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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BONET I BONET:

Sí, Cosme Bonet substitueix Pilar Costa.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies.

(Remor de veus)

Silenci, per favor.

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no llei RGE 1986/12, 414/13 i 689/13.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1986/12, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a retirada d'honors
a persones sentenciades per casos de corrupció.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE 1986/12,
del Grup Parlamentari MÉS, relativa a retirada d’honors a
persones sentenciades per casos de corrupció. Per defensar-la té
la paraula el Sr. Nel Martí, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, que l’arrel etimològica és la mateixa, deixin que
resumeixi el contingut d’aquesta proposta amb una frase molt
senzilla: per rebre un honor com a mínim s’ha de ser honrat. 

És com a mínim curiós, si es vol una curiositat
antropològica, la necessitat que tenen les comunitats humanes
a través de les seves institucions cíviques o públiques de crear
figures per destacar, per reconèixer la tasca, els fets o persones
a través d’un catàleg d’honors i de distincions. Així tenim que
el Parlament, el Govern, els consells, els ajuntaments, cada una
d’elles té o sol tenir un instrument, un decret o un reglament que
crea i regula l’atorgament d’un catàleg de distincions. 

En aquesta proposició no de llei parlam concretament dels
honors que atorguen les institucions de la comunitat autònoma
de les Illes Balears a persones que hagin desenvolupat tasques
polítiques, però precisament avui també abordarem una altra
proposició no de llei del Partit Socialista Obrer Espanyol sobre
una distinció a persones jurídiques o físiques que hagin destacat
en qualsevol àmbit social, cultura, artístic, polític, durant la seva
vida, que és la medalla d’or de la comunitat autònoma. El que
dic, per tant, referit als reconeixements a les tasques polítiques
és evidentment també extrapolable a la resta del conjunt de la
ciutadania que ha rebut alguna d’aquestes distincions.

I és que un honor es dóna per agrair, per reconèixer, el que
li vulguin dir, però sobretot per deixar constància i exaltar
públicament la tasca duta a terme per aquella persona. És lògic
i sa des del punt de vista democràtic que les persones que han
presidit la comunitat autònoma de les Illes Balears siguin
conegudes i siguin reconegudes a través, per exemple, de la seva
imatge, un quadre, una fotografia, a una galeria de presidents,
per exemple la del Consolat de Mar, per exemple de presidents
del Parlament de les Illes Balears a la sala del Senat, o com
altres institucions tenen, el Congrés de Diputats, la galeria de
retrats de presidents, perquè ells formen part de la història de la
nostra comunitat autònoma, de la nostra democràcia i de les
nostres institucions. Suposa aquesta distinció, aquest
reconeixement, aquest tenir-los presents, suposa reconèixer la
seva dedicació al país i el servei a les institucions, institucions
que en el fons no són altra cosa que el conjunt de la ciutadania,
i açò mereix ser exaltat i ser reconegut.

Ara bé, per ser honorat, deia al començament, s’ha de ser
honrat. Açò és un mínim exigible. No pot ser distingir
públicament algú que ha actuat fora de la llei o contra la llei,
algú que s’hagi apropiat d’allò que és propietat de la
colAlectivitat, perquè no pot ser un exemple a mostrar i per tant
és lògic també que en aquesta situació aquell honor atorgat sigui
també retirat. 

La proposició no de llei proposa que els polítics condemnats
amb sentència ferma per corrupció, que en aquest cas podria ser
el cas del retrat penjat a una institució, deixin de gaudir d’aquell
honor que reberen en el seu moment, que els va ser atorgat. Per
això hem registrat una proposició no de llei per instar totes les
institucions de les Illes també a retirar les fórmules de
reconeixement de polítics que tenguin sentència ferma per
delictes de corrupció.

És evident que és una proposta que es fa mirant endavant,
mirant de..., no pensant en un cas concret, tot i que en podríem
(...) i en relatarem, però pensam sobretot en el benefici de les
institucions i també de la nostra democràcia. És raonable i jo
crec que de seny i de sentit comú exigir que aquelles persones
que han estat reconegudes públicament per la seva tasca, en un
moment determinat, quan aquella honradesa mínima que
s’exigia s’ha perdut, doncs també aquell honor sigui retirat. És
per açò que l’hem presentada, és per açò que també demanam
el suport de la resta de grups parlamentaris, perquè creim que és
una proposat positiva a favor de les institucions i a favor de la
democràcia en aquesta comunitat autònoma. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per defensar l’esmena RGE
3935/13, del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el diputat
Sr. Miquel Jerez, per un temps de deu minuts.



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 49 / 17 d'abril del 2013 795

 

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
prenc la paraula per defensar la posició del meu grup
parlamentari en relació amb la proposició no de llei presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, i d’entrada he de manifestar que hi
estam d’acord, que hi estam d’acord, que hi coincidim i que
compartim la motivació que inspira la presentació d’aquesta
iniciativa. 

El fons de la qüestió que ens porta avui aquí és compartit, i
en conseqüència els avanç i els puc avançar que en aquesta
proposició no de llei trobarà el Grup Parlamentari MÉS en el
Grup Parlamentari Popular un veritable aliat. És raonable, és de
sentit comú i a més és necessari que tots aquells
reconeixements, distincions i tractaments atorgats per
institucions públiques a persones per raó del seu càrrec siguin
recuperades quan les circumstàncies acaben demostrant que mai
no s’hauria d’haver atorgat si s’haguessin conegut aquestes
pràctiques corruptes en el desenvolupament de les funcions
públiques d’aquestes persones, i encara que el que dic i el que
manifest sigui una veritable obvietat, crec que existeixen
diferents i diverses raons que són necessàries i que volem posar
en relleu per encara atorgar més sentit a la proposta presentada
pel Grup Parlamentari MÉS i també per dar encara més
rellevància a la nostra esmena.

En primer lloc ens interessa posar de relleu que és la nostra
obligació la de salvaguardar i és la nostra obligació la de
preservar el prestigi i l’honorabilitat de totes i cada una de les
institucions públiques, protegir-les de qualsevol circumstància
que comprometi la seva veritable essència, i que no és una altra
que la més alta representació i la més alta defensa dels
interessos de la comunitat globalment considerada. Tots estaran
d’acord si els dic que si es mantenen les distincions a aquestes
persones el desprestigi de la institució que pertoqui compromet
veritablement el seu valor. 

I, en segon lloc, entenem que una condemna ferma de
corrupció i en aquest cas per corrupció política, d’això es
desprèn sense cap tipus de dubte la perpetració d’un delicte
menyspreable, un delicte intolerable dins una democràcia i
absolutament censurable, i per tant les institucions públiques no
poden continuar mantenint altes distincions sobre aquells que
han abusat d’una situació de privilegi en molts de casos en
interès propi. 

No obstant la coincidència en els plantejaments que
manegen els distints grups parlamentaris, el Grup Parlamentari
Popular ha presentat una esmena amb l’única pretensió, i amb
l’única voluntat i amb l’única vocació de marcar i posar de
relleu fets de nou coneixement que possiblement no havien estat
coneguts en el moment de la presentació d’aquesta proposició
per part del Grup Parlamentari MÉS. Hem tengut coneixement
que és el Govern de les Illes Balears el que està treballant en la
confecció d’un decret que recull l’esperit d’aquesta iniciativa;
no coneixem encara quin és el seu complet contingut, però sí
que els podem avançar que aquesta mateixa preocupació és
compartida per l’executiu de les Illes Balears, i la seva intenció
no és una altra que aprovar un breu..., un text normatiu que
reguli aquesta situació i desposseeixi, en l’àmbit de les seves
competències, totes aquelles persones condemnades amb
sentència ferma de corrupció de les distincions honorífiques

atorgades per institucions en el desenvolupament de les seves
funcions públiques.

Aquesta nova realitat ens ha obligat a presentar una esmena,
aquest fet de nou coneixement ens ha obligat a presentar aquesta
esmena, que contextualitza la situació i l’actualitza, tot això
sense sortir-se de la veritable intenció que avui ens porta a
aquesta comissió. Per tant i en definitiva el que demanam és que
s’insti el Govern a continuar treballant i a aprovar el decret el
més aviat possible, aquest decret que ha de permetre retirar
distincions a persones condemnades amb sentència ferma, i que
aquest acord que avui s’ha de prendre aquí es traslladi a altres
institucions públiques, a la resta d’institucions públiques de
representació política, instar-les que dins de les seves
respectives ordenances o normatives o reglaments adoptin el
mateix sentit que recull avui aquesta proposició no de llei i el
mateix sentit que recull la nostra esmena.

Esper que els diferents grups parlamentaris donin suport a
aquesta esmena que avui presentam aquí, que no té cap altra
intenció que reforçar, que millorar si és possible encara més la
proposta del Grup MÉS, sense apartar-se d’allò important, sense
allunyar-se d’allò fonamental. Entenem que no podem sortir
d’aquest debat sense una posició clara i una posició determinant
en relació amb aquesta qüestió. Les circumstàncies obliguen
avui a trobar punts d’acord en allò que ens preocupa a tots i
reforçar, i reforçar també, el nostre compromís amb la lluita
contra la corrupció i totes aquelles pràctiques delictives que es
desenvolupen, que es practiquen en el si de les institucions
públiques per persones que mai, per persones que mai no
haurien d’haver rebut una distinció si s’hagués sabut, si
haguéssim tengut coneixement d’aquests fets amb anterioritat.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Ara torn de fixació de posicions
de la resta de grups. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el diputat Sr. Cosme Bonet, per un temps de deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
crec que hem de començar dient que per desgràcia és un tema
d’actualitat haver de parlar de la necessitat de llevar o no les
distincions que un moment donat s’hagin pogut donar a
determinades figures, en el seu moment considerades de rebre
aquesta distinció o aquesta dignitat, i que en aquests moments
ens haguem de plantejar que ja no ho són. 

Dic que per desgràcia és un tema d’actualitat perquè no fa
molt, el 2 d’abril, en el ple vàrem haver de parlar precisament
de títols nobiliaris, i no és exactament el mateix, però sí és cert
que es donen també per a una distinció, i en aquell moment el
portaveu socialista en aquell debat va fer una afirmació que crec



796 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 49 / 17 d'abril del 2013 

 

que és la base del que volem explicar avui, i és la base del
nostre suport, que ja avanç, del nostre suport, deia, a aquesta
proposició no de llei. Deia el Sr. Diéguez en aquell ple que si
per mèrit es pot guanyar una distinció, per demèrits s’ha de
perdre. Crec que aquesta és una sentència i una afirmació que
compartirem tots en el sentit que s’han de preveure mesures per,
precisament, quan una persona es converteix en indigna, indigna
de ser considerada una de les persones més distingides per la
nostra comunitat autònoma, passi a ser justament el contrari.

El Grup MÉS de totes maneres es va avançar al moment
actual, perquè em pareix que aquesta proposició està presentada
de fa un any, 22 de març del 2012. Ens hem preocupat de saber
què passava el març del 2012 i el titular de la premsa nacional
de 20 de març de 2012 precisament era: “Matas condenado a
seis años en el primer juicio del caso Palma Arena”; no és
sentència ferma, però es parlava en aquest cas del cas que
afectava al periodista Alemany “que escribía sus discursos y le
ensalzaba en El Mundo”. Són altres temes que per desgràcia
han anat sorgint que han donat encara més rellevància a aquesta
qüestió. 

S’ha parlat del fons de la qüestió, que crec que també és
convenient que nosaltres l’exposem, i nosaltres també
començarem per aquí, per tant, però ho posarem en boca, si em
permeten, de la reflexió que fa Javier Gomá, assagista, filòsof,
a més de lletrat del Consell d’Estat i director de la Fundació
March, en un llibre de recent publicació, el 2009, titulat amb
molt d’encert, crec, pel tema de què parlam avui Exemplaritat
pública o Ejemplaridad pública. I diu: “Las instituciones
públicas siempre han sido conscientes del efecto multiplicador
que la espontanea generalización de determinados modelos
públicos tiene para la convivencia pacífica. De ahí su empeño
constante por llevar a la consideración de los ciudadanos
ejemplos de virtud y excelencia que por un efecto de emulación
animan a éstos a aceptar su mortalidad política y despiertan
en su pecho el deseo de integrarse, de no vivir para si mismos
y de ser socialmente productivos, y así con esa mira la ciudad
erige estatuas a sus personajes ilustres, presta sus nombres a
calles, plazas, teatros, establecimientos; concede entre los
vivos y a veces a título póstumo medallas, premios, honores y
distinciones”.

Crec que és un paràgraf prou explicatiu i prou adient per al
tema de què parlam avui. Si aquest és el motiu de la concessió
de les medalles per part d’una societat, per part d’un govern,
quan aquests models de virtut que posam davant la societat
s’esdevenen just el contrari, models d’indignitat, convé que
facem un pensament i que habilitem els mecanismes perquè no
continuïn tenint aquesta consideració, prenent les paraules de
Gomá, de models de virtut. 

No entrarem en majors detalls perquè tenim una proposició
no de llei que va en un sentit similar, tot i que està presentada
més recentment; ara, sí que voldria dir que consideram també
molt adequat que a la proposició no de llei es digui que sigui
una proposta extensible a altres institucions, perquè no només
el Govern de les Illes Balears, sinó altres institucions d’aquesta
comunitat autònoma, tenen reglaments i decrets per tal de
concedir distincions, i també han de tenir previst de qualque
manera que en el moment en què, com dèiem abans, es perdin
els mèrits pels quals varen rebre la distinció també hagin de
perdre aquella consideració.

I també, per acabar, hem de donar la raó al Sr. Jerez en part
de la seva argumentació. Crec que tenen sentit les esmenes que
ha presentat tant per la concreció que fan al punt primer que
proposa, com per sumar-se a la proposta que fa el Grup MÉS de
fer extensiva aquesta petició a la resta d’institucions de la nostra
comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per fixar la posició i assenyalar
si accepta les esmenes té la paraula el grup proposant durant
cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Primer, abans de res, vull agrair el suport tant del Partit
Socialista Obrer Espanyol com del Partit Popular, perquè en
aquesta tasca crec que hem d’estar junts, caigui qui caigui; les
institucions han d’estar al servei de la ciutadania, i per estar al
servei de la ciutadania aquestes han de cuidar i molt la seva
honorabilitat, i ho han de fer per tant també a través de mesures
com aquesta.

Com s’ha dit, efectivament, la proposició no de llei es va
presentar en un moment determinat. Han passat moltes coses de
llavors ençà, la proposta, les esmenes que presenta el Partit
Popular van en la mateixa línia, és la mateixa filosofia,
incorporen la actualitat; cronològicament en el moment en què
es va redactar la proposició no de llei per part del Grup MÉS no
teníem coneixement de la tasca del Govern en l’elaboració d’un
decret que reguli aquesta retirada de distincions honorífiques.
Per tant acceptam les esmenes que ha presentat el Partit
Popular.

I simplement voldria fer un afegit que crec que era necessari
fer i que és un dels dubtes que ens queda pendent amb la
redacció del text que en aquest moment volem aprovar, i és que
en aquest moment tenim només una persona en aquesta situació
que s’exposa tant a l’esmena com a la proposta inicial, de
persones condemnada amb sentència ferma per un cas de
corrupció com és el cas del Túnel de Sóller, i em referesc a
l’expresident Gabriel Cañellas, i m’hi referesc simplement per
la característica d’aquest fer, i és que és un fet d’un delicte que
tot i ser amb sentència ferma doncs és un delicte que va ser
prescrit, havia prescrit. Per tant crec que aquesta circumstància
és important tenir-la en compte, i crec que aquest decret i aquest
desenvolupament de distincions hauria de tenir en compte que
també en els casos de delictes que han prescrit, també en
aquests casos, s’hauria d’incloure la retirada de distincions,
perquè la retirada de distincions no va en la línia de si un delicte
ha prescrit o no, sinó que va pel fet, per la manca d’exemple que
pot donar aquella figura en un determinat moment. 
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Posteriorment serà el temps, lògicament, que dirà de forma
definitiva, amb sentència ferma, si hi ha altres personalitats,
expresidents com Jaume Matas o Maria Antònia Munar, si són
o no són, estan o no estan dins aquesta circumstància. És el
temps, són els tribunals de justícia, i per tant serà a partir de
llavors que lògicament aquest decret -esperem, n’estic
convençut- estarà aprovat i per tant es podrà aplicar.

Jo demanaria, per tant, només..., no ni cinc minuts, dos
minuts per comentar amb la resta de grups un element molt
concret de la redacció, però ja avanç que la voluntat és arribar
a un acord i que s’aprovi lògicament per unanimitat una
resolució en aquest sentit; dos minuts, demanaria.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pot explicar com quedaria la redacció final?

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, exposaré clarament quina és la proposta de resolució que
els tres grups estam d’acord en aprovar i és la següent: 

"Primer, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a continuar treballant a fi d’aprovar el més aviat
possible el decret que permeti retirar les distincions
honorífiques a aquelles persones condemnades, amb sentència
ferma per casos de corrupció a l’àmbit de l’administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

I dos, el Parlament de les Illes Balears acorda donar trasllat
d’aquest acord a la resta d’institucions de representació política
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, (Parlament de les
Illes Balears, Govern de les Illes Balears, consells insulars i
ajuntaments) a fi que aquestes regulin l’esmentada retirada
d’honors dins el marc del seu àmbit competencial."

Aquest seria el text. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tant, entenc que quedaria aprovada per
unanimitat de tots els grups parlamentaris la Proposició no de
llei RGE núm. 1986...

Sí?

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

President, a mi també m’agradaria que no només els grups
parlamentaris, sinó també la diputada no adscrita d’aquesta
comissió, també em voldria afegir als altres grups parlamentaris.
També voldria votar a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Efectivamente, tiene derecho a votar, no tiene derecho a
intervenir. Tal y como...

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Bueno, pero tal como usted lo ha dicho..., tal com vostè ho
ha dit, no quedava reflectida la meva posició.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. En conseqüència queda aprovada per unanimitat la
Proposició no de llei RGE núm. 1986/12.

2) Proposició no de llei RGE núm. 414/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a reforma de la
legislació electoral.

Passam a la Proposició no de llei 414/13 del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a la reforma de la legislació
electoral. Per defensar-la té la paraula el Sr. Nel Martí per un
temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies una altra vegada. La proposició no de llei que
posam a debat avui, ara, com moltes altres que hem presentat,
relacionades amb la democratització del nostre sistema
democràtic, valgui la redundància ben intencionada en aquest
sentit, és una proposta inequívoca a favor de la pluralitat. Una
modificació de la Llei electoral...

EL SR. PRESIDENT:

Un moment, Sr. Diputat. Pregaria silenci, per favor, a tots
els membres d’aquesta sala. Té la paraula.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Una modificació de la Llei electoral per donar entrada a
candidatures, una proposta a favor de la diversitat, perquè
certament la pluralitat s’ha de poder expressar arreu, però per
canalitzar-la, cal que a les institucions es parli de la Llei
electoral, perquè la pluralitat democràtica parlamentària en
realitat afecta tot el sistema de partits, ja que tot el sistema de
partits està supeditat a la Llei electoral.

Si bé és cert que sempre és bo reconèixer la diversitat avui,
amb la fractura existent entre institucions i societat, resulta una
exigència peremptòria. Avui més que mai ens cal un
aprofundiment democràtic per forjar cohesió social i legitimar
l’exercici del poder polític, davant el descrèdit i la desafecció
actuals, és la nostra obligació reaccionar i de cap de les maneres
ignorar el clam de la ciutadania, aïllats en una torre d’ivori, dins
un sistema immòbil i tancat.

Moltes són les iniciatives que en aquest sentit ha presentat
el nostre grup i en aquesta proposició no de llei apuntam
algunes de les propostes noves i d’altres que ja hem presentat a
través d’altres iniciatives, en concret, també a través d’una
proposició de llei, també de reforma de la Llei electoral.
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Començaré referint-me a la mesura de rebaixar el tall
electoral per al repartiment d’escons, una de les mesures que
incorpora aquesta proposició no de llei. Retornant al 3% del vot
que era vigent fins l’any 1995 i que encara vigeix a les eleccions
generals i a altres comunitats autònomes com País Basc,
Catalunya, Astúries, Navarra, Aragó, on precisament aquesta
situació atorga als parlaments una major pluralitat. Jo crec que
la composició d’aquest parlament ens hauria de fer repensar la
situació actual que vivim. Hi va haver un 20% dels vots a les
passades eleccions, traduït en la representació actual
parlamentària, que varen anar a candidatures que no són a
l’hemicicle, un 20% és molt, moltíssim. I aquesta dada crec que
és molt important a l’hora de valorar la legitimitat que han
dipositat els ciutadans en la representació institucional.

Crec que davant d’aquesta situació, com deia, és
imprescindible que hi hagi una reacció, no una reacció feta des
del partidisme, sinó des d’una altura de mides, com a
demòcrates que som tots els partits d’aquesta cambra. Només
els dos partits que sumaren el 3%, però que arribaren al 5%, la
Lliga i Convergència, obtingueren 24.000 vots, 24.000
ciutadans que han quedat fora d’aquest parlament i són molts
ciutadans, als quals hi hem d’afegir els 9.000 d’Esquerra Unida
i milers d’altres opcions polítiques. Si en comptes del tall del
5% hagués estat al 3% com era, com ja he dit, entre 1983 i
1995, hi hauria avui una altra composició. Per exemple a
Mallorca haurien entrat dues candidatures més, a costa de
diputats del Partit Popular i del Partit Socialista, la qual cosa
hauria modificat significativament la desproporció entre vots i
representants que tenim avui.

Les enquestes actuals apunten a un escenari encara més
obert i plural. Açò ho concretarem i ho veurem en els propers
anys, però crec que seria un greu error i un missatge nefast, que
tornéssim deixar un 20% de vots fora de la cambra. Ja no en
parlem si a més a més d’aquest 20%, aquest percentatge fos
superior, i la situació actual no fa pensar una millor situació.

També crec que val la pena recordar en quina situació es va
produir el canvi del percentatge del 3 al 5%, després d’una
ruptura del Partit Popular i Unió Mallorquina, que s’havien
presentat en coalició l’any 1991 i el Partit Popular va promoure
una reforma electoral dos mesos abans de les eleccions de 1995
amb la intenció clara, neta, d’eliminar la competència del grup
polític que havia estat el seu soci fins aleshores i que lògicament
va impulsar, va ser el motiu d’aquesta modificació.

També presentam un segon punt a la proposició no de llei,
per substituir la Llei d’Hondt per un altre sistema que respecti
millor la proporcionalitat. Ens va bé i ho hem dit altres vegades,
qualsevol altre sistema proporcional, almenys de major quocient
i aquí en trobaríem molts. S’ha dit, i a més també apareix en una
de les esmenes que s’ha presentat i hi estam d’acord, que tal
vegada no hauríem de fer referència a cap dels sistemes.
Nosaltres havíem posat, perquè ens semblava el mètode més
senzill i més clar, però efectivament n’hi ha molts d’altres i, per
tant, qualsevol que ajudi a una major proporcionalitat,
lògicament l’acceptaríem, l’assumiríem com una passa més
endavant. En aquest cas si fèiem referència a aquest era una
qüestió simplement de claredat. Amb aquestes dues propostes,
la del 3% i la d’un sistema més proporcional, aconseguiríem que
el 90% dels votants haguessin vist com entraven els seus

candidats, les seves opcions a obtenir representació institucional
en una proporció creim molt més raonable entre vots i escons.

Una altra de les propostes que introduïm en aquesta
proposició no de llei, que també la vam presentar en una
proposició no de llei, es refereix a la participació o la presència
política a la Junta Electoral. Des del nostre grup, ho hem dit
prou vegades, ens sembla vergonyós que la Junta Electoral de
les Illes Balears estigui integrada per persones que tenen més de
vinculació política que d’independència per desenvolupar la
seva tasca que hauria de ser d’independència dins la Junta
Electoral de les Illes Balears. Per al nostre grup hem dit que és
vergonyós, i ho dic també una altra vegada, que la Junta
Electoral de les Illes, l’administració que ha de vetllar per la
netedat, la transparència d’un procés electoral, tengui entre els
seus components polítics en actiu que són fins i tot membres de
governs actuals, com per exemple el Sr. Rovira, membre
del’equip de govern del Consell de Mallorca i alhora, com  deia,
membre de la Junta Electoral de les Illes Balears. Açò ens
sembla una autèntica barbaritat democràtica.

De fet, des del nostre grup estam convençuts que aquesta
situació és ilAlegal, fins i tot diria que el legislador en cap
moment no s’hauria pogut pensar que aquesta situació seria
interpretada i utilitzada com s’està fent. La llei el que preveu és
una composició eminentment tècnica de juristes, 3 membres són
vocals magistrats del Tribunal Superior de Justícia, i els altres
dos són vocals que han de ser catedràtics o professors titulars de
dret en actiu, o juristes de reconegut prestigi, com es diu
textualment. A qualsevol lector innocent d’aquest article, crec
que li quedaria clar que el legislador el que pretén, el que vol,
són perfils professionals independents, seleccionats pels seus
coneixements per donar independència i credibilitat a la tasca
que se’ls encomana dins la Junta Electoral. Ens sembla que
aquesta no és la situació i ens sembla per tant, que aquest
parlament hauria de vetllar perquè això fos així com esmentava.

Una altra de les propostes que conté la proposició no de llei
-i acab-, és la de limitar les despeses electorals. Ens sembla en
aquest moment injustificable la despesa electoral actual,
absolutament desproporcionada. El consum desmesurat de
paper, l’increïble cost de tramesa, de mailing que fan els partits
en campanya electoral. Creim que és necessari controlar la
despesa electoral, hem dit açò a través dels diferents debats
relacionats amb la Llei del bon govern, que és necessària la
transparència també dels comptes dels partits polítics i dins els
comptes dels partits polítics, lògicament hi entren els comptes
de les campanyes electorals, i limitar d’alguna forma aquesta
despesa. Ho hem concretat a la nostra proposta, en el que és la
tramesa de mailing, segurament es podria fer una proposta fins
i tot molt més àmplia, creim que era bo començar per aquí. I en
aquesta limitació proposam que afecti el mailing, les
subvencions públiques i per tant, també que se’n deriven
d’aquesta tramesa de mailing. 
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Només una dada que em sembla ben significativa, objectiva
dins el possible, extreta dels informes de fiscalització del
Tribunal de Comptes i de la Sindicatura de Comptes i que posen
de manifest que a les darreres eleccions, a les eleccions general
de 2011 el nombre total de trameses fet per mailing és de
129.369.566 trameses. Un nombre absolutament impressionant,
gairebé quatre vegades la població amb dret a vot, amb un cost
total de 25.920.162 euros, quasi 26 milions d’euros en mailing,
això, si aquestes dades no són impressionants, crec que..., no sé
quina dada ho podrà ser, en qualsevol cas el ciutadà cada vegada
que hi ha una campanya electoral no sap aquesta dada, però
percep l’abús constant de mailing, de rebre paperetes i més
paperetes, sobres i més sobres que avui és una despesa crec que
innecessària i sense que hagi d’afectar de cap de les maneres les
possibilitats que un ciutadà rebi també la informació en un sol
sobre de totes les candidatures, de totes les paperetes i, per tant,
garantir que un ciutadà pugui tenir el vot preparat com encara
avui és necessari o alguns ciutadans demanen.

I ja he acabat, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per defensar les esmenes RGE
núm. 3931/13, 3932/13 i 3933/13 del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Sr. Cosme Bonet, per un temps
màxim de deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Sí, gràcies, Sr. President. Senyors diputats, començaré per
on ha acabat el Sr. Martí, és a dir, certament hi ha d’haver més
transparència, més control també a les trameses de
correspondència electoral perquè fa poc hem sabut que la
Comissió Nacional de Competència ha imposat una multa de
més de 44 milions d’euros a quinze empreses que formaven i
mantenien un càrtel en el sector dels sobres de paper que s’han
utilitzat en les eleccions durant més de trenta anys. Per tant, crec
que aquest motiu entre molts d’altres duen a la situació que fa
que el grup MÉS plantegi aquesta qüestió per segona vegada a
aquest parlament.

Quan parla de desafecció, quan parla que la ciutadania ha de
recuperar la confiança en els ciutadans, naturalment s’ha de fer
alguna cosa, no podem continuar igual sense prendre cap
mesura, mesures les que planteja aquí que passen per la reforma
de la legislació electoral. És un debat que tornam a tenir, perquè
es va presentar en forma de proposició de llei al Ple del
Parlament i en aquell moment, 2 d’octubre de 2012, nosaltres
citàvem per exemple el professor Duverger quan deia que no es
pot dir que tal sistema electoral determini tal forma de vida
política, sinó que simplement l’estimula i agafa aquesta paraula.
Certament recuperar la confiança de la ciutadania implica que
estimulen els canvis, que estimulem el canvi en el nostre
sistema electoral, que estimulem la transparència i que
estimulem la participació ciutadana amb el benentès -i això
també ho voldria deixar clar- que les normes que actualment
configuren el sistema electoral espanyol han aconseguit assolir
bona part dels objectius que es varen marcar en aquell moment.

Es va posar la llei d’Hondt per tenir una certa estabilitat
política a la qual es tenia bastant de por abans de fer les
primeres eleccions democràtiques pels antecedents històrics que

teníem, no per altra cosa i es va aconseguir això i ha estat un
sistema que arreu del món se'n parla com d’un sistema que junta
proporcionalitat amb una certa estabilitat. Per tant, s’ha de tenir
en compte i és un dels motius pels quals demonitzar la Llei
d’Hondt no ens agrada. En aquest sentit, hem presentat una de
les esmenes, quan parlen concretament de canviar un sistema de
càlcul per un altre, nosaltres preferim que no sigui exactament
així, sinó que crec que s’ha d’estudiar més.

Nosaltres en aquell moment vàrem motivar que no vèiem
malament rebaixar del 5% al 3%, però també tot i conèixer la
història, com vostè ha dit, a les eleccions de 1995 aquella jugada
de rebaixar del 5% al 3..., pujar del 3% al 5% -perdó- el límit
electoral no va variar substancialment la composició del
Parlament i de fet va mantenir la pluralitat en termes similars al
que existia anteriorment, no? De la Llei d’Hondt ja hem fet el
comentari.

Per tant, hem presentat tres esmenes per concretar aspectes
per a nosaltres importants o més ben dit, perquè no hi hagi un
excés de concreció perquè aquí parlam realment de crear una
ponència que estudiï la reforma de la legislació electoral. Per
tant, la ponència ha de tenir una visió oberta de cap on volem
anar, cap on hem de reformar aquesta legislació electoral i hem
de tenir en compte diversos estudis i propostes que ja s’han fet.
La Generalitat de Catalunya va fer estudis, el Consell d’Estat té
també un estudi, la Fundació Alternativas entre d’altres, per
tant, d’alguna manera les esmenes que presentam estan d’acord
amb la idea de constituir una ponència per començar a estudiar
aquest tema. 

Sí que per exemple plantejam que al punt segon, quan parla
d’adoptar les fórmules escaients per adequar la representació als
vots reals, és a dir, major proporcionalitat, acaba dient “com el
mètode Sainte Lagüe”. Crec que en aquest sentit valdria més no
esmentar cap mètode perquè hi pot haver altres aspectes
interessants a estudiar i no tancar la ponència en aquest sentit.
Per això, afegíem un paràgraf en aquest punt segon al qual deim
“proposar si s’escau també la possibilitat de canviar el sistema
de llistes tancades i bloquejades adoptant altres fórmules, com
llistes desbloquejades, llistes obertes o les que es pugin decidir”.
És a dir, una de les crítiques que hi ha precisament al nostre
sistema electoral, per ventura alguns parlen del tema de la
proporcionalitat, però no és només el tema de la
proporcionalitat, hi ha gent que reclama que es pugui valorar
directament el polític per la feina que fa. Per tant, rompre una
mica aquestes cadenes, aquesta disciplina en els partits polítics.

No estem d’acord amb aquesta demonització dels partits
polítics, per suposat, i crec que un bon exemple que hi ha
capacitat de regeneració, fins i tot des dels partits polítics, seria
reconèixer que llistes obertes o llistes desbloquejades on es
pugui valorar individualment el candidat, seria bo i donaria un
missatge a la ciutadania que el seu vot val més enllà de... per
identificar-se amb una sigla o amb una altra, sinó que també val
per valorar la tasca que hagi fet un polític determinat.
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Finalment, plantejam un canvi en el punt tercer. Pensam que
és el punt menys important, perquè la majoria de la Junta
Electoral realment està formada per magistrats com vostè ha dit
i només dues persones són a proposta de les formacions
polítiques, però vostès centren molt, concreten molt la
incompatibilitat en càrrecs polítics, jo crec que és excessiu per
exemple parlar que s’incompatibilitzi en qualsevol candidat, no
sé per què si tenim un jurista de reconegut prestigi o un
professor de la Universitat que tanqui la llista de Búger, per què
no el podem posar de membre de la Junta Electoral, crec que
hem de ser una mica més amplis de mires perquè vivim en una
comunitat autònoma petita, no..., crec que tots ens coneixem i
al mateix temps tampoc no sé si hi hauria tanta gent a la qual
poder triar si començam a crear incompatibilitats d’aquest tipus.

De totes maneres, sí que seria bo i en aquest sentit proposam
un canvi de redacció simplement, i especificam que els
incompatibles siguin càrrecs electes o executius d’àmbit
europeu, estatal, autonòmic, insular o local, així com membres
d’executives estatals o autonòmiques de partits polítics. Pensam
que així queda molt més clar i no entram en el tema de les
convocatòries electorals, dels processos electorals perquè si tu
has anat a una llista, a la darrera llista i t’anomenen després, tu
ja no ets membre d’aquella llista perquè no... podries acabar
entrant si la llista corre, però en aquell moment se t’aplicaria
l’altra incompatibilitat. Per tant, pensam que és innecessari fer-
ho tan ampli.

Aquestes són les nostres esmenes perquè globalment -com
dic- hi estam d’acord, sobretot en la idea de constituir una
ponència per a la reforma de la legislació electoral a la nostra
comunitat autònoma. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Debatem avui aquesta
proposició no de llei del Grup Parlamentari MÉS que presenta
tota una sèrie de propostes per tal de parlar de modificacions del
procés electoral.

Si bé és cert que en un moment de canvi, en un moment en
què es fan reformes importants i estructurals a tota
l’Administració pública aquest podria ser un debat interessant,
no el compartim pel plantejament que ha fet el seu grup
parlamentari en aquesta proposició no de llei ni tampoc les
solucions que planteja, consideram que s’han fet fora d’una
reflexió i d’un estudi concret i que pugui donar respostes... i que
no posin en perill el que és la participació democràtica, el deure
que tenen les administracions públiques d’informar i de donar
totes les garanties per afavorir la major participació i tota una
sèrie de propostes que també podrien posar en perill la mateixa
participació democràtica.

Quan parlen vostès de limitar despeses electorals,
evidentment estam d’acord que s’ha de limitar la despesa, igual
que aquí el Govern de les Illes Balears ha fet en general i de
manera transversal a tota l’Administració pública. Aquests són
moments d’estalvi, de contenció de la despesa, cosa molt
distinta del que es va fer en altres èpoques. 

Consideram que no s’han de malbaratar els doblers, no s’han
de malbaratar doblers públics ni en l’Administració pública en
la seva gestió directa, però tampoc no es pot fer en un procés
electoral i si es poden posar en marxa mesures per tal d’estalviar
doblers públics per tal de distribuir millor els recursos públics,
fins i tot, als processos electorals, nosaltres hi estarem d’acord.

El que no entenem és el plantejament que vostè fa al punt 1
quan parla que “la concurrència d’eleccions ha de suposar
sempre una limitació en la suma de les despeses màximes de les
candidatures” i diuen “una conseqüència que avui no es
produeix en les eleccions al consell”. Què ens estan dient amb
això?, que volen tornar una altra vegada a una única llista?, ens
diuen que volen una reforma de l’Estatut d’Autonomia i que
volen que la participació no sigui directa en els consells
insulars? Entenem que aquest punt és un punt que no queda clar
i no sabem exactament què és el que vostès pretenen.

Si el que pretenen és que hi hagi una única llista i que per
tant, tornem al passat al qual es votaven eleccions al Parlament
i als consells insulars amb una única llista, nosaltres consideram
que això no afavoreix la participació democràtica ni afavoreix
l’elecció directa dels ciutadans.

Avui hi ha més garanties perquè els ciutadans de les Illes
Balears poden triar la llista que va al Parlament de les Illes
Balears i poden triar una altra llista amb els representants als
diferents consells insulars. Per tant, en aquest punt, no hi podem
estar d’acord.

Després parlen d’eliminar el tractament especial de la
despesa al correu de propaganda electoral. Miri, probablement
es pot arribar a moltes solucions en aquest punt i en altres punts
del que suposa despesa electoral, però el que sí és cert és que
tots els ciutadans han de tenir absolutament garantit el seu deure
a estar ben informats, saber quines són les candidatures, tots els
partits polítics que concorren a les eleccions, i això és la
democràcia, la democràcia implica que s’han de destinar els
recursos públics necessaris per tal que els ciutadans puguin triar
amb absoluta llibertat quina és la candidatura, el partit polític
que volen segons els seus interessos.

Per això es fa difícil, tal vegada s’hauria de concretar més de
quina manera es podrien estalviar tots aquests doblers que
diuen. És a dir, ens hem d’assegurar d’una manera clara,
rotunda i sense palAliatius que tots els ciutadans tenen tota la
informació, absolutament tota i que tenen totes les candidatures
i totes les paperetes al seu abast per poder estar informats de
quina és l’elecció del partit polític que volen per governar les
institucions.
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Quant al punt tercer del primer punt, la regulació de les
despeses electoral garantirà la transparència de la compatibilitat,
atenent les reiterades recomanacions de la Sindicatura de
Comptes, efectivament la Sindicatura de Comptes és un
organisme que s’ha de tenir sempre present, però s’hi ha de tenir
sempre, no només quan ens convé, s’hi ha de tenir sempre.

Tampoc no entenem com vostès ara, des del seu grup
parlamentari, es preocupen tant d’això i vostès han estat els
primers que han malbaratat doblers d’una manera escandalosa
perquè la gent sapigués que era el que es feia des dels seus
departaments, amb tota una sèrie de campanyes
propagandístiques que no estaven dins un procés electoral, però
que dins el procés electoral mateix, vostès feien ús d’una
manera absolutament abusiva per tal d’informar els ciutadans de
tot el que vostès feien i s’han malgastat molts de doblers públics
amb aquesta finalitat.

Quant al punt segon, no hi estam d’acord. Vostès plantegen
una altra vegada rebaixar-ho al 3%, en aquesta línia estaríem
més d’acord en el que apuntava el Sr. Bonet en la seva
intervenció. 

I sí que vull dir que nosaltres creim que aquesta estabilitat
que el nostre règim electoral ens ha donat durant tots aquests
anys és important i crec que ara més que mai hem de ser
responsables i hem de ser responsables perquè tenim exemples
de països que en aquests moments estan absolutament
bloquejats, no poden formar govern perquè hi ha una multitud
de partits polítics dins el seu parlament i es troben en una
situació d’absoluta inestabilitat política.

Crec que aquestes mesures, com per exemple Itàlia, és un
país que vostès saben perfectament que ara te'aquest problema,
el president de la república està fent tots els tràmits possibles
per tal de triar el candidat, en definitiva, crec que no ens hem de
complicar més. És a dir, s’ha d’afavorir la participació
democràtica?, sí; s’ha de permetre que els ciutadans puguin triar
els seus representants?, sí; però necessitam un sistema que no
faci impossible la governabilitat. Sabem que vostès, que són un
partit..., idò un partit més petit, més minoritari, idò defensen
aquesta postura pels seus interessos i perquè vostès mateixos
han governat amb multitud de partits i, en fi, estan avesats a
això, però nosaltres pensam que això dóna inestabilitat política
i al final, la inestabilitat política és inestabilitat social,
inestabilitat econòmica i el que hem de fer -insistesc- és
garantint la màxima participació i la màxima transparència
electoral, tenir un sistema solvent, segur i que pugui
proporcionar governs forts que puguin donar resposta als
ciutadans.

Tampoc no estam d’acord a introduir el mètode que vostès
assenyalen, el de Sainte Lagüe, pensam que aquesta no és una
solució i, per tant, no donarem suport tampoc en aquest punt.

Quant al punt tercer, tampoc no entenem molt bé aquest
tema, és a dir, en fi, ni que depengués dels partits polítics la
imparcialitat de la Junta Electoral, és a dir..., la Junta Electoral
és una junta que està formada per jutges, concretament per
magistrats, per tant, aquestes són les persones que han de donar
el seu... en fi, que han de triar i que han de decidir si les
actuacions dels diferents partits polítics són ajustades a dret o
no. I jo consider que el funcionament d’aquestes juntes
electorals són francament imparcials i s’ha donat mostra d’això
perquè, independentment del partit que governa, ens hem trobat
amb condemnes o ens hem trobat amb sentències de la Junta
Electoral tant cap a un partit com cap a un altre quan s’ha
produït un abús o quan s’ha produït una circumstància que no
afavoria la transparència o la neutralitat o la imparcialitat que
s’ha de tenir en un procés electoral, com per exemple
campanyes que s’han produït a distints governs de la comunitat
autònoma que s’han tirat enrere perquè al final es considerava
que era propaganda electoral i altres i altres i altres i altres o
com per exemple el tractament als informatius, governant aquí
el Partit Socialista i el pacte, Televisió de Mallorca va ser
condemnada perquè efectivament considerava la Junta Electoral
que no s’estaven atenent aquests criteris informatius.

En definitiva, vull dir amb això que aquestes decisions i
aquestes sentències són absolutament imparcials i, per tant,
consideram que el fet que hi hagi dos representants de
formacions polítiques, en aquest cas són les dues formacions
polítiques majoritàries, no fa mal a ningú i simplement el que fa
és que hi hagi uns observadors que poden donar fer i que poden
opinar davant aquestes qüestions, però no hi ha... més enllà.

Per tant, per tots aquests motius, li he d’anunciar que no
estam d’acord en com vostès han plantejat aquestes reformes,
però sí que podem estar compromesos a estudiar, a parlar i a
poder analitzar de quina manera es pot millorar aquesta qüestió,
però insistesc que no estam d’acord amb el plantejament que
han plasmat en aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per fixar la posició i assenyalar
si accepta les esmenes té la paraula el grup proposant, Sr. Nel
Martí, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. En primer lloc, vull agrair el suport del Partit
Socialista i dir que recollim les esmenes que ha presentat.

En referència al punt segon, efectivament el nostre text, la
nostra proposta feia referència a un del mètodes per aconseguir
una major proporcionalitat, el Sainte Lagüe, però abans ja ni hi
he fet esment, perquè efectivament podria ser aquest com podria
ser un altre que aportés major proporcionalitat. 
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De fet, el nostre grup ja ha dit altres vegades que fins i tot
pel que és la seva filosofia, els seus principis, eliminaria
qualsevol mena de tall, però que si apostava per un sistema del
3% i un sistema de més proporcionalitat, doncs... bé, tant seria
vàlid aquest com podríem estudiar i plantejar altres situacions.

També creim que és una aportació positiva el nou paràgraf
que introdueix al text quan diu, incorpora també la possibilitat
de canviar el sistema de llistes tancades i bloquejades adoptant
altres fórmules, com llistes desbloquejades o llistes obertes o
altres, totalment d’acord.

També la consideració, entre parèntesi, quan es fa referència
al tercer punt, en la incompatibilitat en l’exercici de càrrecs
polítics referits també a la seva presència a la Junta Electoral,
també assumim que la forma com està expressada, doncs, la
veim assumible i és un bon principi de recerca de consens al
qual estam disposats.

Quan a l’aportació del Partit Popular, bé, no faré referència
al primer punt, crec que fer l’aportació que el nostre grup
replanteja el tema de llistes separades entre Parlament i consell
insular, bé, és simplement una provocació perquè sap
perfectament quina ha estat la posició històrica del nostre grup
parlamentari en aquest tema i, per tant, de cap de les maneres no
proposam unificar una altra vegada en una sola llista aquests
dos processos electorals, de cap de les maneres. 

En qualsevol cas, jo crec que el tema important, i per tant
per a no desviar-me en temps, és el tema de les despeses
electorals, què no se sap la manera? Doncs, vostè a qualsevol
ciutadà li digui que en lloc de rebre seixanta sobres a casa en
rebrà un de sol, un sol sobre on hi haurà les paperetes de tots els
grups, on hi haurà la informació de tots els grups, un sol
mailing. Opti entre açò, açò no és una garantia per part del
ciutadà de què rebrà tota la informació?; opti entre açò o el
mercadeig, perquè és un autèntic mercadeig, de rebre, d’enviar,
que es destinin 129 milions de mailings en la darrera campanya
electoral, amb on cost de 26 milions d’euros. Aquesta és la
diferència. No hi noten diferència? Vol dir que no es garanteix
amb un sol mailing gestionat, articulat, controlat per una junta
electoral tota la informació de tots els partits polítics? De cap de
les maneres, és inacceptable. 

Aquí l’opció és entre regular-ho de forma que la despesa es
pugui reduir moltíssim, amb totes les garanties democràtiques
de participació, d’informació per part dels ciutadans, fins i tot
d’una dinàmica que avui a la nostra cultura encara l’hem de
tenir en compte que és que molts ciutadans volen preparar el seu
vot a casa, volen tenir la papereta a casa, doncs, açò és possible,
però amb una sola tramesa, aquesta opció, no és possible?, no
és possible l’acord entre tots els grups polítics perquè hi hagi un
sol mailing?, cal destinar 26 milions d’euros en unes eleccions
electorals? I açò sense despesa del tribunal, que s’ha d’informar
per part dels grups polítics, del Tribunal de Comptes i de la
Sindicatura de Comptes, són els nombres que presenten els
grups polítics, són els mínims, segur, i són aquests que tenen
una certa objectivitat.

Per tant, de cap de les maneres, garanties totes i més si cal,
però amb una despesa raonable, i no és raonable la situació
actual. Per tant, sí, si és possible obrir un camí d’acord en aquest
sentit, immediatament, que aquest ciutadà ho agrairà i ho

entendrà i és raonable, és assenyat, és absolutament assenyat
reduir aquesta despesa i garantir, com es deia, i totalment
d’acord, la necessitat que el ciutadà rebi, tengui, tota la
informació de tots els grups polítics al seu abast.

Amb relació a la tasca, bé, la Sindicatura de Comptes, sense
cap dubte i la tendrem en compte sempre, la tenc en compte ara,
deia que també el Partit Popular aquesta informació la tengués,
la té segur a l’abast, i en tot cas es refereix al tercer punt.
Podrem matisar respecte dels membres de la Junta Electoral,
podran matisar el que vulguin, però si vostès consideren
raonable que el Sr. Rovira, membre del Govern del Consell de
Mallorca, sigui alhora el representant del Parlament de les Illes
dins la Junta Electoral, doncs, si això és una garantia
d’independència jo no posaré en dubte ni el seu prestigi ni la
seva capacitat d’actuar amb independència, això mai, però que
sigui un element que doni, que garanteixi independència a
l’organisme de la Junta Electoral, no crec que tampoc sigui tan
difícil d’entendre i crec que és fàcilment raonable una
modificació que eviti aquestes situacions, fins i tot en el sentit
que ha aportat el Partit Socialista amb les consideracions que cal
tenir en compte de diferents possibilitats que es poden donar i
d’evitar que alguns juristes importants que estan en una llista,
però no estam amb una responsabilitat institucional encara,
doncs també hi puguin formar part, amb totes les consideracions
que calguin, però s’ha de reconèixer que és una situació, des del
punt de vista democràtic, difícil, difícil d’assumir i també, en
aquest cas, si és possible obrir una possibilitat d’acord i de
diàleg en aquest sentit, sense cap dubte que nosaltres també
l’agafarem i la posarem.

Ja acab, que el president..., en qualsevol cas, insistesc, i ho
dic perquè hem presentat en aquesta comissió moltes propostes
en el mateix sentit, que el nostre sistema democràtic sigui més
democràtic, sigui més transparent i en aquest sentit continuarem
treballant, ho dic per la nostra insistència i per la nostra voluntat
d’arribar a acords. Per tant, si efectivament hi ha voluntat
d’acord no es preocupin que l’instarem que aquesta possibilitat
es dugui a terme i es tradueixi en un text. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sí, Sr. President, trenta segons només.

EL SR. PRESIDENT:

Per què em demana la paraula?

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

No, perquè volia consultar una cosa només trenta segons per
un tema de la votació. No, no, no és parlar jo, és consultar al
portaveu.
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EL SR. PRESIDENT:

Vol un recés de trenta segons?

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sí.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 414/13.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

En conseqüència quedaria rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 414/13.

3) Proposició no de llei RGE núm. 689/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació del
Decret de creació de la medalla d'or de la CAIB.

Passam ara al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
689/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació
del Decret de creació de la medalla d’or de la comunitat
autònoma de les Illes Balears. Per tal de defensar-la té la paraula
el Sr. Cosme Bonet per un temps de deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
D’alguna manera els fonaments o els motius més teòrics ja
s’han exposat a la primera proposició no de llei debatuda en
aquesta comissió d’avui. Nosaltres hem parlat d’exemplaritat,
s’ha parlat de la dignitat i de la indignitat. Això, entenem
nosaltres, afectaria en concret pel que es refereix al Govern de
les Illes Balears, a la modificació del Decret 54/1984, de 26 de
juliol, pel qual es va crear la medalla d’or de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 15/1989, de
9 de febrer, que atorgava la potestat de concessió directa
d’aquesta medalla al Consell de Govern de les Illes Balears. 

Aquesta medalla d’or neix per premiar amb la distinció de
determinades persones físiques o jurídiques, que hagin destacat
en qualsevol àmbit social, cultural, artístic, polític, etc. Tenim
premiades amb aquesta medalla gent de tant de nivell com en el
seu moment inicial, Marià Villangómez, de qui se’n celebra
l’any precisament enguany i altres destacades personalitats. Des
de la seva creació, per tant, han estat moltes les persones i
entitats que d’una forma digna, merescuda per la seva trajectòria
vital i per la seva contribució a aquesta comunitat autònoma i
per ser un model de virtut, com dèiem a la primera proposició
no de llei que hem debatut, han estat guardonades amb aquesta
distinció.

Però aquest decret només preveu la fórmula per distingir,
per donar la medalla d’or a una persona física o jurídica.
Nosaltres plantejam aquí la necessitat de preveure la possibilitat
de la retirada d’aquesta distinció quan es donin unes
circumstàncies excepcionals, que suposen en el fons un
desprestigi tant per la distinció que s’atorga, com pel Govern de
les Illes Balears que l’ha atorgada, com per la comunitat
autònoma a què representa. I el sentit d’oportunitat de presentar
aquesta proposta de modificació d’aquest decret, i direm les
coses pel seu nom, és pel fet que l’any 1998 varen ser distingits
amb la medalla d’or de la comunitat autònoma els ducs de
Palma. Per tant, estam davant un d’aquests casos que ha creat
una gran alarma social i que si es produeix una sentència ferma,
no podrem continuar defensant que la màxima distinció que
existeix a la comunitat autònoma de les Illes Balears sigui
ostentada per una persona condemnada, que a més ha estat
condemnada per corrupció, per aprofitar-se dels recursos
públics d’aquesta comunitat autònoma.

Per argumentar la necessitat de fer aquest canvi, hem fet una
mica d’exercici de dret comparat i hem anat a la regulació que
fa l’Estat de les seves distincions i condecoracions més
importants. Hem elegit en primer lloc la tercera en l’ordre, la
tercera en prestigi en el conjunt de l’Estat, per darrera del Toisó
d’or i de l’Ordre de Carles III, que és l’Ordre d’Isabel la
Catòlica. Creada per Ferrà VII l’any 1815 amb la finalitat de -cit
literalment-: “premiar la lealtad acrisolada a España y a los
méritos de ciudadanos españoles y estranjeros, en bien de la
nación y muy especialmente en aquellos servicios
excepcionales prestados en favor de la prosperidad de los
territorios americanos y ultramarinos”. Evidentment això s’ha
canviat, avui en dia l’objecte de l’ordre és: “premiar aquellos
comportamientos extraordinarios de carácter civil, realizados
por personas españolas y estranjeras que redunden en
beneficio de la nación o que contribuyan de modo relevante a
favorecer las relaciones de amistad y cooperación de la nación
española con el resto de la comunidad internacional”.

No entrarem en algunes distincions que podrien ser
polèmiques, tot i que són històriques, com per exemple que
aquesta distinció de l’Ordre d’Isabel la Catòlica encara ara
l’ostenti Von Ribbentrop, ministre nazi, precisament tant
d’actualitat aquests dies, però en canvi sí que direm que la
reglamentació actual de 1998 preveu en el seu article 12 la
separació de l’ordre: “La persona condecorada con cualquier
grado de la Orden de Isabel la Católica que sea condenada
por un hecho delictivo, en virtud de sentencia firme, podrá ser
privada del título de la misma y de los privilegios y honores
inherentes a su condición”. Per tant, l’Estat sí que preveu en
una de les seves màximes condecoracions, la possibilitat de
retirada d’aquesta distinció, cosa que, com hem dit, no preveim
a les Illes Balears.

Però baixarem al terreny de les comunitats autònomes. Hem
agafat un exemple de Madrid, d’una distinció creada per
Esperanza Aguirre, Decret 91/2006, del Consell de Govern de
Madrid, per la qual s’estableix la Orden del 2 de mayo. En
aquesta se preveu a l'article 9 que “la separación de orden a las
personas condecoradas con cualquier grado de la Orden del
2 de mayo, que sean condenadas por sentencia firme en juicio
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penal o realicen actos notoriamente contrarios a la imagen o
a los intereses de la Comunidad de Madrid. Pueden ser
desposeídas de títulos, honores y privilegios inherentes a los
distintos grados. El consejo de la orden actúa de oficio en estos
casos con trámite de audiencia al interesado”. Fins i tot altres
comunitats autònomes com la nostra, que no havien previst
inicialment que una persona a qui premiassis amb la màxima
distinció, pogués desmerèixer aquesta distinció en el curs del
temps, han fet modificacions per adaptar-se, perquè, per
desgràcia, la corrupció ha afectat fins i tot a aquestes persones
distingides. 

Recuperam una notícia de La Vanguardia, de 20 d’octubre
de 2009: “El Govern modifica el Decreto de la Creu de Sant
Jordi para quitárselo a Félix Millet en menos de un mes. El
Govern de la Generalitat ha acordado modificar el decreto que
regula la concesión de la Creu de Sant Jordi, para poder
retirársela al expresidente del Palau de la Música Catalana,
Félix Millet. La modificación aprobada hoy contempla la
posibilidad de que esta distinción pueda ser retirada cuando se
produzcan hechos que pongan de manifesto una conducta poco
honorable, que comporte la indignidad o el demérito de la
persona o la entitad galardonada”. És, per tant, un fet que
obliga a adaptar-nos en el temps i si els temps ens duen que les
persones que consideràvem models de virtuts, exemples per a la
societat, ja no ho són, hem de tenir la possibilitat legal de
revocar la distinció que se’ls va donar. 

Acab amb un darrer exemple, també actual. He començat a
la primera proposició no de llei parlant que segurament el Grup
MÉS havia presentat la seva proposta dos dies després de què
se conegués la sentència condemnatòria contra Jaume Matas,
expresident d’aquesta comunitat autònoma. Curiosament Jaume
Matas, o no tant curiosament, com és lògic, com a exministre,
a partir del Reial Decret 1212/2003, té concedida la Gran Creu
de la Reial i Distingida Ordre Espanyola de Carles III. Aquesta
reial ordre també té un article 14 de separació de l’ordre: “La
persona condecorada con cualquier grado de la Real y
distingida Orden española de Carlos III que sea condenada
por un hecho delictivo en virtud de sentencia firme, podrá ser
privada del título de la misma y de los privilegios y honores
inherentes a su condición”. Per tant, el Sr. Jaume Matas en el
moment en què la sentència sigui ferma, també estarà en
situació que li sigui aplicat aquest article 14 que reglamenta
l’Ordre espanyola de Carles III.

Per tant, veient que l’Estat ho té previst, que les comunitats
autònomes ho tenen previst i si no ho tenien previst s’hi han
adaptat, veient que aquests casos s’hauran d’aplicar o s’estan
aplicant en virtut de les greus situacions que hem conegut
durant aquests anys, que menys que demanar al Govern de les
Illes Balears que actuï, que faci com va fer el Govern de la
Generalitat, que faci com va preveure el Govern de la
Comunitat de Madrid, que prengui com a model el reglament de
les més altes distincions de l’Estat i per tant, reguli la
possibilitat de separació de llevar la medalla d’or concedida a
persones que hagin incorregut en aquesta indignitat o, si tant
volen, que hagin estat condemnats a un judici penal i amb
sentència ferma.

Aquesta és la petició que nosaltres adreçam al Govern, crec
que en el mateix sentit en què s’expressava la proposició no de
llei del Grup MÉS a l’inici d’aquesta comissió. I per això els
demanam el vot favorable. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. 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:

Sí, molt breument. Només per exposar la posició del nostre
grup, de suport lògicament a aquesta iniciativa. Després d’haver
aprovat una primera proposició no de llei, on es demana retirar
les distincions honorífiques a aquelles persones condemnades
en sentència ferma per casos de corrupció a l’àmbit de
l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
és a dir, Parlament, Govern, consells insulars i ajuntaments, com
no?, demanar-ho també al conjunt de les institucions de l’Estat
i com no també a la Casa Reial, com no també als membres de
la Casa Reial i com no també als ducs de Palma.

Jo ho deia al començament del debat de la primera
proposició. La nostra proposició fa referència a la tirada
d’honors a persones sentenciades per casos de corrupció, ens
referíem a persones que han tingut una responsabilitat política.
Deia, però, que era extensible a ciutadans i a entitats que havien
estat distingides per part de les institucions de la nostra
comunitat autònoma i com deia, com no també a aquelles
persones que són també ciutadans que formen part de la Casa
Reial, en aquest cas ens referim en concret als ducs de Palma,
que es podria donar també el cas que es trobessin en una
situació equivalent a la que hem esmentat a la primera
proposició no de llei. Per tant, han de ser tractats igual i per tant,
nosaltres demanam també un tractament igual. Aquells que han
estat distingits en un moment en què la seva honorabilitat és
qüestionada i posada en dubte, una vegada hi ha una sentència
ferma, lògicament també la institució crec que té la
responsabilitat de retirar-li aquell honor que en el seu moment
li va donar. 

En aquest cas, per tant, totalment d’acord amb la iniciativa.
Li donarem suport i creim que és coherent amb la primera
proposició no de llei a la qual ja hem exposat la nostra posició.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Gabriel Martí, per un
temps de deu minuts.
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EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Gràcies, President. El nostre grup no entrarà a valorar,
permetin-me la comparació, els pous negres que hi pugui haver
en aquest sentit, sinó donar una passa endavant i jo crec que tots
els grups estan d’acord, fins i tot segurament la diputada de
Formentera, la Sra. Margalida Font, en el sentit d’aquesta PNL
sobre la modificació del Decret de creació de la medalla d’or de
la CAIB.

Jo voldria comentar que el Govern ja està treballant en
aquest sentit. Des de la Direcció General de Coordinació s’està
fent feina en el segon esborrany del decret, per la qual cosa s’ha
constituït un grup de treball tècnic en el qual participen els
Serveis Jurídics de la Conselleria de Presidència, el departament
de Protocol del Consolat, la Direcció General de Relacions
Institucionals i la Direcció General de Coordinació. Les dues
directrius bàsiques d’aquest grup de feina són posar en valor la
medalla d’or, lliurar-ne una o excepcionalment dues. Introduir
la figura de la revocació per als següents supòsits: que el
guardonat hagi estat condemnat per qualsevol fet delictiu o que
el guardonat hagi realitzat actes o manifestacions de menyspreu
dels mèrits que en el seu dia varen causar la seva concessió. I
respecte de la devolució, no es recull en el text inicialment, ja
que el Decret 54/1984, de 26 de juliol, pel qual s’aprovà la
medalla d’or de la CAIB, no fa cap referència al lliurament físic
del guardó, ni al seu valor econòmica, ni al material utilitat.

En definitiva, a priori no s’ha considerat la devolució de la
insígnia, s’ha plantejat la revocació que aporta implícit la
despossessió del guardonat d’un honor o d’un mèrit curricular.
En aquest sentit nosaltres presentam una esmena in voce que
incorpora allò que entenem que actualment s’està fent, que és la
feina que està desenvolupant el Govern amb aquest grup de
feina per fer la modificació d’aquest decret. Per això nosaltres
proposam una esmena que digui: “el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar
treballant el decret regulador de les medalles d’or de la CAIB,
en el sentit de recollir expressament que la medalla serà
revocada en casos especials i excepcionals, quan concorrin
circumstàncies en el guardonat que suposin un demèrit per a
l’esmentada màxima distinció de la comunitat”.

Jo esper que tots els grups acceptin aquesta esmena i, per
part nostra, com ja he dit, el nostre grup està a favor de poder
fer una modificació que reguli tota aquella persona el
comportament de la qual comporti un desmèrit cap a una
institució, la CAIB, pugui ser revocada en el seu moment allò
que se li va lliurar.

Moltes gràcies, President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contradiccions i per saber si
accepta o no l’esmena.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sr. President. Començaré agraint el suport
del Grup MÉS i agraint el suport que esper de la diputada de
Formentera la Sra. Margalida Font, ja que ha estat esmentada en
aquest debat. Agrair també la passa endavant del Grup Popular.

No podem menys que mostrar la nostra satisfacció pel fet que
el Govern ja estigui treballant en aquest aspecte, que els grups
de l’oposició hem plantejat de la manera que tenim per
plantejar-ho, com una proposició duita en aquest Parlament, tant
pel Grup MÉS, com pel Grup Socialista.

També agrair la informació aportada pel Grup Popular sobre
la tasca que està fent el Govern. Tant de bo el Govern de
vegades tengués la deferència de dir, mirau estam fent feina i
per ventura nosaltres ja vendríem amb uns altres arguments i
amb una altra predisposició en aquests debats.

Pensam, com ja hem exposat abans, que hi ha molts de
models per prendre respecte d'aquest decret. I en el sentit que
se’ns ha explicat aquí, confiant en la paraula del Sr. Martí,
acceptarem l’esmena in voce, per tal que el Govern continuï
efectivament i a més, tengui l’alè i l’impuls del legislatiu
autonòmic per seguir fent aquesta tasca.

Només diré que esperam que s’aprovi ràpidament aquest
decret. Esperam que el Govern ens mantengui informats, ja que
hem estat diversos els grups polítics que hem mostrat interès per
a aquesta modificació i esperem que quan s’atorguin les
medalles d’or de la comunitat autònoma, és a dir, quan celebrem
l’1 de març, ja estigui aprovat aquest decret des de faci alguns
mesos i ja el puguem aplicar en tota la seva extensió.

Per tant, acceptam l’esmena in voce i esper que també
tenguem unanimitat en aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En conseqüència, aquesta
presidència entén que quedaria aprovada per unanimitat, amb
l’esmena incorporada, la Proposició no de llei RGE núm.
689/13.

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



806 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 49 / 17 d'abril del 2013 

 



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 49 / 17 d'abril del 2013 807

 



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


