb
nosaltres. A nosaltres ens passa exactament el mateix, al Partit
Popular. El Grup Socialista al Parlament d’Estrasburg va votar
el passat dia 20 d’abril, quan he dit abans que per una ampla
majoria s’havien aprovat uns acords en el Parlament Europeu,
he de dir que el Grup Socialista va votar en contra de demanar
a la Comissió Europea que se suprimissin els avantatges
aranzelaris a Argentina, com a resposta l’expropiació d’YPF.
Vostè sempre fan el mateix, no ens estranya, vostès són
especialistes en dir una cosa i fer el contrari després. 

El mateix dia el Sr. Rubalcaba havia dit que donava suport
a les mesures que adoptàs el Govern espanyol i després quan
varen tenir oportunitat de demostrar aquest suport en el
Parlament Europeu no ho varen fer així. El vot negatiu es va
produir, a pesar que la portaveu del Grup Socialista al Congrés,
la Sra. Soraya Rodríguez, havia assegurat que el seu partit
donaria suport al Govern en aquest conflicte. Els socialistes
europeus es varen desmarcar de la mesura perquè consideraven
que era desproporcionada. En canvi en el mateix moment, el dia
següent, el Sr. Felipe González, crec que està a les seves files,
va dir que les mesures havien de ser fermes i que s’havien
d’adoptar totes les que fossin pertinents perquè no es podia
perdre la fermesa. De totes maneres li agraesc el suport.

Dir al Sr. Martí que en cap cas, com ha quedat palès en la
meva intervenció, crec que m’he explicat, no estam parlant
d’una ingerència de sobirania, en cap cas. Vostè tot el temps ha
parlat d’ingerència de sobirania, jo no he parlat en cap moment
d’ingerència de sobirania d’un país, sinó de respectar les lleis i
la seguretat jurídica de tothom que vagi a invertir a un
determinat país. Les lleis s’han de respectar, tant les del propi
país, com la Constitució argentina, com les lleis de dret
internacional. Jo en tot moment he parlat de respectar aquestes
lleis. La sobirania s’ha de respectar, però també s’han de
respectar les lleis. A més, el dret internacional és clar, es pot
nacionalitzar, es pot expropiar, però hi ha un seguit de regles,
com és fer unes quantificacions, indemnitzacions i s’han de

seguir aquestes regles. I en aquest cas concret no s’han tengut
en compte per res.

Vostè una i una altra vegada, a més no m’ha estranyat, és la
teoria que té Esquerra Unida, la seva teoria és dir que Repsol no
és espanyola, que és una companyia internacional i per què
Espanya ha de defensar els interessos espanyols. Bé, dir-li que
si Repsol no és una companyia espanyola, ja sabem que és una
companyia internacional molt gran, que ha sortit en borsa i té
inversions arreu del món, però dir que Repsol no és espanyola
seria exactament el mateix que dir que Apple per exemple no és
una companyia americana, que Shell per exemple no és una
companyia britànica, o que el Banc de Santander tampoc és una
companyia espanyola. Per a vostès és el mateix, nosaltres
consideram que no.

Remarcar que no es va en contra del dret d’un país, sinó en
la forma d’aplicació del mateix, ja que s’han de seguir
necessàriament unes regles, sinó estaríem parlant d’una total
indefensió. En qualsevol cas es tracta simplement d’una defensa
del dret de la propietat privada i que en cap cas l’alteració
d’aquest dret no es faci d’acord de la legislació d’Argentina i
segons el dret internacional. Jo respect com sempre totes les
opinions i respect l’opinió del Sr. Martí. Però clar, és que venint
d'un partit d’esquerres que els seus amics i els seus models a
seguir són dirigents com el Sr. Chávez, el Sr. Castro, el Sr. Evo
Morales, que a més són dirigents que si destaquen per alguna
cosa és perquè són molt democràtics, miri, què vol que li digui?

I després vostè ha comparat aquest tema amb Bankia. Jo
m’estim més sortir-ne perquè no té res a veure. Idò ja està fins
aquí. Moltes gràcies a tots dos.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Duran. 

(Remor de veus)

Silenci, per favor!

Passam a la votació de la Proposició no de llei RGE núm.
3554/12.

Vots a favor? 13.

Vots en contra? 1.

Quasi unanimitat.

I cap abstenció.

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 3554/12.

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