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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BONET I BONET:

Sí, Sr. President, Cosme Bonet substitueix Lourdes Aguiló.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

I Esperança Marí, Marc Pons.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

María José Bauzá sustituye a Aina Aguiló.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. El primer punt de l’ordre del dia d’avui consisteix
en les preguntes RGE núm. 8316, 8317, 4287 i 4288/12.

Assisteix a la sessió el Sr. Antoni Gómez Pérez, conseller de
Presidència, acompanyat de la Sra. Julia Cristina Rubio Mas,
cap de Gabinet, i de la Sra. Marilena Dávila Centeno,
responsable de Comunicació.

I.1) Pregunta RGE núm. 8316/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a querella criminal per les publicacions
periodístiques.

Primer, per formular la Pregunta RGE núm. 8316/12,
relativa a querella criminal per les publicacions periodístiques,
té la paraula la Sra. Pilar Costa, per un temps màxim de deu
minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, aquesta pregunta que
avui feim oralment és conseqüència que ja la vàrem fer en el seu
dia com a pregunta escrita, i davant de la no contestació del
Govern ens veim obligats a fer-la oralment.

Efectivament aquesta pregunta fa referència a l’anunci que
va fer el seu govern sobre una interposició, una possible
interposició d’una querella criminal contra les publicacions
periodístiques que van sortir sobretot a un mitjà de
comunicació, concretament en el Diario de Mallorca, en què es
feien gravíssimes acusacions en contra del president,
concretament -tenc aquí els retalls de diari- el mes d’abril i de
maig, bàsicament, de l’any passat, on es vinculava la feina del
president amb el fet d’intentar vendre els seus negocis, la
vinoteca, al gerent d’IB3, etc., etc. 

No m’estendré en el contingut de les publicacions, perquè no
vull aprofitar aquest torn per donar publicitat a unes
publicacions que són evidentment públiques, perquè el que
m’interessa saber és, primer, si és cert tot això que es va
publicar, perquè si no és cert volem saber què és el que ha fet el
Govern no només per desmentir això, ja que s’està acusant
d’haver comès delictes per part del mateix president del Govern,
davant aquestes greus acusacions volem saber si el Govern ha
pres alguna mesura com la que va anunciar d’interposició d’una
querella criminal, que fins i tot va acordar, o se’n va parlar, com
va fer públic el portaveu del Govern, amb un acord de Consell
de Govern de maig de l’any 2012. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Contesta l’Hble. Conseller
per un temps de deu minuts.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez
i Pérez):

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sra. Diputada, yo pues
también voy a ser breve. En primer lugar le voy a decir que no,
el Gobierno no ha interpuesto ninguna querella ni tiene previsto
interponer ninguna querella, porque todas las informaciones que
aparecieron en los distintos medios de comunicación realmente
no pasan de ser simple rumorología y opiniones periodísticas.

Por lo tanto sí que es cierto que se dieron poderes a la
Abogacía para que estudiase el caso, toda la información que
fue apareciendo en los distintos medios de comunicación, para
si había indicios de delito, de algún tipo de falta, pues que se
iniciasen estas acciones legales, pero a la vista de lo que ha ido
apareciendo en los distintos medios de comunicación no dejan
de ser meras informaciones y opiniones periodísticas que
creemos que no daban pie para más, y en cualquier caso este
gobierno para nada está interesado en judicializar la vida
política.

Por lo tanto, insisto, en este caso, y de acuerdo con todas las
informaciones que han aparecido hasta ahora, creemos que no
tienen la entidad suficiente como para acudir a los tribunales.
Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Conseller. Torn de rèplica.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. M’agradaria, Sr. Conseller, si el fet
de no interposar la querella criminal que vostès mateixos varen
anunciar contra un mitjà de comunicació..., tenen vostès
l’informe jurídic que varen dir que demanarien a l’Advocacia de
la comunitat autònoma que els recomana no interposar-la; és a
dir, li pregunt clarament si hi ha un informe jurídic o no. 
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I en segon lloc, Sr. Conseller, vostè interpreta, o a vostès els
convé interpretar que això són opinions i simples informacions
periodístiques, però jo si fos president del Govern i em
diguessin que he pogut subornar algú, que he pogut prevaricar,
tal i com es va publicar a un mitjà de comunicació, si això no és
cert a mi em sembla que el president d’aquesta comunitat queda
en molt mal lloc si això es dóna per bo. És a dir, això o és
veritat o és fals, però de color gris no pot ser, i en els moments
en què vivim i amb tot el que està caient crec que s’ha de ser el
més clar possible. 

Però això és una decisió del Govern en què nosaltres no
incidirem més, però sí que volem saber si el Govern té un
informe jurídic de l’Advocacia de la comunitat, tal i com va
acordar en un consell de govern de maig de 2012, i que vostès
van anunciar que demanaries per decidir si interposaven una
querella o no.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Torn de contrarèplica, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez
i Pérez):

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sra. Diputada, bueno, yo
antes de nada también quiero agradecerle el tono de su
intervención, tono amable que yo creo que es lo que procede, lo
que tiene que proceder en estos casos y más en la situación
digamos política en que nos encontramos.

Quiero decirle que no se anunció ninguna querella; lo que se
anunció fue que se estudiaría para, si procedía, ponerse la
querella, pero no anunciamos estrictamente que pondríamos una
querella, sino que se estudiaría y, si procedía, se pondría. Eso
fue lo que dijimos. Y también no hemos dicho que hemos
pedido informes jurídicos; nosotros sí que lo hemos puesto en
conocimiento de la Abogacía, le dimos instrucciones para que
hiciese un seguimiento de todas las informaciones que iban
apareciendo para si en algún momento se consideraba que había
indicios poner entonces la demanda que procediera, pero no
hemos encargado, digamos, ningún informe jurídico.

Es verdad que han aparecido muchas críticas en los medios
de comunicación, muchas opiniones, como le he dicho,
periodísticas, pero también es cierto que usted sabe que dentro
del juego político los tribunales entran en lo que entran, y más
lo sabe usted que tiene formación jurídica. Por lo tanto, como le
he comentado antes, no queremos judicializar la vida política,
y si tenemos que poner alguna demanda quiero decirle que no
dejaremos pasar una, es decir, cualquier opinión o cualquier
manifestación que se vierta en contra del presidente o de
cualquier miembro del Gobierno y que tenga entidad para acudir
a los tribunales lo vamos a hacer, pero siempre y cuando tenga
esta entidad. Si no pues no acudiremos por la razón esta que le
digo, que no queremos judicializar la vida política.

En cualquier caso nosotros en este tema creemos que no
tiene entidad suficiente como para acudir a los tribunales, y por
lo tanto, insisto, no acudiremos. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 8317/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a querella criminal contra APROBA.

Per formular la pregunta RGE núm. 8317/12, relativa a
querella criminal contra APROBA, té la paraula la Sra. Pilar
Costa per un temps de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Conseller, aquesta pregunta
va en el mateix sentit que l’anterior; no només van ser opinions
o informacions periodístiques, sinó que una associació concreta,
APROBA, va vessar dures acusacions contra el president del
Govern, acusacions que no són una simple crítica política o de
gestió, sinó que el seu contingut acusa, igual que feien les
anteriors informacions periodístiques, que el president hauria
pogut cometre determinats delictes concrets. Això ho va fer no
només amb la informació periodística que abans li he esmentat,
sinó també amb un comunicat de premsa l’associació APROBA,
concretament el dia 23 de maig del 2012.

Davant aquestes informacions i davant aquest comunicat, el
Govern de les Illes Balears sí va anunciar que estudiar la
possible interposició d’una querella; no li ho llegiré ara perquè
va sortir en tots els mitjans de comunicació. Però no només
això; en el Consell de Govern del dia 25 de maig vostès van
acordar estudiar les circumstàncies de totes aquestes
manifestacions i que una vegada que tenguessin l’informe
decidirien. 

Això de l’informe no m’ho he inventat jo, Sr. Conseller, és
que vostè mateix, Sr. Conseller, en una resposta, en dues
respostes concretament, de data 29 de desembre del 2012, diu
textualment: “En contestació a la solAlicitud de resposta escrita
-en aquest cas era a un altre diputat, al Sr. Thomàs-, vist el
contingut de la iniciativa vos informam que de conformitat amb
l’acord del Consell de Govern de 25 de maig del 2012 s’estan
estudiant les circumstàncies de les manifestacions del comunicat
del 23 de maig, i una vegada conclòs l’estudi d’aquestes es
procedirà, si s’escau, d’acord amb el termes de l’acord del
Consell de Govern”, que l’acord del Consell de Govern era
interposar la querella. 

Per tant, Sr. Conseller, vostè mateix en una resposta va dir
que quan tenguessin aquest estudi, és a dir, un informe o digui-li
com vulgui, l’assessorament jurídic, entenc jo, prendrien la
decisió.

Jo no li vull fer dir, Sr. Conseller, el que vostè no vol dir,
però el que és una evidència i el que tothom veu és que a pesar
de la fanfarronada en primera instància davant aquestes
manifestacions vostès amenacen amb una querella i llavors la
cosa es refreda, pels motius que siguin; pot ser perquè és veritat
el que es va publicar o, segon, perquè el Govern no es vol ficar
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en més embulls, però el que està clar és que vostè el maig del
2012 van dir que estudiarien la interposició d’una querella;
després diu vostè en una contestació de novembre del 2012 que
s’està estudiant a través d’un informe o d’un estudi, i que una
vegada que tenguin l’estudi decidiran. Jo per això li preguntava,
Sr. Conseller, si ja tenen aquest estudi.

I, per últim, jo som amable sempre, Sr. Conseller, amb vostè
i amb la totalitat dels diputats i dels consellers que compareixen
en aquesta cambra. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez
i Pérez):

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sra. Diputada, yo estoy
convencido de que usted no es mala, no sé si la he entendido
bien, ha dicho que usted siempre era mala.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Amable.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez
i Pérez):

Ah, amable. Perdón, perdón, és que he entendido mala. 

LA SRA. COSTA I SERRA:

¡No!, eso nunca, ¡no!

(Rialles)

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez
i Pérez):

Estoy seguro. Pues entonces..., por eso le he dicho que
estaba convencido de que usted...

LA SRA. COSTA I SERRA:

Mala, nunca.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez
i Pérez):

Por eso le he dicho, como lo he entendido mal, que estaba
convencido de que usted no era mala, y si ha dicho que era
amable estoy convencido de que es amable.

Bueno, en cualquier caso creo que usted formula la pregunta
y se contesta a usted misma la pregunta. Evidentemente, bueno,
nosotros no hemos amenazado con poner una querella, nosotros
dijimos que estudiaríamos el caso y, si procedía, pondríamos la
querella. Esto es lo que hemos dicho; por lo tanto..., es que ya
le digo que usted misma se ha contestado.

En cuanto al comunicado de APROBA, que usted lo
enmarca dentro de esa gravedad, realmente si se lee con
detenimiento verá que lo que hace APROBA a lo largo de todo
el comunicado es mostrar una preocupación por la privatización
del ente público, que nosotros habíamos dicho y reiterado en
multitud de ocasiones, tanto directas como a través de la Mesa
del sector audiovisual, que no era..., no había intención por parte
del Gobierno de privatizar el ente, y además también habíamos
dicho que iríamos de la mano de la Mesa del sector audiovisual
en todos los pasos que íbamos a dar en relación al ente. Y
básicamente APROBA hace un comunicado en este sentido y yo
interpreto también que un poco en la defensa de sus intereses,
porque son empresas del sector y lo que les interesaba es tener
una televisión donde ellos también pudiesen tener, digamos,
contratos de trabajo, que nos parece muy bien y de hecho el
interés, digamos, de este gobierno es reforzar a este sector en
este sentido.

Sí que es verdad que después hace referencia a comentarios
de un exalto cargo, y que algunas cintas..., pero, claro, no se
concreta nada. Por lo tanto... Es que ante un comunicado de
estas características difícilmente se puede acudir a los
tribunales. Por lo tanto, insisto, no hemos hecho nada porque
hemos entendido y porque así nos han aconsejado que no hay
indicios suficientes como para acudir a los tribunales, e insisto,
no es interés de este gobierno judicializar la vida política en
Baleares. 

Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Conseller. Torn de rèplica.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo me n’alegr, que vostès estiguin
ara tan pacífics i que entenguin que tot això s’emmarca dins la
llibertat d’expressió dels mitjans de comunicació i de diferents
associacions. Jo, sincerament, si a mi m’haguessin dit tot el que
els van dir a vostès i concretament al president del Govern, que
hi havia hagut suborns, que s’havia prevaricat, que es tenien
cintes...; diu el comunicat que “los actuales dirigentes...”, diu:
“Hay una clara manipulación y favoritismo imperante en los
dirigentes actuales. Pueden hacerse públicas en un futuro
inmediato y pongan a la luz este extraño asunto...”, etc., etc.

Si a vostès això els sembla que és normal i que no passa res,
i que es pot dir a pesar que sigui mentida, serà la seva
responsabilitat. El problema és que quedarà sempre enlaire el
dubte de si això realment és mentida.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez
i Pérez):

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sra. Diputada, yo estoy
seguro de que si esto les hubiese sucedido a ustedes también se
hubieran asesorado, y hubiesen hecho en todo caso lo que les
hubiesen indicado desde el punto de vista de la Abogacía o de
cualquier persona con conocimientos jurídicos que les hubiese
asesorado, yo estoy convencido. 

Y desde luego lo que sí le digo es que no nos gusta, a
nosotros no nos gusta que salgan vertiendo acusaciones contra
el presidente ni contra ningún miembro del Govern ni contra
nadie; eso no lo consideramos normal ni nos gusta. Lo que pasa
es que, como he comentado en la anterior pregunta, dentro del
ámbito político, en fin, se permiten..., en fin, muchas críticas.
En cualquier caso usted, como le he dicho antes, es una persona
formada en leyes y sabe que en derecho penal hay que concretar
mucho, y aquí ante informaciones difusas que aparecen en un
medio de comunicación se supone que para acudir a la vía
penal, en fin, el tema tiene que estar mucho más concretado.

Por lo tanto insisto en que no hemos acudido a la vía judicial
porque hemos entendido que no había argumentos ni apoyos
suficientes como para acudir. Si no indudablemente que
hubiésemos acudido. Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Conseller. Agradecemos su presencia y
también la de sus acompañantes.

I.3) Pregunta RGE núm. 4287/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Fons de cooperació local (I).

I.4) Pregunta RGE núm. 4288/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Fons de cooperació local (II).

Continuam amb la comissió. Donam la benvinguda al Sr.
José Simón Gornés Hachero, conseller d’Administracions
Públiques, i als seus acompanyants, i passaríem a formular les
següents preguntes, que unificaríem en un únic debat, amb RGE
núm. 4287/12 i 4288/12, relatives a Fons de cooperació local.
Té la paraula la Sra. Pilar Costa, per un temps de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, per la seva
compareixença per venir a contestar les preguntes, i sobretot ens
alegram que les nostres preguntes tenguin tanta efectivitat,
donat que ja fa molts de mesos que vàrem preguntar per escrit
quan es pagaria als ajuntaments el Fons de cooperació local, el
25% que encara tenien pendent de l’any 2011 i la totalitat de
l’any 2012.

Ens han comunicat des de diferents ajuntaments que això
s’ha passat a pagar fa ara pocs dies i, com dic, li agraesc que
tenguin tanta efectivitat les preguntes de l’oposició, perquè
almenys ajuden a agilitar els pagaments als ajuntaments.

El que sí que aprofit ja és la pregunta, no per fer-ne cap de
diferent però sí per demanar al conseller que es tengui la
mateixa..., no agilitat, perquè han estat més d’un any i busques
per pagar el que es devia, a pesar que vostès sempre culpaven
l’anterior govern del fet que no s’havien trobat diners, etc., etc.,
quan la responsabilitat de l’any 2012 era absolutament seva, ja
que havien aprovat el pressupost de l’any 2012 i el Sr. Bauzá no
es va cansar de dir que tot el que passava a partir del 2012 amb
el pressupost de l’actual govern era responsabilitat de l’actual
govern.

Però, bé, dit això voldria fer una petició al Sr. Conseller, que
els nombrosos deutes que existeixen a dia d’avui, no ara pel
Fons de cooperació local, però sí en altres conceptes i que
pugen quasi a 100 milions d’euros en la totalitat dels municipis
de les nostres illes, es paguin el més aviat possible, perquè al
final el que passa és que acabam culpabilitzant de tots els mals,
de la crisi econòmica, dels impagaments, etc., a les entitats
locals, a les institucions més petites i que a la vegada han de
demanar crèdits per pagar allò que el Govern no paga.

Per això, Sr. Conseller, més que una pregunta és una petició,
que abonin als ajuntaments el més aviat possible el deute que -
com dic- puja quasi a 100 milions d’euros. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, miri el Govern
intenta complir amb tots els seus compromisos quan pot i quan
la Tresoreria així ho permet.

Vostè sap que el Govern ja ha tramitat i ha pagat la totalitat
del Fons de cooperació local del 2011, un fons del qual vostès
només van imputar el 75% en el pressupost de 2011, prorrogats
vull recordar i que nosaltres vàrem haver d’imputar la resta, el
25%, al pressupost de 2012. Per tant, no només complim amb
els nostres compromisos, sinó que complim amb els
compromisos que vostès no van satisfer.

En total van ser 3.261.057 euros del fons de 2011, que es
varen haver de pagar per tant, amb els pressuposts, imputats als
pressuposts de 2012. La conselleria ha tramitat i el Govern ha
pagat el 80% del Fons de cooperació local de 2012. Ens falta
abordar el pagament a l’Ajuntament de Palma que representa
entorn d’un 20% del pressupost d’aquest fons i fins avui, vull
recordar també, ha cobrat 1 milió d’euros de convenis i té
pendents uns 3.200.000 euros.
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El Govern és perfectament conscient de la situació, com
també de les possibilitats econòmiques de la comunitat. No cal
dir que el Govern fa un gran esforç per tal de complir amb els
seus compromisos, especialment amb els ajuntaments i que just
es pugui, quan hi hagi disponibilitat, se satisfarà el que es deu
a l’Ajuntament de Palma. 

També perquè quedi constància almanco en el Diari de
Sessions, per a aquelles persones que els pugui interessar, li puc
explicar de forma més detallada quin ha estat el procediment
dels pagaments. Dia 28 de desembre de 2012 se van abonar
2.417.943 euros a 55 ajuntaments, que estaven pendents del
Fons de cooperació local de 2011. Els 843.114 euros restants
s’han tramitat i abonat aquest mes de febrer de 2013. Ens hem
retardat un poquet, però ara ja no queda cap pagament del 2011.

Per altra banda el 28 de desembre de l’any passat, vam fer
un altre pagament de 9.710.792 euros a altres 52 ajuntaments de
les illes, corresponents al Fons de cooperació local de 2012. I el
22 de febrer del 2013 vam tramitar i pagar 4.083.847 euros,
pendents també de 2012. 

Actualment hi ha pendents de pagament 3.234.460 euros a
l’Ajuntament de Palma de Mallorca, en concepte del Fons del
2012. I només 52.201 euros a l’Ajuntament de Fornalutx per al
conveni de Can Xoroi, que com vostè sap no forma part del
Fons de cooperació, però que pressupostàriament s’imputa dins
aquesta partida.

És cert, vostè ho va dir ahir, ho ha tornat comentar avui quan
es refereix al suposat deute dels 100 milions d’euros que el
Govern té amb els ajuntaments, però no és un deute real, jo li he
detallat ara tots els pagaments que s’han fet des de l’any passat
i en les darreres setmanes, en els darrers dies. Per tant, allò que
competeix directament a aquesta conselleria, crec que estam
fent un esforç important per tal de satisfer els fons de
cooperació i que els ajuntaments no tenguin a la nostra
conselleria i a aquest programa els deutes que ens vam trobar
nosaltres quan vam entrar.

Per tant, més que res perquè quedi constància, dia 13 de
març, avui, s’han pagat més de 17 milions d’euros del Fons de
cooperació local als diferents ajuntaments.

I açò és tot. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, no?

Abans de continuar, volem agrair la presència del Sr.
Conseller d’Administracions Públiques i la dels seus
acompanyants.

II. Proposició no de llei RGE núm. 10416/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a Grup Mixt al
Parlament de les Illes Balears.

Passam al segon punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en el debat de la Proposició no de llei RGE núm.
10416/12 del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Grup
Mixt al Parlament de les Illes Balears.

Per tal de defensar-la té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Esperança Marí, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Bé, hauria de
començar amb una evidència, que som pràcticament a l’equador
de la legislatura i el grup mixt encara no s’ha constituït, malgrat
que dues diputades i un diputat d’aquesta cambra han demanat
repetidament la constitució de l’esmentat grup polític. Es tracta,
per tant, i ho entenem així, d’una situació ben inaudita.

Per primera vegada en la seva història durant la present
legislatura, el Parlament de les Illes Balears no compta amb
grup mixt. En d’altres legislatures tenim grups mixts formats de
les maneres més diverses. De vegades l’han format diversos
diputats quan no n’hi havia prou per comptar amb un grup
parlamentari propi. D’altres s’ha arribat a formar amb un sol
diputat, des del principi de la legislatura en el cas del diputat
Joan Buades, però també amb la legislatura ja començada, per
exemple el cas de Carles Ricci. Són exemples.

En legislatures passades perquè es constituís el grup mixt, ha
fet falta que un sol diputat de la cambra així ho manifestés i
sempre s’ha posat per davant la voluntat de qui volia formar el
grup mixt, de qualsevol altre contingent com ara qüestions
reglamentàries.

Aquesta legislatura emperò, tots són pegues a l’hora de
formar el grup mixt i s’impedeix fins i tot, forçant tant la
interpretació del Reglament, que s’arriba a interpretar una “o”
com si fos una “i”. Fet també insòlit en aquest parlament, tant
des d’un punt de vista jurídic, com des d’un punt de vista
estrictament lingüístic. Des de quan una o disjuntiva que
estableix dues possibles alternatives, és igual a una i copulativa,
que implica una condició acumulativa?. Clar i ras, se’ns ha
negar una interpretació literal del Reglament, no per facilitar la
formació del grup mixt, sinó per restringir-la de manera
completament forçada i inaudita.

Els acords de la Mesa del Parlament duen a terme una
interpretació restrictiva, contrària als criteris establerts pel
Tribunal Constitucional, així com els que s’estableixen a
l’article 3.1 del Codi Civil, no respectant el principi de seguretat
jurídica, l’article 9.3 de la Constitució Espanyola i vulnera la
protecció dels drets dels diputats. 

S’ha estrangulat el Reglament i cosa molt més important, de
la simple i pura democràcia, perquè tres representants d’aquesta
cambra -ho repetesc- no som allà on voldríem ser, perquè se’ns
impedeix des de la Mesa del Parlament, cosa que ara mateix no
crec que ocorri a altra cambra autonòmica de tot l’Estat. Amb
la decisió que esper que rectifiquin immediatament de no poder
formar el grup mixt, s’ha conculcat la democràcia, se’ns està
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impedint realitzar adequadament i segons la nostra voluntat i la
dels nostres electorals, la nostra funció parlamentària, cosa
també gravíssima, s’ha deixat sense veu a consciència l’illa de
Formentera. Tampoc no havia passat en cap altra legislatura,
perquè qui representa a Formentera, sempre que ha volgut,
sempre que ha volgut ha pogut tenir una veu plenament
autònoma en aquest parlament.

Deixar dos diputats com a no adscrits, és deixar-los en una
situació d’inferioritat respecte de la resta de diputats i diputades
d’aquest parlament, de manera ilAlegítima i no conforme a dret,
article 23 de la Constitució Espanyola i article 15 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears. Conculcar la democràcia
d’aquesta manera, des del nostre punt de vista, és gravíssim i
contrasta radicalment amb allò que ha fet aquest parlament les
altres legislatures i amb d’altres governs, fossin del signe polític
que fossin.

Certament l’actual govern del Partit Popular no té
comparació amb cap altre govern anterior del mateix partit i està
caient sistemàticament en unes pràctiques que fins ara eren
completament impensables. Això sí que són pràctiques
totalitàries i sectàries. 

Gabriel Cañellas va governar amb un PP amb majoria
absoluta en aquest parlament i això no va constituir cap obstacle
per a la constitució del grup mixt, ni per a l’expressió ben lliure
de tots els parlamentaris d’aquesta cambra. I també ho va fer
Cristòfol Soler, això sí, durant un breu espai de temps. I Jaume
Matas durant un temps més llarg. En tots aquests casos els
diputats i les diputades d’aquest parlament varen entendre que
els seus drets eren respectats i que podien fer la seva feina com
a diputats. 

Avui nosaltres, com a mínim les tres persones que volem
constituir el grup mixt, entenem que no es respecta la
democràcia, perquè no es respecta la nostra feina, ni tan sols la
nostra voluntat d’adscripció a un determinat grup polític. Això
no ens ha de sorprendre en un govern que funciona
sistemàticament a través de decrets lleis, reduint a mera funció
decorativa aquesta cambra, on està representada la societat de
les Illes Balears, on hi hauria d’estar representada la sobirania
popular del nostre poble. 

No ens ha de sorprendre en un govern que és incapaç de
negociar res, absolutament incapaç d’arribar a cap tipus d’acord
amb cap altra formació política d’aquesta cambra. Es tracta, per
tant, des del meu punt de vista d’un govern elegit
democràticament, que voluntàriament s’allunya de les
pràctiques democràtiques. I posaria en un primeríssim lloc el
bloqueig a la formació del grup mixt, perquè atempta
directament contra la lliure activitat parlamentària, per a la qual
hem estat escollits per la ciutadania d’aquestes illes.

Perquè, i això voldria remarcar-ho ben especialment, cada
vegada que s’ha portat a la Mesa del Parlament la qüestió de la
formació del Grup Mixt, i a aquestes alçades de legislatura ja en
portam unes quantes, ha estat el Partit Popular qui n’ha impedit
la formació. També he de dir que no sé la resta de formacions
polítiques amb quin entusiasme s’han manifestat a favor de la
formació del grup, però el que resta ben clar és que ha estat el
Partit Popular qui ha impedit una vegada rere l’altra que es
constituís el grup mixt.

De moment ho tenim recorregut en el Tribunal
Constitucional. No tenc cap dubte que el Tribunal
Constitucional fallarà a favor de la formació d’aquest grup,
perquè és de calaix. Però com ho arreglarem si això es decreta
quan faltin un parell de mesos perquè acabi la legislatura?,
quines solucions donaran després quan això passi, com ens
rescabalaran de l’abús que hem patit durant tot aquest temps
quan es falli a favor nostre?

Òbviament aquesta diputada entén que els drets de les dues
diputades i del diputat que volem formar el grup mixt estan
conculcats mentre no se’ns permeti la formació d’aquest grup,
tal i com disposa segons qualsevol interpretació mínimament
literal al Reglament d’aquest parlament.

De moment la Mesa està actuant contra la democràcia,
contra el parlamentarisme i, si no n’hi havia prou, també contra
Formentera. Esper que aquesta postura sigui rectificada i que
com a molt tard a la pròxima reunió de la Junta de Portaveus
això canviï.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari MÉS té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Nel Martí, per un temps de deu
minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Ja que cada dia parlam de bon
govern, deixi’m que el nostre grup expliqui la seva posició
començant parlant de bona democràcia. Entenent que és aquella
que sap articular de forma harmoniosa els principis de llibertat,
igualtat i de solidaritat i, per tant, que fa tot el possible per a la
cohesió social tan necessària i també per respectar la pluralitat.

Una bona democràcia idò necessita un bon sistema
democràtic que sàpiga respectar aquesta llibertat i igualtat i
també aquesta pluralitat. Nosaltres creim que no és així.
Possiblement per açò de forma reiterada, feim propostes per
modificar el sistema i en concret també propostes per millorar
el sistema electoral perquè sigui, des del nostre punt de vista,
més proporcional i que tradueixi de forma més fidel la pluralitat
social en la representació a les institucions.

Una vegada constituït el Parlament, ningú no pot posar en
dubte el principi d’igualtat entre tots els diputats. De fet, el
Tribunal Constitucional ho reafirma en reiterades sentències.
Tots hem de tenir les mateixes possibilitats de defensar, de
representar els interessos dels ciutadans. I aquest principi, és
evident que també s’ha de regular i es preveu que es reguli i
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s’asseguri a través del Reglament del Parlament de les Illes
Balears.

Segons aquest reglament i segons l’informe jurídic que s’ha
elaborat arran de la petició per constituir el grup mixt, per a la
creació d’aquest grup es preveuen un seguit de requisits de fons
i de forma. Em referesc als requisits temporals que són els que
afecten el cas que debatem avui. I en concret s’informa de
forma molt breu, només per contextualitzar l’argumentació diu:
“en conseqüència mentre no es faci de forma voluntària la
constitució del Grup Parlamentari Mixt dins els primers deu
dies de començament de la legislatura, es crearà el Grup Mixt
de forma imperativa, sempre que es doni el supòsit reglamentari
que ho habilita, que no és altre que la dissolució d’un grup
parlamentari diferent del Mixt en un nombre inferior de 3
membres. Com excepció a la regla general ha d’interpretar-se
restrictivament i només hi caldrà l’aplicabilitat del supòsit, si es
donen les circumstàncies fàctiques reglamentàries que són la
dissolució d’un grup parlamentari en un nombre inferior a tres
membres” ex article 28.3 del Reglament.

Aquesta interpretació restrictiva l’aplica també en aquella
possibilitat que també preveu el Reglament a l’article 24.2 en
dir que sempre que els diputats i les diputades que els
conformin, haguessin constituït un grup parlamentari que
s’hagués dissolt, o siguin diputats i diputades de nova
incorporació al Reglament com a conseqüència de la dimissió
d’un o de diversos diputats o diputades, en aquest cas també els
deu dies primers després de cada període de sessions es produirà
la constitució sobrevinguda dels grups parlamentaris. Aquesta
és la interpretació que fa l’informe jurídic.

Dit açò, jo crec que no podem aquí avui fer un debat sobre
el que diu l’informe jurídic, s’hi pot estar d’acord o no. Però no
crec que haguem de fer un debat polític d’un informe jurídic. Si
el Reglament diu el que diu i si jurídicament la interpretació és
la que és, el que hem de debatre jo crec que és una altra cosa. El
Reglament recull d’una forma prou clara allò que volem que
sigui el funcionament del Parlament de les Illes Balears, un
parlament que sigui plural, que sigui respectuós amb la
pluralitat, que garanteixi la igualtat de tots els diputats i
diputades en la seva tasca de representació dels interessos dels
ciutadans. 

El nostre grup ja ha posat de manifest diversos aspectes en
aquest sentit que no són de la seva satisfacció. Per exemple el
nostre grup no forma part de la Mesa del Parlament, de la
pluralitat existent en aquest parlament, aquesta pluralitat no està
representada a la Mesa. També hem proposat modificar el
Reglament, per tal que les declaracions de béns, d’activitats i
d’interessos fossin publicades, i el Partit Popular va votar que
no, es va decidir que no.

Per tant, la proposició no de llei jo crec que a la part de
resolució reclama una cosa que és absolutament raonable i justa.
S’ha de permetre exercir els seus drets als diputats que han
solAlicitat constituir el grup mixt, com a pregunta i com a
resposta de forma clara i rotunda, sí res més faltaria! La qüestió
és com està regulat el dret de constituir el grup mixt en el
Reglament i açò creim que s’ha d’aclarir i adaptar el temps
reglamentari a allò que volem que sigui de manera clara perquè
no hi hagi dubtes en la seva interpretació.

Donam suport, per tant, a aquesta iniciativa, a la resolució,
creim que és justa, però creim que tampoc no podem renunciar
a tenir un reglament més clar i que efectivament sigui més
coherent amb aquesta voluntat de representar de manera plural
allò que els ciutadans han decidit a través del sufragi universal.
Per tant, hi donam suport, però volem deixar també constància
de la necessitat de modificar, d’adaptar el reglament per tal
d’evitar lectures restrictives a aquesta pluralitat que creim que
és positiva per al Parlament de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
reprenc novament avui la paraula en aquesta comissió
parlamentària per tornar mantenir i reiterar la nostra posició
enfront de la proposta, de la proposició no de llei presentada pel
Grup Parlamentari Socialista relacionada amb la creació
d’aquest grup mixt en aquesta cambra, debat parlamentari que
vostès, el Grup Parlamentari Socialista, i la resta de portaveus
i grups als quals representen, no es resignen a abandonar
malgrat els quedi només ja la via de la jurisdicció constitucional
per haver esgotat precisament totes aquelles altres possibilitats,
ja siguin parlamentàries o polítiques de les quals vostès n’han
tengut abastament.

En qualsevol cas -i permetin-me que ho faci- he de dir que
la proposta que avui porten a aquesta cambra, la proposta que
avui plantegen aquí a aquesta comissió, crec que és una
oportunitat molt important, una oportunitat excelAlent, una
oportunitat extraordinària que almanco el meu grup i... jo
personalment no vull malbaratar, no la vull malgastar, sinó que
vull fer tot el contrari. 

La vull aprofitar i vull argumentar el nostre criteri, el criteri
del meu grup en un doble sentit, d’una banda perquè crec que és
el moment, és un moment important avui reconèixer la
professionalitat i el criteri estrictament -estrictament- jurídic
amb el qual actua el Cos de Lletrats d’aquesta cambra, del
Parlament de les Illes Balears.

En segon lloc, perquè és una oportunitat que tampoc no
volem, com dic, malbaratar perquè es reconegui la politització
d’aquesta qüestió, la creació del grup mixt, entenem que
efectivament ha arribat a uns extrems de polilització que són
absolutament intolerables.
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Com dic, en primer lloc, volia fer esment als serveis jurídics
de la Cambra i reafirmar-me en la convicció que aquests serveis
jurídics, aquest cos de lletrats que tenim en aquest parlament
han actuat i actuen en aquesta qüestió i en totes les altres
qüestions que són de la seva competència amb absoluta
imparcialitat, amb absoluta neutralitat i sobretot amb un elevat
sentit de la responsabilitat institucional de la qual són creditors,
fins a aquest diputat que els parla ha estat diputat i ha tengut
aquest condició, he de dir -i ho dic amb molta satisfacció- que
el tracte, el respecte i la colAlaboració en les funcions que a mi
en particular i a les persones del meu grup ens toca
desenvolupar han estat... tractades amb absoluta correcció per
part del Cos de Lletrats d’aquesta cambra.

Per tant, vagi des d’aquí el nostre més sincer reconeixement
i sobretot el nostre sincer respecte.

En segon lloc, deia que efectivament entenem que això ha
estat polítitzat i creim que és així i així ens mantenim. Aquesta
qüestió crec que se’ls ha escapat de les mans i crec que ho han
administrat d’una manera absolutament catastròfica, crec que
totes les qüestions parlamentàries es poden administrar d’una
manera o es poden administrar d’una altra i vostès han triat el
pitjor dels camins i han decidit echarse al monte i és
precisament el que han fet i és cert i aquí s’ha dit en aquesta
comissió que, només faltaria!, qualsevol tipus d’informe jurídic
és susceptible de ser interpretat, és clar que sí, només faltaria
que qualsevol informe jurídic no fos susceptible de ser
interpretat. Vostès, hi podran estar d’acord o podran estar en
menys desacord entorn a les conclusions que emanen dels
informes que el cos de lletrats ha emès en aquesta cambra en
particular en aquesta qüestió. 

Podran estar en contra d’allò accessori o podran estar a favor
d’allò principal o tot el contrari, podran posar en dubte
interpretacions literals o interpretacions finalistes que es
recullen a aquests informes, coses que vostès efectivament fan.
Podran interpretar un dictamen a la seva manera i a la seva
voluntat sense perjudici que tenguin raó o no tenguin raó, però
els dic, el que no els està permès, el que no els està autoritzat,
sense perjudici que vostès pensin, que ho pensen, que tenen
llicència per a tot, és intentar implicar -i ho dic així de clar-,
intentar implicar políticament el Cos de Lletrats d’aquest
parlament i això, des del grup parlamentari que represent, no ho
permetré baix cap tipus de concepte.

Aquesta és precisament la circumstància més dolorosa i és
veritat, la més dolorosa que vostès han carregat damunt el cos
de lletrats d’aquesta cambra i per demostrar fins on arriba el seu
atreviment i per demostrar-los fins on arriba la seva temeritat...
permeti’m que els faci referència a una proposició no de llei que
varen presentar vostès al mes d’octubre i que varen retirar. 

Els llegiré el contingut de la part dispositiva d’aquesta
proposició no de llei, deia el següent: “El Parlament de les Illes
Balears constata que la interpretació del Reglament de la
cambra feta pels lletrats en contra de la dicció literal d’aquell,
solament pot explicar-se des del punt de vista de l’interès
polític”. La interpretació que fa el Cos de Lletrats d’aquest
parlament només es pot explicar des del punt de vista de
l’interès polític, vergonya em faria a mi. 

A mi, em faria vergonya registrar una proposició no de llei
amb aquest tipus de contingut. Vergonya em faria i crec que a
aquestes alçades de legislatura i després de tot aquest recorregut
que tenim en aquesta precisa qüestió almanco el Cos de Lletrats
d’aquesta cambra en relació amb aquesta precisa qüestió es
mereixien per part seva una disculpa. Es mereixen una disculpa
i ho dic amb tota la convicció que en aquest moment i amb tota
la seguretat que en aquest moment tenc.

A continuació d’aquesta proposició no de llei hi ha dues
signatures i una precisament és la de la Sra. Francina Armengol,
que no deu creure en la neutralitat i en la imparcialitat del Cos
de Lletrats d’aquesta cambra, i una altra signatura és
precisament la de la Sra. Esperança Marí, que atès aquest
contingut tampoc no deu creure en la imparcialitat i la
neutralitat amb què actua el Cos de Lletrats d’aquesta cambra.

Crec que al llarg dels parlaments de tot Espanya no trobarem
una proposició no de llei com aquella, tan ofensiva com la que
varen registrar. Estic absolutament convençut i és que el registre
d’entrada no enganya, el registre d’entrada no enganya.

Per tant, crec que vostès haurien de fer una reflexió entorn
a aquesta qüestió i abans de pronunciar-se sobre la necessitat de
constituir en aquesta cambra, que ja ho dirà el Tribunal
Constitucional, un grup mixt, les disculpes és el primer que
vostès haurien de fer, perquè el Cos de Lletrats no es presenta
a eleccions, Sra. Esperança Marí. El cos de lletrats no es
presenta en cap partit polític. Això ho feim vostè i ho faig jo.
Això ho fa el meu grup polític i ho fa precisament el seu. 

Per tant, abans que es pronunciïn i tornin a fer aquest
recorregut catastrofista d’una iniciativa que aquí en aquesta
cambra no té més recorregut, els demanaria que, unes excuses
i unes disculpes al cos de lletrats d’aquesta cambra, se’ls fes
arribar perquè crec que precisament s’ho mereixen.

Parlen que és el Partit Popular el que no permet la creació
del grup mixt i es boten vostès una altra vegada els informes
jurídics, la neutralitat i la imparcialitat i la independència
sobretot del Cos de Lletrats del Parlament de les Illes Balears.

Què pensen vostès?, perquè ho deuen pensar, vostès es
pensen que el cos de lletrats d’aquesta cambra està instruït pel
Grup Parlamentari Popular? Vull que m’ho contestin, perquè la
Sra. Esperança Marí ha fet unes acusacions greus, greus
imputant -imputant- al Grup Parlamentari Popular i al Partit
Popular la no creació del grup mixt en aquesta cambra i hi ha
una sèrie d’informes jurídics que avalen precisament la
inconveniència, atès el Reglament, de crear el grup mixt perquè
no s’ajusta a la llei i vostès, això, ho han d’entendre i si no
esperin que el Tribunal Constitucional els doni la raó, esperin
que el Tribunal Constitucional els doni la raó en aquest sentit.
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Per tant, ens reafirmam una altra vegada en el mateix, ens
reafirmam en la convicció de la imparcialitat, neutralitat i el bon
fer del Cos de Lletrats en aquesta cambra. Ens sembla
absolutament menyspreable el tracte rebut pel Cos de Lletrats
d’aquesta cambra precisament en les insinuacions directes que
fan en una proposició no de llei registrada en aquest parlament.

Em poden dir que es varen equivocar, però jo no els crec.
Vostès em podran dir que és un error, jo no m’ho crec. Vostès
em podran dir que no volien dir allò, no els puc creure mentre
vostès no demanin unes disculpes sinceres al Cos de Lletrats
d’aquesta cambra d’una vegada per totes.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contradiccions, Sra.
Esperança Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, president. En primer lloc, m’agradaria fer, voldria
fer una proposta formal de cara a... la diputada Sra. Armengol
i aquesta diputada no han dubtat en cap moment la tasca dels
lletrats d’aquest parlament, la prova és que en la meva
intervenció no s’ha esmentat per a res el Cos de Lletrats i
reconeixent que el portaveu del grup popular duia preparada una
intervenció que corresponia a una altra proposició no de llei i
que en cap cas ha entrat al fons d’aquesta proposició no de llei
que és el conculcar els drets democràtics d’uns diputats que
estan en aquest parlament. Aquest era el tema de fons d’aquesta
proposició no de llei i es manté així mateix.

Per tant, li torn repetir, proposta formal de rectificació per
part del Grup Parlamentari Popular.

Així mateix, també vull recordar que sempre que s’ha volgut
a aquesta cambra, sempre que han volgut uns diputats constituir
el grup mixt, sempre així ha estat. Per què?, perquè la Junta de
Portaveus, al marge de reglaments -al marge de reglaments-, al
marge d’informes o no informes la Junta de Portaveus, la Mesa
d’aquest parlament a la Junta de Portaveus pot decidir per
unanimitat rectificar i canviar i prendre les decisions que siguin
necessàries i vostè així ho sap.

Per tant, és una manca clara de voluntat política i els vots en
contra de totes les votacions sempre han estat dels diputats del
Partit Popular. Per tant, aquest portaveu, ja entenc que ha de
treure pilotes fora que ho fa per on pot i per on sap, però aquests
que han votat sistemàticament des del primer moment fins al
darrer han estat els diputats que hi ha representats a la Mesa del
Parlament i voldria recordar-li per si no ho recorda que tenen
majoria absoluta.

Per tant, deixin d’esgrimir reglaments i altres falAlàcies per
conculcar la democràcia a aquests diputats i si no, també, ja que
li agrada tant mirar els reglaments, miri al Reglament del
Parlament de les Illes Balears que la regulació que contenen els
seus articles, els 15, 25, 27, 29, 30, 40, 41, 42, 44, 49, 50, 51,
55, 57, 58, 60, 67, 68, 69, 70, 72 fins arribar al 189, tots
estableixen i regulen el funcionament del Parlament, parteixen
de la situació de normalitat que és que tots els seus membres

estiguin integrats en grups parlamentaris a través dels quals
s’articula la tasca parlamentària. Ignorar això també crec que és
com a molt excessiu per part del grup parlamentari del grup
popular.

També voldria parlar d’altres temes que també crec que són
importants, de vegades se’ns ha retret que fer grups
parlamentaris amb la situació econòmica no era el seu moment,
voldríem recordar que aquests diputats varen fer avinent al
president d’abans, a Pere Rotger quan era president del
Parlament, que renunciàvem a qualsevol prebenda o extra
econòmic, ho vàrem manifestar així senzillament per tal de tenir
aquesta veu pròpia al Parlament per la qual havíem estat elegits
en unes eleccions.

També vull afegir un argument més que pens que també s’ha
de dir, perquè es vegi d’una manera clara fins a quin punt o fins
on arriba aquesta voluntat de no deixar fer aquest grup mixt i
que és completament política, una decisió política del grup
majoritari perquè és el que té els vots a la Junta de Portaveus,
per tant, vull dir, és que aquí no hi ha més voltes, per tant, vull
parlar del maltractament patit que no feia cap falta ni una per
part d’aquests diputats. 

Vàrem canviar fins a quatre vegades de despatx, no fa falta
dir que en els canvis de despatx s’ha traspaperat documentació
fins i tot de tipus personal sense que avui encara no s’hagin
rebut cap tipus de disculpes per aquests abusos. En una empresa
privada aquest tipus de formes seria considerada un mobbing i
seria penalitzada.

Per tant, entenem que el Parlament, on s’hauria de tenir
especial cura perquè tothom pugui exercir les seves funcions
democràticament, això sembla una cosa més normal... i que
hauria de ser la cosa més normal del món no ho és. 

Insistesc, les actituds no s’han corregit en absolut, a hores
d’ara encara no hem pogut constituir el grup mixt i ningú no ens
ha demanat disculpes pel tractament rebut, tot un rècord de
pràctiques antidemocràtiques i inacceptables en qualsevol altre
àmbit.

També vull recordar que al principi vàrem ser informats que
anar als no adscrits implicaria fins i tot haver de tenir un despatx
compartit per hores, fins i tot..., vull dir, un nivell tan baix que
crec... deix aquests arguments perquè en veritat són
lamentables.

Per tant, senyores diputades i senyors diputats, crec que hi
ha temps per rectificar, en qualsevol Junta de Portaveus es pot
rectificar, no fa falta posar ningú per enmig, basten els vots dels
tres representants del Grup Parlamentari Popular que són els que
hi voten en contra.

S’hauria de rectificar perquè mentre no es constitueixi el
grup mixt no es pot dir que aquest parlament funcioni de manera
normal. Qui us parla no és el grup mixt on voldria ser i al
mateix ocorre en dues persones més, escollides
democràticament, que formen part d’aquesta cambra i encara
n’hi ha que s’entesten a mantenir aquesta situació insòlita com
el portaveu que ha parlat i que ha respost a aquesta proposició
no de llei.
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Rectifiquin i la vergonya que patiran no arribarà a quotes tan
astronòmiques com a les que arriba en aquests moments.
Rectifiquin, és molt tard, però cada dia que passa l’oprobi que
pens que cau damunt el Partit Popular es fa més i més gran i per
tant, veurem fins on arriba aquest oprobi.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam a la votació de la Proposició
no de llei RGE núm.10416/12.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 10416/12.

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