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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BONET I BONET:

Cosme Bonet substitueix Pilar Costa.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Conxa Obrador substitueix Marc Pons.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

María José Bauzá sustituye a Gabriel Martí.

EL SR. ROTGER I LLABRÉS:

Pere Rotger substitueix Lourdes Bosch.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat
de les proposicions no de llei RGE núm. 3844, 3870 i 3962/13.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3844/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, a favor de la república.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
3844/13, del Grup Parlamentari MÉS, a favor de la república.
Per defensar-la té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Nel Martí, per
un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. L’objectiu d’aquesta proposició no de llei és que la
Cambra balear es declari a favor de la república com a forma de
Govern i la defensi com a sistema més democràtic i igualitari,
i sense cap dubte més just que el sistema monàrquic. 

República prové del mot llatí res, cosa, publica, referit al
poble, és a dir, la república és el sistema polític en el qual el
poder resideix en el poble que el delega transitòriament als seus
representants, uns representants que no són vitalicis ni hereten
la funció sobirana de representació de l’Estat ni tenen la
benedicció de l’església, res de tot açò, sinó que són elegits
democràticament. En una república la igualtat davant la llei és
un principi essencial, de fet, per això, se sol definir la república
com l’imperi de la llei front el concepte de democràcia en el
qual el poder està en mans del poble. 

En qualsevol cas, del que parlam avui, arran de la proposició
no de llei, és del sistema polític, de la forma d’estat, més
exactament, és el motiu, com deia, d’aquesta proposició, d’una
forma d’estat que atorga al poble la llibertat, la responsabilitat
d’elegir els seus governants en el sentit ample, entre els quals hi
ha el cap de l’Estat, front, aquest sistema, front de la república
tenim aquella forma d’Estat dita monarquia que romp amb la
clàssica divisió de poders, executiu, legislatiu i judicial, per

confiar la màxima representació de l’Estat a una persona que
ostenta el càrrec de forma vitalícia i de forma hereditària.

Tots som iguals davant la llei, diu la república; el poder és
del poble, diu la democràcia; totes les persones neixen iguals,
diu l’article primer de la Declaració de Drets Humans, i és per
açò que pensam i defensam que és el millor sistema d’estat
aquell que elegeix els seus representants, els seus servidors
polítics a través d’un procediment democràtic. La república és
un sistema més democràtic i igualitari i, per tant, més just, com
deia al començament, que el monàrquic i per açò el proposam
i el defensam avui en aquesta proposició no de llei. 

Per què avui duim aquesta proposta? Ho hem defensat
sempre, és prou sabut que el nostre grup parlamentari té aquesta
posició, però avui ho reivindicam més que mai, amb més força
que mai perquè el moment polític i social exigeix canvis en
profunditat que aportin justícia en el sistema i augmentin la
legitimitat democràtica de totes les institucions. En aquest nou
clima d’exigències civils i democràtiques que en aquest nou
clima -deia- a un càrrec públic, i a un càrrec públic tan rellevant
com és el cap de l’Estat, s’hi accedeix per herència. Resulta açò
un anacronisme injustificat, que, a més, es faci preferint l’home
a la dona esdevé un greuge insuportable a la igualtat i una
mostra del conflicte entre el principi democràtic i el principi
monàrquic.

Com ho és, també, la irresponsabilitat penal del cap d’Estat,
avui, intolerable, però que està establert a nivell constitucional
i que ha provocat una ignominiosa reserva de l’Estat espanyol
amb la signatura del tractat de l’acord penal internacional. A tot
açò hi hem d’afegir els escàndols en els quals s’ha vist
implicada la família reial espanyola que apunten que alguns dels
seus components han pogut fer servir el seu estatuts per a un
tracte a favor d’administracions públiques. L’actuació de la
Casa Reial, l’opacitat en la gestió del seu patrimoni i les seves
activitats econòmiques, amb confusió entre funcions públiques
i privades, o el cost que comporta abunden en la inconveniència
de mantenir aquesta institució.

Per tot açò, creim que ha arribat el moment de la
modernització i de l’aprofundiment democràtic de l’Estat quant
a la figura del cap de l’Estat. Avui no es pot fer referència ni al
prestigi, ni a la legitimitat, ni a la utilitat ni a l’estabilitat que
algunes vegades alguns han defensat per justificar la seva
vigència. Avui el poble se sent major d’edat per prendre totes
les decisions i no necessita ni vol que ningú per raons
esotèriques, divines, dinàstiques o de sang els representi i els
governi. Som iguals, som humans, la confiança es guany i el
poder es delega, però quan la confiança s’acaba en qualsevol
sistema democràtic el poder es retorna al poble, i el que demana
aquesta proposició no de llei és que la confiança es retorni al
poble perquè sigui ell qui decideixi quina és la millor forma
d’estar representant en la figura del cap de l’Estat.
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Aquest és el contingut de la nostra proposició no de llei que
conté tres punts, el primer dels quals afirma açò que ja he
defensat, que ja he exposat, que el sistema republicà, el govern
republicà és més democràtic i igualitari, per tant, més just que
un sistema, que el sistema monàrquic. En segon lloc, que el
Parlament es declara en aquest sentit, considerant i assumint
aquesta consideració anterior, que la república és la millor
forma de govern i que és el poble que ha d’elegir i triar quina és
la forma, entre monarquia i república, que vol que formi part del
sistema, de la forma d’estat. 

I finalment recull un darrer punt que, en certa manera, és
podria dir un afegit, però que va en la mateixa línia, en la
mateixa idea, i és que el Parlament considera que els títols
nobiliaris no han de tenir reconeixement oficial. Va en la
mateixa línia, jo crec que amb els signes del nostre temps que
impulsen a eliminar tot caràcter oficial als títols de noblesa, en
especial els de caràcter hereditari, inclosos els de la Casa Reial.
Hi ha altres fórmules per fer reconeixements honorífics, n’hem
parlat en aquesta cambra en reiterades ocasions, però sense cap
dubte els nobiliaris, els títols als quals em referia, no són, creim
des del nostre grup, els adequats ni els que avui haurien de tenir
vigència en el nostre marc democràtic.

Res més, aquesta és la nostra proposta, esperam recollir el
suport dels grups perquè creim que també és un sentir cada dia
més majoritari entre la ciutadania que hauria de tenir reflex i
traducció en aquesta cambra, en aquest parlament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per defensar les esmenes RGE núm. 5148 i
5149/13, del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula l’Hble.
Diputat Cosme Bonet, per un temps de deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. President. Certament, aquest és un tema que
avui en dia s’ha tornat a posar en el marc de l’agenda política,
sens dubte a conseqüència d’aquesta crisi econòmica, crisi
social que vivim i que, per suposat, també ens ha duit a una crisi
institucional, a una manca de credibilitat d’institucions que fins
ara consideràvem fortament consolidades dins la societat
espanyola.

No podem deixar de tenir en compte que la celebració del 82
aniversari de la proclamació de la Segona República espanyola
ens ha permès, i aquí ho hem fet, commemorar i celebrar el
primer triomf polític a Espanya del que va ser un sistema
democràtic, que va ser el reconeixement efectiu de drets i
llibertats, de descentralització dels poders a Espanya,
compromís amb l’educació i amb la cultura, extensió dels drets
laborals, de drets socials, modernització de lleis i estructures
productives, i també acceptació de la igualtat de la dona, no ho
podem deixar d’esmentar, que va començar a incorporar-se amb
normalitat al lloc de treball, a la universitat i que després d’anys
de lluita per aconseguir-ho va veure reconegut, finalment, el seu
dret a vot.

És cert que en aquell moment, els convulsos anys trenta, la
dreta reaccionària espanyola no va dubtar a boicotejar
l’estabilitat d’aquella república i va propiciar un increment de
la tensió social i política que desgraciadament desembocà en un
alçament militar, fracassat, i rere ell una guerra civil que va
assolar el país i va provocar un retard econòmic i social durant
quaranta anys, que encara avui en dia pagam.

Aquest aniversari també ha servit d’aquesta manera per
tornar a condemnar els horrors d’aquella guerra i la repressió
d’aquella dictadura que va perllongar els horrors. Honrar el
record de totes les víctimes i reafirmar el compromís amb la pau
i la convivència democràtica crec que és obligat a l’inici de la
meva intervenció. 

Hem de dir també que els valors de la república no varen
desaparèixer amb la derrota en la guerra civil, es varen
mantenir, maldament fos a la clandestinitat. Revisqueren en la
memòria i en la vida quotidiana de milers i milers de
demòcrates que havien d’amagar les seves idees, i de la seva mà
ressorgiren amb força al final de la dictadura. En la mesura que
significava llibertat i drets, l’exercici democràtic del poder i una
vida colAlectiva ordenada exclusivament per lleis adoptades per
majories elegides pel poble democràticament, aquells valors
varen ser el substrat en què es fonamentà la Constitució de
1978. Cert que una constitució no ja republicana sinó una
monarquia parlamentària, que hem de dir que és plenament
compatible amb una democràcia. Per ventura a la història
d’Espanya era nou que la monarquia pogués ser democràtica,
que hi poguessin haver unes institucions democràtiques
convivint amb la monarquia, amb la dinastia borbònica, però per
contra teníem l’experiència de molts anys de democràcies molt
avançades socialment que sota monarquies han donat exemple
precisament de valors democràtics, de lluita pels drets socials,
com puguin ser les monarquies escandinaves, Suècia, Noruega,
Dinamarca, també Bèlgica, Holanda o, per suposat, Gran
Bretanya. 

És cert, no ho podem oblidar, que en el cas d’Espanya el rei
va ser originàriament imposat per les lleis fonamentals del
règim franquista, però també és cert que la monarquia
parlamentària espanyola va ser ratificada pel poble espanyol en
la votació en referèndum de la Constitució Espanyola de 1978.
Per tant, no només això, Joan Carles I, segons la majoria
d’historiadors, va colAlaborar activament i va ser peça
fonamental per poder desmantellar la mateixa dictadura i
recuperar integralment un sistema democràtic. Crec que el
major exemple que sempre s’ha posat d’aquest compromís de
Joan Carles I va ser la seva actuació el 23 de febrer de 1981
amb motiu del cop d’Estat i l’ocupació del Congrés dels
Diputats, en el qual el seu paper va ser fonamental per aturar el
que hagués pogut ser un alçament militar. Per tant, en trenta
anys poca gent ha qüestionat el paper del rei.

Citaré a continuació, per no fer paraules meves, les que va
deixar escrites un company, però també un protagonista a les
nostres illes de la transició, que, per tant, va viure en aquella
època, Josep Moll i Marquès, que fou conseller del consell
insular, però també diputat d’aquest parlament, i reflexionava
sobre el paper de la monarquia pocs anys abans de la seva mort,
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referint-se al 23 de febrer de 1981 precisament diu, “a partir
d’aquella data es va poder dir que a Espanya hi havia molts pocs
monàrquics, però molts joancarlistes”, i continua amb una
reflexió que crec adient pel que reflexionarem a continuació, “...
com que, a més, el rei no ha comès -això ho diu el 2005- cap
error greu en l’exercici de la seva funció i s’ha sabut mantenir
en el seu paper representatiu amb prou dignitat, no és
imaginable que el plantejament del dilema monarquia o
república pogués, ni tan sols, ser inclosa en una proposta que
s’hagués de sotmetre a consulta popular per a la seva ratificació
-concloïa- per tant, no sembla que valgui la pena, ara com ara,
lluitar per la seva presa en consideració, per bé que, sens dubte,
forma part de la tasca pedagògica abans esmentada anar
repetint, com ja feim molts, que el futur ha de ser la república
i no la monarquia”.

És, possiblement, una reflexió que la monarquia o república
no estava dins l’agenda política en unes dates no tan llunyanes,
com era el 2005, perquè avui en dia sí que hi ha molta gent que
ho planteja. Això ho hem de dir des del reconeixement que la
Constitució i el conjunt d’institucions reconegudes per la
Constitució han permès a Espanya conèixer el període
democràtic més perllongat de la seva història, i amb ells també
el període de desenvolupament econòmic i el progrés social més
intens, ara bé, cert és que ara mateix la corona no ha sabut o no
ha pogut estar aliena a la crisi que actualment afecta les
institucions. 

La crisi institucional és també, sobretot, conseqüència de la
crisi econòmica i de la crisi social, com dèiem al principi, i
colpeja amb especial duresa sectors molt amplis de la societat,
que es veuen privats del seu drets més elementals, que veuen
com desapareixen serveis públics universals, que, per tant, creix
el malestar amb el sistema.

Per tant, en conclusió, el sistema democràtic espanyol
necessita de modernització, necessita, després de trenta anys de
la promulgació de la Constitució, posar-se al dia. I també la
monarquia espanyola, com s’ha dit. Necessitarem estabilitat
institucional, sens dubte, per superar la crisi econòmica,
recuperar llocs de treball i el benestar social i els drets socials,
que per als socialistes són els objectius principals, però també
és cert que necessitam donar passes per recuperar legitimitat
democràtica.

Ens exigeix, per tant, la situació abordar una modernització
de les institucions, adequar-les al temps, sintonitzar-les amb els
ciutadans, fer-les més transparents en l’exercici de les seves
funcions. Som partidaris, per tant, de desenvolupar els preceptes
de la Constitució que regulen la Corona i, en principi, i hem
parlat a nivell de tot l’Estat, que la casa del rei s’ha d’incloure
a les institucions sotmeses a la Llei de transparència, així com
en altres elements importants. Sols en avanços d’aquest tipus,
la Corona, que fins ara havia estat peça fonamental de la
monarquia parlamentària, disposarà d’un marc jurídic i de
capacitat per recuperar legitimitat i suport social, que creim que
ara perd com demostren les enquestes. 

Ara bé, hi ha una sèrie de principis als quals tampoc no
podem renunciar i és el que ens trobam quan hem de parlar
d’aquesta proposició no de llei, només podem renunciar com a
socialistes, socialistes que som hereus d’un partit que es va
identificar plenament amb l’ideal que significava la república ja
que històricament república i democràcia a Espanya han estat
sinònims durant gairebé dos segles. Com hem dit abans, només
amb l’arribada de la Constitució de 1978 hem vist com han
conviscut amb normalitat els conceptes de monarquia i de
democràcia.

És més, com afirmam a la nostra esmena, no es pot dubtar,
pensam, que elegir per sufragi universal, directe, secret, en el
cas de l’Estat, és més democràtic que qualsevol altre sistema
hereditari. Ara bé, també el concepte república, i això és el que
voldríem puntualitzar, no sempre va associat a un règim més
democràtic. Per posar un exemple senzill, la República Popular
Democràtica de Corea del Nord crec que actualment és un
sistema hereditari i és una república, no és precisament el millor
exemple, i tots estaríem d’acord que el Regne de Suècia és
bastant més democràtic que Corea del Nord. 

La segona esmena va sobre de com s’hauria de fer un canvi
en el sistema del cap de l’Estat i, tot i que en la redacció
puguem estar més o menys acord, pensam que tot canvi en la
fórmula d’elecció del sistema del cap de l’Estat haurà de passar
pel procediment que ja preveu la Constitució per a la seva
reforma i que obligaria, per suposat, a un procediment bastant
complex, atès que es tracta del títol que regula la Corona, i que
requereix, apart de grans majories dins el Congrés dels Diputats
i el Senat, requereix també referèndum i, per tant, votació per
part del poble. Per tant, no podem dir que no que sigui el poble
qui elegeixi entre monarquia o república si aquesta reforma
constitucional es plantejàs. 

Per altra banda, consideram que no és el Parlament de les
Illes Balears que hagi de fer una declaració a favor de la forma
de govern de l’Estat espanyol. Per això proposàvem adaptar
aquest punt, substituir-lo pel que seria la segona frase, tot i que
podríem acceptar que se separassin en dos punts diferents a
l’hora de votar. 

I finalment, podríem coincidir, parlant ja del tercer punt, que
tota societat, també una societat democràtica, necessita un
sistema de reconeixement dels mèrits dels seus ciutadans, per
reconèixer l’exemplaritat d’algun dels seus ciutadans.
Condecoracions, premis o reconeixements són la forma
moderna en què s’han reconegut aquests mèrits per part d’una
societat als seus integrants. 

Els títols nobiliaris, en contra, són un vestigi d’un temps
passat, al qual no volem llevar cap mèrit si són merescuts
perquè dins una monarquia parlamentària com la nostra és cert
que els títols nobiliaris s’han donat a persones que han fet mèrits
civils i mèrits socials importants, però la concepció dels títols
donats personalment per un monarca, heretats per una família
des de fa segles és un herència de l’Edat Mitjana, una cosa de
l’antiguitat. Res a dir que hi hagi un reconeixement privat, que
fins i tot hi ha cases no regnants que actualment fan, el que era
l’aristocràcia de monarquies ja desaparegudes, però ens sembla
més lògic dins un sistema democràtic que els reconeixements
institucionals s’adaptin a una realitat més moderna. 
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Acab, no deixaré d’esmentar l’esmena que ha presentat el
Grup Popular, nosaltres entenem que, sobretot, dóna suport als
principis sobre els quals es fonamentà la Constitució Espanyola
de 1978, pensam que per ventura no és l’idoni substituir
completament la proposició no de llei presentada pel Grup
Parlamentari MÉS, però sí que pensam que amb el que s’hi
expressa hi estam suficientment d’acord com perquè parlem de
transaccionar i arribar a un acord. 

Per tant aquest seria el nostre punt de vista sobre la
proposició no de llei que estam debatent. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per defensar l’esmena RGE 5155/13 del
Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Miquel Jerez, per
un temps de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
prenc la paraula en defensa de l’esmena presentada pel Grup
Parlamentari Popular a la proposició no de llei presentada pel
Grup Parlamentari MÉS, que en definitiva el que ve a demanar
és que aquesta casa, aquest parlament, aquesta institució, es
manifesti a favor de la república, de la república com el millor
dels sistemes democràtics possibles, segons recull precisament
aquest text.

I és una veritable obvietat que no puc avançar ni puc
defensar el criteri i l’esmena del meu grup parlamentari sense
invocar el que significa per a nosaltres, el que significa per al
Grup Parlamentari Popular, i el que efectivament també va
significar i va representar per a la majoria dels espanyols la
instauració d’un sistema polític anomenat monarquia
parlamentària mitjançant l’aprovació de la Constitució
Espanyola, una constitució de l’any 1978 que va ser el resultat,
va ser en definitiva el resultat d’una gran dosi de realisme
polític. Amb la mort del general Franco l’any 75 Espanya i la
classe política s’enfrontaven a un extraordinari, a un gran repte,
i va ser precisament la figura de la institució monàrquica, de la
corona, i aquí s’ha reconegut, la que va aconseguir canalitzar
l’única sortida possible en pau, i que no era altra que la
desarticulació del règim franquista i la integració de tots,
absolutament tots els espanyols a un nou projecte polític
conegut amb el nom de monarquia parlamentària.

Un projecte incert en aquell temps, un projecte ple de
records i un projecte ple de passat, però que en definitiva era un
projecte, un projecte que havia de comprometre de forma
incondicional, o s’havia de comprometre de forma
incondicional amb les exigències de la democràcia, amb les
exigències de la llibertat dels individus, en primer lloc, i, en
segon i no menys important, dels grups socials on aquests
individus també s’integren.

I va ser el poble espanyol, cansat de la seva servitud, que va
impulsar un veritable canvi polític, i d’una forma o una altra la
legitimitat popular, la del poble, la dels espanyols, es va imposar
fins i tot a través d’un procés dramàtic, d’un procés traumàtic de
rupturisme, i afortunadament l’altura de mires, l’altura de mires
d’uns i l’altura de mires d’uns altres, la generositat, que també
hi va ser, i la capacitat de consens varen fer possible que el que
coneixement avui com a transició a la democràcia fos un
veritable procés de progrés per al nostre país, un procés
d’evolució política que es va fer des de la memòria històrica,
també, sí, des de la memòria història, cedint en allò accidental
però guanyant, això sí, en allò essencial, és a dir, dotant el país
d’una arquitectura política i d’una arquitectura jurídica
homologable a la resta de països democràtics. Aquesta
demostració, com dic, de realisme polític des de postures en
alguns casos molt difícilment conciliables va fer possible
l’esperit de consens concentrant-nos tots en la conquesta de les
llibertats i retornant, recuperant i lliurant la sobirania al poble
espanyol. 

Aquest trànsit va ser possible i en poc temps, a pesar de la
tasca extremadament difícil com reiteradament he dit; calia
trobar punts de trobada i la voluntat política de construir una
convivència estable per als espanyols lliures que estava
garantida en el text de l’any 78, a la Constitució Espanyola, i
així, d’aquesta manera, d’aquesta forma, els espanyols varen
dissenyar un text, una llei de lleis que reconeixia la monarquia
parlamentària com a sistema polític més adient, reconeixia la
monarquia parlamentària com a sistema polític més adequat a
les circumstàncies del nostre temps i al nostre entorn.

Doncs bé, la primera raó que no podem ometre ni podem
aquí obviar és que la Constitució que instaura la monarquia
parlamentària va ser consensuada i va ser aprovada pel 67,11%
del cens electoral, el que representava un 88,54% de vots
afirmatius a favor d’aquest sistema polític de monarquia
parlamentària, la qual cosa va significar, sense cap tipus de
dubtes, un extraordinari suport popular.

I aquesta precisa fórmula d’estat, sistema democràtic de
monarquia parlamentària, certament atorga la prefectura de
l’Estat a una persona, el rei, però saben vostès perfectament que
es tracta de l’exercici d’una magistratura moral, de
representació, que no entra en el joc polític, que es manté al
marge de tensions polítiques. La corona és un poder moderador
i arbitral de funcionament de les institucions de l’Estat, i manca
de poder executiu; el rei de la Constitució Espanyola de l’any
1978 regna però no governa, suficients raons de pes per
continuar plantejant-nos la conveniència de mantenir-nos en
aquest estat de coses.

I avui, senyores i senyors diputats, no podem negar -no seria
just- que la monarquia parlamentària és un règim polític útil, és
un règim polític vàlid, com ho demostren els més de 34 anys de
vida política i constitucional plens d’estabilitat i plens de
prosperitat. I arribats a aquest punt vull invocar recentment les
paraules d’una persona que segurament no deixa indiferent
ningú en aquest país, un socialista convençut, una persona
d’Estat, que va defensar aquest precís règim que ens varen dar
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a tots l’any 78 i que va ser Felipe González. Felipe González
pocs dies enrere defensava la institució monàrquica com la gran
institució de defensa de la nostra estructura institucional, el
nostre model d’estat i la nostra estructura territorial, i com
aquella persona que feia valer els valors de la nació espanyola
a l’exterior com el millor ambaixador de tots, paraules que crec
que avui han de tornar ser reproduïdes en aquesta seu
parlamentària pel valor, pel contingut i per la categoria de la
persona que les va esmentar.

I no serà casualitat, no ho és, que molts dels països
desenvolupats europeus, entre els quals es troba Espanya, en
funció de les seves respectives històries i també en funció de les
seves respectives conjuntures es regeixen per unes monarquies
parlamentàries que preserven, en una espècie de règim mixt que
combina l’estabilitat de l’associació sense traumes ni lluites
amb la limitació estricta de poders, els valors democràtics de la
llibertat i la igualtat dels ciutadans. 

Durant la vida de la nostra monarquia parlamentària la
sobirania que resideix en el poble espanyol ha donat mostres de
prudència i ha donat mostres d’intelAligència al mateix temps.
S’han desenvolupat projectes pendents del segle XIX i Espanya
ha recuperat sense dubtes una nova visió universal incorporant-
se als constructors d’un món lliure, d’un món més igual, d’un
món més just i d’un món més plural, i per aquesta raó i mirant
al futur, i pensant que la Constitució del 78 i en particular el
sistema polític que ens vàrem voler donar els espanyols amb
generositat i amb concòrdia es va constituir com el sistema
polític de progrés i amb vocació de permanència, nosaltres avui
defensam l’esperit que recull l’article 1 de la Constitució, i per
tant hem confeccionat aquesta precisa esmena que jo crec que
invoca la voluntat dels constituents en aquell cas, la voluntat del
poble espanyol de manifestar-se en favor d’aquest tipus de
règim, i la vocació de permanència d’un règim polític estable i
un règim polític útil i vàlid, com dic.

Per tant nosaltres presentam una esmena de modificació al
text que presenta el Grup Parlamentari MÉS que ve a dir el
següent: “El Parlament de les Illes Balears constata que la forma
política escollida pel poble mitjançant el referèndum de l’any 78
que aprovà la Constitució Espanyola i recollida a l’article 1 de
la Carta Magna -que és el de la monarquia parlamentària-
constitueix un model eficaç, un model de defensa dels drets i les
llibertats públiques, i que promou de manera efectiva els valors
de la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític”.

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.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Em referiré directament a les
esmenes, ja que en cinc minuts és difícil resoldre les qüestions
que s’han plantejat.

Respecte a les esmenes del Partit Socialista, al primer punt,
tal com hem comentat anteriorment, podríem fer una transacció,
i el text podria quedar de la següent forma, si així ho troben: “El
Parlament de les Illes Balears afirma que el sistema d’elecció
republicà, amb un cap d’estat elegit a través del sufragi
universal, lliure, igual, directe i secret, és més democràtic que
una monarquia hereditària”. 

La segona esmena presentada pel Partit Socialista... Perdó,
respecte de la primera esmena lògicament és per, en qualsevol
cas, evitar qualsevol dubte que el Partit Socialista ha justificat
amb la seva esmena, que hi ha repúbliques poc o gens
democràtiques, i que per tant val la pena fer aquesta precisió per
tal d’evitar qualsevol dubte. 

La segona esmena presentada és perfectament assumible. La
nostra demanava un pronunciament a favor de la república, i en
segon lloc demanava l’elecció, que el poble fos el que elegís
entre monarquia i república. L’esmena posa èmfasi en aquesta
voluntat, la capacitat de poble d’elegir entre monarquia i
república; per tant l’acceptaríem també i per tant quedaria tal
vegada més clara la intenció de la proposta de resolució, que
sigui el poble que realment decideixi finalment quin és el millor
sistema d’organització i de representació de l’Estat.

I la tercera la deixaríem talment està a la proposta, al text
proposat.

No acceptaríem l’esmena presentada pel Partit Popular, i no
la podem acceptar entre altres coses, agafant-me exactament al
text, doncs perquè justifica el model actual, la monarquia, dient
que constitueix un model eficaç de defensa dels drets i les
llibertats. L’eficàcia creim que és un mal principi per defensar
moltes coses. Realment no hauria de ser l’eficàcia el principi
que servís per justificar un model d’estat; per eficàcia s’han
justificat moltes coses i, moltes de les coses, poc democràtiques.
La raó realment important que hauria de justificar un model és
la voluntat dels ciutadans, i hauríem de demanar quina és la
voluntat dels ciutadans. 

Podria demanar a tots els diputats d’aquesta sala quants van
votar aquesta constitució espanyola, que incorpora i que
consagra la monarquia; quants diputats d’aquesta sala la van
votar? No sé si n’hi ha cap. O sí, n’hi ha un. Molts pocs. Però
sense cap dubte estic convençut que el conjunt de diputats i el
conjunt de ciutadans es voldria manifestar i es voldrien
expressar respecte de quin és realment el model que ha de regir
la nostra convivència. Els consensos són vàlids, són necessaris,
però els consensos són vàlids i mantenen la seva vigència si són
reafirmats. Un consens pres en un moment històric, en un
context històric, no pot servir per justificar un intocable.

Mirin, a vegades tenc la sensació que quan parlam de la
monarquia parlam exactament d’allò que es deia aigua del
Carme. L’aigua del Carme era una pseudomedecina que no
faltava a cap farmaciola domèstica de cap casa, i que segons
diuen ho resolia absolutament tot; se li atorgaven beneficis
esplèndids, fins i tot jo diria que sobrenaturals. Amb la
monarquia passa una cosa semblant; va ser útil en un determinat
moment, possiblement va servir per curar alguns mals, però avui
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sabem de què està feta: està feta de licor d’alta graduació, de
canyella, de llimona i poca cosa més, i avui és la confiança dels
ciutadans en el saber i en la capacitat de prendre decisions allò
que ens hauria de fer decidir què és allò que dóna salut a la
nostra democràcia i a la nostra convivència. No podem seguir
atorgant a l’aigua del Carme unes propietats que no té. Aquesta
monarquia no té les propietats que se li atorguen dia rere dia.

Que es digui de la monarquia i se li atorgui aquesta capacitat
moderadora, d’estabilitat, de magistratura moral, de possibilitat
una convivència estable, açò no és creïble, açò no és creïble en
el dia a dia de la gent del carrer, que té problemes i que vol
decidir com resoldre els seus problemes, i vol decidir el marc
jurídic en el qual vol resoldre les seves qüestions, els seus
problemes.

Per tant sense cap dubte coincidim en poca cosa, però jo
crec que el camí està fet. Al Partit Popular li agrada recitar,
referir-se a personalitats del món de l’esquerra per justificar la
seva posició, i jo crec que el Partit Popular hauria de revisar
entre els seus membres quants, no a porta oberta però sí a porta
tancada, diuen el que diuen de la monarquia, i no diuen
precisament el que avui el Grup Popular ha dit avui en aquesta
cambra, diuen tot allò que diu la gent del carrer, però que el
Partit Popular no s’atreveix a expressar públicament, i és que
aquesta monarquia està acabada, aquesta monarquia ha de donar
pas a un nou sistema, el que sigui però elegit per la ciutadania,
pels ciutadans, i aquest segur que serà el millor sistema, el que
ha elegit i ha decidit la ciutadania. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passaríem a la votació de la
Proposició no de llei 3844/13..., amb les esmenes incorporades
del Partit Socialista.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció. 

En conseqüència quedaria rebutjada la Proposició no de llei
3844/13.

2) Proposició no de llei RGE núm. 3870/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, contra la privatització dels
registres civils.

Passam ara al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
3870/13, del Grup Parlamentari MÉS, contra la privatització
dels registres civils. Per defensar-la té la paraula l’Hble. Diputat
Sr. Nel Martí, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta proposició no de llei
no fa gaire setmanes una de molt semblant, jo diria que quasi
idèntica, ja va ser debatuda en aquesta mateixa comissió. Per
tant no m’estendré molt, crec que es repetirà el debat, però, bé,
en qualsevol cas sí que em toca defensar-la, justificar-la, i donar
motiu també al debat.

En aquests moments, deia, s’està tramitant a les Corts
Generals un projecte de llei de reforma del Registre Civil que al
nostre entendre, a l’entendre del nostre grup, suposa la
privatització dels registres atorgant als registradors de la
propietat tasques que fins ara havien desenvolupat aquells, els
registres civils, com l’expedició de certificats de naixement, de
defunció, de matrimoni, o la tramitació d’expedients relacionats,
per exemple, amb la nacionalitat.

Creim que aquesta reforma és una reforma que ha obtingut
de forma explícita i clara el rebuig jo diria que de l’ampli món
judicial, i que està d’acord a considerar que s’acaba amb la
gratuïtat o, si es vol dir d’aquesta forma, amb un model de
finançament del sistema, dels registres, basat en allò que és el
sistema de recaptació a través dels impostos i per tant de
finançar aquells serveis que han de ser accessibles i gratuïts per
a tothom, i no a través d’un sistema de copagament com es
proposa, a través d’una taxa de 20, de 30 euros, per accedir a
coses que creim que són drets fonamentals, com pot ser el que
esmentava abans de la nacionalització, un dret fonamental
recollit a la declaració dels drets humans. També es fa pagar per
tràmits que són obligatoris, com per exemple anar al registre a
registrar un naixement d’un fill o la defunció d’una persona, i en
canvi s’exclouen actuacions jo crec que assumides d’una
forma..., socialment, acceptades socialment, i també que
formaven part jo crec de la decisió i de la capacitat i de
l’autonomia municipal, com que els batles i els regidors
poguessin casar. 

Aquí no hi ha raó possible vinculable a allò que normalment
se sol utilitzar com a justificació d’agilitat administrativa ni res
semblant; l’únic que creim que hi ha és el que justifica tota la
proposta, i és la de donar resposta a un lobby, en aquest cas dels
registradors de la propietat, i un acontentar, respondre a les
seves peticions.

L’objectiu creim que no hauria de ser el de la privatització,
sinó el camí ja encetat en anys anteriors, que és el de la
modernització i el de fer més accessible, més àgil, més modern
el registre, tots els serveis del Registre Civil. I el camí encetat
de digitalitzar, de fer telemàtics molts dels serveis, les gestions
i els tràmits, era una via sense cap dubte positiva. Segur que hi
ha molta feina a fer, segur que avui encara es podria dir que
molts dels tràmits poden ser molt més àgils, molt menys
burocràtics i també a nivell del conjunt del cost, menys
costosos, menys burocràtics, però el camí estava sense cap
dubte encetat.
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El que necessita el Registre Civil és açò i, com deia, no un
procés de privatització. Tot i que és cert que els registradors no
són funcionaris, no ho són almanco en el concepte clàssic de
funcionari, el Registre està basat en pagament a través de taxes,
aranzels, de diferents formes i els seus beneficis en la major part
no retornen a les caixes públiques. El 60% del que recapta un
registrador de la propietat a través de les taxes o altres
procediments, queda a la mateixa unitat del Registre de la
Propietat. No és, com deia, un funcionari en el sentit clàssic, un
funcionari quan assumeix un càrrec públic és substituït i quan
és incompatible només té una retribució. En canvi, el registrador
de la propietat, com és el cas del president del Govern i del
Partit Popular, el Sr. Rajoy, no és així, és l’exemple més clar.
Ell pot llogar el seu lloc de feina i continuar cobrant els
beneficis del Registre de la Propietat del qual ell n’és titular,
amb una quantitat que pot arribar al 50%. 

S’han presentat esmenes a aquesta proposta relacionades
amb Formentera. Jo em voldria anticipar en el sentit de dir que
sense cap dubte defensarem sempre que els ciutadans de
Formentera tenguin el millor servei. Avui els ciutadans de
Formentera no s’han de traslladar a Eivissa per a tràmits que
s’han de fer en el Registre Civil, sinó que es poden fer a través
del jutjat de pau. Aquesta fórmula es pot millorar, si es pot
millorar a través d’un delegat o d’un Registre Civil sense cap
dubte hi estarem d’acord. Però allò en què lògicament no
estarem d’acord és amb aquelles esmenes que el que fan és
potenciar la fórmula de la reforma iniciada i en tràmit en el
Congrés, que és la de traslladar les tasques del Registre Civil
per buidar-les de contingut, per eliminar pròpiament el Registre
Civil i atorgar totes aquelles funcions als registradors de la
propietat.

La nostra proposta d’acord en aquest sentit, jo crec que és
prou clara, insta el Govern de l’Estat a retirar el projecte de llei
per la reforma integral dels registres civils i continuar allò que
ja esmentava a l’exposició de motius, el Pla de millora dels
registres per tal de què puguin complir amb major eficàcia la
seva funció de servei públic. Per tant, reconeixem una tasca
iniciada, reconeixem que queda molta feina a fer, però creim
que la tasca iniciada i la feina a fer és la de reforçar el model de
Registre Civil i no privatitzar-lo, buidar-lo de contingut i passar-
lo a aquesta ... passar-lo potenciant els registradors de la
propietat.

Aquesta és la nostra proposta. Jo crec que va molt en la línia
de la que ja es va debatre en aquesta comissió fa unes setmanes.
En aquell moment va ser rebutjada, esperem que tengui millor
sort i que, efectivament, pugui ser assumida i acceptada per tots
els grups de la cambra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per defensar l’esmena RGE
núm. 5144/13 del Grup Parlamentari Popular té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Miquel Jerez, per un temps màxim de deu
minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Procuraré ser breu, perquè aquest
portaveu ja ha substanciat en un debat de les mateixes
característiques i en aquesta mateixa comissió i, per tant, no
tornarà reproduir tots i cada un dels arguments que va emprar i
si ho fa, ho farà amb molta més síntesi.

Efectivament, nosaltres continuam pensant el mateix. En tres
setmanes el Grup Parlamentari Popular no canvia d’opinió de
qualsevol manera, si no hi ha fets que indiquen que hi ha una
necessitat òbvia de canviar d’opinió i en aquest cas aquesta
necessitat òbvia de canviar d’opinió no existeix. Per tant,
nosaltres tornam una vegada més a reiterar-nos en els arguments
que vàrem emprar a la darrera comissió i també ens reiteram en
el contingut de les distintes esmenes que aquell dia vàrem
presentar i avui tornam a reproduir perquè, efectivament, en el
seu moment no varen ser objecte d’aprovació. 

Jo en aquella comissió feia una sèrie de preguntes bastant
ilAlustratives per fer reflexionar als diputats entorn a la necessitat
que aquesta llei de registres s’aprovi d’una manera ràpida i
absolutament contundent, perquè efectivament el nostre sistema
registral i en particular els registres civils, necessiten d’una
reforma òbvia. 

Avui tornaré reproduir aquelles preguntes que feia. Ens
podem permetre continuar gestionant tot això amb esquemes
que es varen idear fa més d’un segle? Possiblement no,
possiblement haguem de revisar, efectivament, el sistema de
registres. És racional i és sostenible que els serveis propis del
Registre Civil estiguin disseminats de forma desigual a 8.000
distintes oficines al llarg del territori espanyol, a 8.000 distintes
oficines? És defensable que encara mantenguem el suport en
paper i no puguem usar, utilitzar de forma àgil les dades que
beneficien els ciutadans i que són pròpies de l’administració, a
través de sistemes tecnològics que avui precisament aquesta
tecnologia ens facilita? 

Òbviament hem de defensar aquest model que defensa
precisament la llei. I en definitiva la pregunta hauria de ser: és
raonable ajornar la solució? Mirin, aquest diputat i el grup que
representa pensa que no és raonable que s’ajorni la solució, sinó
que la llei s’ha d’aprovar de forma immediata. I no només per
això, que és la qüestió de fons, sinó també per desjudicialitzar
els registres civils del que són els jutjats de pau. Crec que s’han
de desenvolupar en un altre context distint. Avui comparteixen
aquests àmbits i la vocació d’aquesta llei és que no els
comparteixin. Vostè ha fet referència precisament al cas de
Formentera, on efectivament el jutjat de pau fa les funcions i
desenvolupa funcions i emet aquest tipus de certificats que són
necessaris per a qualsevol qüestió administrativa, però li he de
dir és que la vocació de la llei és traslladar als registradors de la
propietat i a més, amb caràcter provincial, les feines que
desenvolupen les oficines registrals.
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Clar, i dit això, ho vull enllaçar amb l’esmena que jo
present. Com sap vostè, si alguna illa no té el Registre de la
Propietat és l’illa de Formentera. Per tant, si aquesta llei
s’aprova, és susceptible que l’illa de Formentera quedi sense un
òrgan administratiu que pugui emetre aquests certificats de
naixement, de defunció, de matrimoni o qualsevol tipus
d’inscripció marginal que sigui necessària en el Registre Civil
corresponent. Per tant, és molt de sentit comú i, a més, de
necessitat absoluta si s’acaba aprovant la llei, que el Govern de
l’Estat pensi amb el caràcter insular de Formentera i habiliti
qualsevol tipus d’òrgan administratiu perquè es puguin emetre
físicament els certificats de defunció, certificats de matrimoni
o de naixement a l’illa de Formentera, feina que avui s’ha dit
aquí que desenvolupa un jutjat de pau, però que és susceptible
que això no es produeixi una vegada s’aprovi la llei. Per tant,
crec que ens hem d’anticipar, perquè no és de rebut que amb la
insularitat que ja pateix Formentera que és la que és i que
coneixem tots, encara un formenterer hagi d’anar a Eivissa, al
Registre de la Propietat número 2, que és el que tutela els
interessos de Formentera, perquè pugui ser emès un certificat de
naixement o de defunció.

I dit això, volia enllaçar amb una altra notícia que també va
ser objecte de debat i que vaig portar en aquesta comissió i que
reproduïa un mitjà de premsa de tirada nacional. I eren unes
declaracions del Sr. Gallardón. Ni els certificats de naixement,
ni els certificats de defunció, ni els certificats de matrimoni
hauran de ser pagats. Són certificats que s’emetran de forma
gratuïta. No és la primera vegada que jo dic això en aquesta
comissió, és la segona i ho tornaré dir les vegades que facin
falta perquè són paraules del ministre. Possiblement hi hagi
altres actes objectes d’inscripció que sí, possiblement s’hagi de
satisfer una taxa, però allò essencial que és la inscripció d’un
matrimoni, només faltaria! La inscripció d’un naixement, només
faltaria! O per poder emetre un certificat de defunció s’hagi de
pagar, pens que efectivament té tota la raó el ministre Gallardón
quan anuncia, quan diu que això no s’haurà de fer efectiu.

I poca cosa més tenc a afegir, aquesta esmena s’ha redactat
amb la millor de les intencions, amb la millor vocació, no va
tenir cap tipus de sort, bé, va tenir mala sort a la darrera
Comissió d’Assumptes Institucionals, perquè no es va aprovar,
tal vegada tengui la mateixa sort en aquesta comissió, esper que
no; però en qualsevol cas -insistesc- crec que això no pot quedar
sense aprovació i el Grup Parlamentari Popular ja fa dues
setmanes que va registrar aquesta precisa esmena en forma de
proposició no de llei. Per tant, sàpiguen vostès que si avui aquí
esmena no té sort, la tendrà en una altra comissió i en un debat
semblant a aquest.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Ara torn de fixació de posicions
de la resta de grups parlamentaris. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la diputada Sra. Lourdes
Aguiló per un temps de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El
meu grup donarà suport a la seva proposició no de llei, Sr.
Martí, ja que va en la mateixa direcció que la que nosaltres
vàrem defensar en aquesta mateixa comissió el passat dia 24
d’abril.

Certament ens trobam una vegada més davant la tessitura
d’haver de rebutjar les propostes de modificacions legislatives
procedents del Ministeri de Justícia, que ja ens ha espantat fins
ara amb propostes ideològiques que ens volen fer retrocedir mig
segle, com són la Llei de taxes judicials que ja vigeix o la de la
reforma d’interrupció voluntària de l’embaràs i que esperam que
no vagi mai la llum; reformes totes elles que formen part del full
de ruta del Partit Popular, que vol aprofitar la greu crisi
econòmica que patim, que també s’està traduint en una greu
crisi institucional, per situar encara més en posició de privilegi
els més poderosos i empobrir i minvar de drets els més febles.
Les seves mesures perjudiquen les classes mitjanes i
treballadores i afavoreixen els privilegiats, afavoreixen els seus.

La modificació legislativa que ara proposen afecta el
Registre Civil, un registre que des que es va crear l’any 1870 ha
estat un registre públic i gratuït. El projecte de llei de reforma
del Registre Civil que impulsa el ministre Sr. Gallardón pretén
ara encomanar la funció del Registre Civil als registradors de la
propietat, cosa que implica la privatització d’aquest registre.
Pretén que els registradors de la propietat, aquells que s’ocupen
de registrar els béns immobles, les cases, els solars, registrin
també els matrimonis, els naixements i les defuncions. A mi em
costa d’imaginar que el naixement d’un fill s’hagi de registrar
en el Registre de la Propietat, o la defunció del pare o el
matrimoni amb la parella. I no només això, totes les funcions
referides a procediments d’adquisició i pèrdua de nacionalitat,
canvis de nacionalitat, etc. Tot això que fins ara estava
encomanat a un jutge, ara pretenen encomanar-ho als
registradors de la propietat i allò que fins ara ha estat gratuït,
passarà a tenir unes taxes o aranzels en favor dels registradors
de la propietat, perquè sí, ens diu que el ministre diu que no es
pagaran algunes coses, però no es pagaran els enregistraments,
però els certificats sí, els certificats sí.

Fa poques setmanes el portaveu del Grup Popular ens va dir
que aquesta reforma estava motivada pel mal funcionament dels
registres civils. Ens pareix una pobra i inacceptable excusa.
Nosaltres repetirem fins a l’extenuació que això ni pot ser
excusa per privatitzar un servei públic gratuït que, a més, és
indispensable i ineludible, no ho pot ser. Hi ha altres maneres de
solucionar els problemes que poden tenir avui el registres civils
i la manera que proposa el Ministeri de Justícia és la pitjor de
totes. El Registre Civil no només és un servei que es dóna als
ciutadans de forma gratuïta, és també un instrument
indispensable perquè s’hi registren les situacions que afecten la
vida dels ciutadans d’aquest país. No només es fa un servei als
ciutadans, el Registre fa un servei a tot el país, perquè el país
necessita conèixer els naixements i les defuncions dels seus
ciutadans i ciutadanes, necessita conèixer l’estat civil de les
persones que formen la comunitat i necessita conèixer el canvis
que afecten la nacionalitat d’aquestes persones. 
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És un registre importantíssim que ha de tenir cura d’aspectes
fonamentals en la vida de les persones, en termes que no són
comparables amb els béns immobles que són objecte de registre
en el Registre de la Propietat. No es poden mesclar ous amb
caragols, ni peras con manzanas, i això és el que vol fer el
Govern central. I clar, tothom es demana per què, per què en
lloc d’adoptar les mesures necessàries per millorar el servei i
modernitzar-lo, pretén privatitzar-lo i encomanar-lo als
registradors de la propietat. No pot ser només una qüestió de
recaptació d’ingressos, perquè això se resoldria amb una taxa,
una taxa que a més aniria directament a les arques públiques, a
diferència del més que possible aranzel que haurem de pagar en
cas que finalment la funció de Registre Civil la faci el
registrador de la propietat; en aquest cas el directament
beneficiat no seran les arques públiques, sinó el registrador. I
per què?, per què?, quin pot ser el motiu? 

A mi m’agradaria pensar que en la motivació del Govern
central no ha influït de cap de les maneres el fet que el president
del Govern, Sr. Rajoy, sigui registrador de la propietat i titular
d’un registre que té llogat i que li reporta el 50% dels seus
ingressos. Ni que dos dels germans del Sr. Rajoy també siguin
registradors de la propietat, o que també ho sigui la nora del Sr.
Gallardón. Jo voldria creure que tot això no ha tengut cap
influència en la decisió presa pel Govern. Però clar, és difícil no
pensar-ho, vist el que hem vist en aquesta comunitat autònoma
i a l’Estat espanyol quant a decisions del Govern i de càrrecs
polítics del Partit Popular, que no vull recordar, perquè a més
n’hem perdut el compte, no creuen que hauríem d’evitar caure
una vegada més amb la pressió d’un lobby econòmic privilegiat,
com és el cas del lobby de registradors de la propietat, del que
oh!, casualitat, també en forma part el seu president, president
del Govern i del Partit Popular, Sr. Rajoy?

No veuen, senyores i senyors, del Grup Popular, que una
mesura com la d’encomanar les funcions del Registre Civil als
registradors de la propietat és un despropòsit que únicament
serveix als interessos d’aquest colAlectiu altament privilegiat?
No són capaços de veure fins a quin punt pot ser perjudicial per
a la resta de la ciutadania i per al bon funcionament d’aquest
servei públic indispensable? Si vostè mateix m’ho deia,
passarem de 8.800 oficines al costat dels serveis públics,
properes als ciutadans, a pocs menys de 800 registradors que hi
ha en tot l’Estat. Com és possible que puguin pensar que això
pot millorar el servei? A banda dels aranzels que haurem de
pagar, es parla d’entre 20 i 30 euros per demanar certificats de
naixement, de matrimoni, de defunció. Quants més
copagaments s’aplicaran a la ciutadania per accedir a serveis
públics essencials? I què passarà amb aquelles persones que no
puguin pagar el aranzels? Tendrem un cens incert com un país
tercermundista? Els record que hi ha gent que renuncia a la seva
medicació perquè no poden fer front al copagament que s’ha
imposat. Què passarà amb les qüestions que s’han de registrar?

I finalment, a qui beneficien aquests aranzels? Ens ho deia
el Sr. Martí, a aquesta pregunta sí que tenim la resposta, els
beneficiaris són els registradors de la propietat, un registradors
que tenen un benefici industrial de cada un dels seus registres
del 60% dels guanys i que amb l’assumpció del Registre Civil
tendran uns guanys estimats a repartir entre menys de 800
registradors de la propietat que hi ha en tot l’Estat, que
s’aproparia als 180 milions d’euros més cada any. 180 milions
dividits entre prop més de 800 registradors, es traduiria en una
quantitat aproximada de 225 milions d’euros més de guanys per
a cada registre. No està malament!, 180 milions que pagarem els
ciutadans i ciutadanes en forma d’aranzels registrals. Així no és
estranya la pressió del lobby dels registradors de la propietat,
del qual en forma part el President Rajoy, els seus germans i la
nora del ministre de Justícia i que ja haguessin reclamat a
anteriors governs l’encomana de les funcions del Registre Civil,
No és estrany!

D’aquesta manera, aquest servei públic passarà a ser un
negoci privat d’explotació dels registradors de la propietat, ja
que els registradors de la propietat no són pròpiament
funcionaris. No, presten el servei públic, però ho fan en règim
de monopoli i de privilegi i perceben els seus guanys, molts
elevats per cert, directament d’usuaris privats o públics, a
diferència dels altres països d’Europa o del nostre entorn, on els
registradors són funcionaris públics assalariats. Aquesta hauria
de ser la reforma que s’hauria de fer, aquesta hauria de ser la
modificació que s’hauria de dur a terme. Però aquí no, a
Espanya no, a més de ser un grup de persones amb privilegis
exorbitants, els registradors de la propietat són també un lobby
molt fort, com es comprova amb aquesta iniciativa del Govern
central i s’ha vist també en d’altres, com la modificació de la
legislació hipotecària que es va aprovar sent Mariano Rajoy
ministre d’Administracions Públiques del Govern del Sr. Aznar,
que precisament va legitimar la possibilitat que un diputat, un
ministre o un president del govern pugui continuar sent titular
d’un Registre de la Propietat, mentre un company li du el
registre. D’aquesta manera el president Rajoy manté la plaça de
registrador a Santa Pola, que li ha procurat, ho sabem perquè és
públic, uns 20 milions d’euros de guanys, més de 3.300 milions
de les antigues pessetes. I si aquest projecte prospera els seus
guanys s’incrementaran en més de 100.000 euros anuals. 

I encara hi ha més, perquè fa pocs anys, durant la passada
legislatura, el Ministeri de Justícia, sent ministre el Sr.
Caamaño, va culminar un procés de digitalització i informació
de tots els registres civils que ha costat més de 130 milions
d’euros. I ara, ara que tenim els registres civils informatitzats i
digitalitzats, els entregam gratuïtament als registradors de la
propietat; les aplicacions informàtiques del registre civil, que
varen costar a tots els ciutadans i ciutadanes uns 130 milions
d’euros, es posaran gratuïtament a disposició dels registradors
de la propietat, faltaria més! Això sí, els funcionaris que
actualment duen el Registre Civil continuaran en els jutjats, la
mesura, per tant, no suposarà cap estalvi, aquesta no era la
intenció. I ja veurem si la transició no resulta caòtica. Tot això
per afavorir un nombre de registradors de la propietat que en tot
l’Estat no arriben als 800 i que difícilment donaran servei a tot
el territori. Formentera, sense anar més lluny, no té registre de
la propietat; esperem que els ciutadans i ciutadanes de
Formentera no es vegin obligats a anar a l’illa d’Eivissa per fer
les gestions obligatòries del Registre Civil.
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En definitiva, tot això ens sembla del tot inadmissible i
inaudit. Per tot això, només ens queda reiterar el nostre rebuig
a la iniciativa del Govern de l’Estat i afegir-nos a la proposició
no de llei del Grup MÉS, per demanar, una vegada més, que el
Parlament de les Illes Balears insti el Govern de l’Estat a retirar
el projecte de llei per a la reforma integral del Registre Civil i
a continuar amb el Pla de millora dels registres, per tal que
pugui complir amb major eficàcia la seva funció de servei
públic.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt breument, el Partit
Popular feia, bé, abans de res, abans que se m’oblidi, agrair el
suport del Partit Socialista, a més, crec que hi ha acord absolut
amb els arguments i amb la petició de les dues proposicions no
de llei, la d’avui i la del dia anterior, i dir que el Partit Popular
feia o començava amb una pregunta crec que molt encertada per
debatre el contingut d’aquesta proposta: podem continuar
gestionant els serveis del Registre Civil com es feia fa un segle?

Es curiosa la pregunta perquè jo la feia a la intervenció
anterior: podem continuar mantenint un model d’Estat com es
feia fa un segle? Jo considerava que no i ho continuu dient ara:
no, com fa un segle no es poden continuar gestionant els serveis
del Registre Civil. I per açò, quan es vol millorar la gestió d’un
servei el que es fa és invertir en aquest servei, millorar-lo,
actualitzar-lo, modernitzar-lo, i en aquesta tasca s’estava.

Res té a veure aquesta idea de modernització amb el fet de
privatitzar, transferir als registradors de la propietat els serveis
i funcions del Registre Civil. La solució no passa per privatitzar
els registres civils sinó per continuar la tasca de fer-los àgils,
moderns, ràpids, accessibles.

Es diu que això del copagament de certificats o de tràmits en
el Registre Civil no és tal i que a les qüestions més essencials no
es donarà aquest copagament, fent referència als certificats de
naixement, de defunció, etcètera; ja s’ha clarificat que,
efectivament, no es farà pagar pel fet registral en sí, però sí a
l’hora d’emetre certificats. Però és que, a més, queden en la
moltes altres qüestions per les quals sí s’haurà de pagar i que el
ciutadà ha de conèixer i que contempla aquest projecte de llei.

Què costarà emetre, anar, obtenir un llibre de família, què
costarà obtenir un llibre de família? 30 euros. Què passarà amb
el Registre Civil central? En el projecte de llei no queda clar.
Què passarà amb tots els expedients que en aquest moment té el
Registre Civil central? Què passarà amb tots els expedients dels
nascuts, reconeguts espanyols nascuts fora de l’Estat espanyol

i que tramiten tots els seus certificats, les seves gestions a través
del Registre Civil central, hauran de pagar tot el seguit de
procediments que inclou el projecte de llei? El cost d’una
tramitació en el Registre Civil central, que en aquest cas imagín
que serà un registre no sé si de propietat central, serà
absolutament desproporcionat.

L’únic que pot pretendre, pretén i jo crec que ja ni amaga
aquest projecte és recaptar, voler recaptar recursos, però en
aquest cas a benefici d’un sector i en aquest cas el sector és un
sector que ha funcionat molt bé com a lobby, que és el de
registradors de la propietat i que sembla que, via aquest projecte
de llei, poden obtenir allò que havien solAlicitat, demanat, feia
molt de temps.

Per tant, lamentar moltíssim que el Partit Popular sigui tan
sensible a alguns lobbys i en canvi tengui tan poca consideració
per als ciutadans amb tràmits en qüestions tan bàsiques i tan
essencials com els que hem esmentat, i que, a més a més, no té
en compte circumstàncies de famílies que requeriran fer tràmits
que els suposarà una despesa a través del Registre Civil central,
cosa que no s’esmenta, però crec que és fonamental dir-ho i
repetir-ho, que serà absolutament desproporcionat, i açò no es
resol.

I he de dir que a les Illes Balears són molts els ciutadans que
els seus tràmits els han de fer a través del Registre Civil central
i el cost d’un tràmit en el Registre Civil central és absolutament,
bé, crec que inacceptable.

Lamentar, per tant, una altra vegada, que el Grup Popular no
vulgui mostrar aquesta major sensibilitat per la ciutadania i per
les qüestions més planeres, més de carrer que cada dia els
ciutadans troben, necessiten resoldre i ara, a partir d’ara, haurà
de fer, a través d’un altre servei i a través d’un servei pagat, que
segur que no serà millor, si el procés de modernització continua
i avui el servei és correcte, és bo, però no serà millor, però sí ara
l’haurà de pagar, sense cap benefici més l’haurà de pagar, la
qual cosa repercutirà lògicament de forma negativa, com moltes
de les mesures que s’han pres des del Govern central en tot allò
que té a veure amb el ministre Gallardón i que, bé, ens demostra
que la voluntat recaptadora ho amara pràcticament tot.

Res més, esper que una altra vegada sigui possible que
aquesta sensibilitat es tradueixi en alguna resolució d’acord i
lamentar que el Partit Popular no s’hi adhereixi i una altra
vegada, doncs, derivi a qüestions que realment no són el
fonament del contingut d’aquesta proposta de resolució.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 3870/13.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.
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En conseqüència, quedaria rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 3870/13.

3) Proposició no de llei RGE núm. 3962/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixes d'IT del
personal al servei de l'administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

Passam, per últim, al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 3962/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
baixes d’incapacitat temporal del personal al servei de
l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Per tal de defensar-la té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Lourdes Aguiló, per un temps de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. A
partir de l’aprovació del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de
juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de
foment de la competitivitat, els empleats públics que causen
baixa temporal per malaltia veuen reduïdes les seves
retribucions i no perceben la totalitat del salari durant les tres
primeres setmanes de baixa per incapacitat temporal. El reial
decret llei fa com a excepció els supòsits d’hospitalització i
d’intervenció quirúrgica.

En el mateix sentit ho ha disposat el Govern autonòmic
mitjançant decrets lleis prou coneguts en aquesta cambra.

L’article 9 del Reial Decret Llei estatal, però, disposa que
les administracions públiques podran modificar els percentatges
de reducció dels seus empleats públics, funcionaris i laborals, en
situacions d’IT, i, així mateix, preveu, en el punt 5, que les
administracions públiques poden determinar en relació amb el
seu personal els supòsits en què, amb caràcter excepcional i
degudament justificats, es pugui percebre el cent per cent de les
retribucions.

Mitjançant l’acord del Consell de Govern, de 9 de novembre
del 2012, sense acord amb les organitzacions sindicals, s’han
determinat les situacions que a l’administració de la comunitat
autònoma es consideren de caràcter excepcional, en les quals es
reconeix el dret a percebre el cent per cent de les retribucions
que corresponen a les persones afectades per incapacitat
temporal i que, a cada cas, i que són les que impliquin una
intervenció quirúrgica o hospitalització, com era obligat pel
decret llei; els processos que impliquin tractaments de
radioteràpia o quimioteràpia, com també s’ha establert a l’Estat,
i les que tenguin l’inici durant l’estat de gestació, encara que no
suposin una situació de risc durant l’embaràs i de risc durant la
lactància, que també preveu l’Estat.

En definitiva, les mínimes excepcions, cap particularitat de
la comunitat autònoma. Així, els empleats públics autonòmics
veuen reduït el seu salari a la meitat durant els tres primers dies
de baixa i des del quart fins al vigèsim, ambdós inclosos, la
reducció és la d’un quart del seu salari. El Govern va justificar
aquesta mesura amb la necessitat de reduir el nivell
d’absentisme a l’administració, encara que, a parer nostre, no és
més que una penalització més per als servidors públics,
malmesos per aquest govern el qual no s’ha conformat a reduir
els salaris, a incrementar les jornades de feina, a incrementar la

càrrega de feina amb la reducció de personal i reduir
dràsticament els permisos i les vacances, sinó que ha maltractat
els servidors públics fent-los aparèixer davant l’opinió pública
com a ganduls i improductius. Tot plegat, una vergonya
imperdonable.

A causa de l’aplicació d’aquestes mesures, hem pogut veure
com un auxiliar administratiu d’un institut d’ensenyament
secundari de Palma, amb un sou de 1.200 euros, quatre dies de
baixa per IT li han suposat un descompte de 105 euros a la seva
nòmina. Un ordenança del mateix centre, amb un sou de 1.000
euros, tres setmanes d’IT li han comportat un descompte de 219
euros. I a una persona de neteja, també del mateix institut, amb
un salari de 900 euros, els vint primers dies de baixa d’IT li han
comportat un descompte de 216 euros. Això, només aquestes
dades són més que suficients per demostrar l’estat d’estrès i
pressió a què arriben alguns treballadors que, sense poder-se
permetre aquests descomptes i després d’acudir a treballar, en
ocasions malalts, arriben a un punt que no poden més i acaben
per ser donats de baixa, patint de manera molt més agreujada les
conseqüències d’aquesta mesura que se suma a tantes altres que
ha pres el Govern en contra dels servidors públics.

Si això no els fa vergonya, senyores i senyors diputats, no sé
què es pot esperar! A mi me’n fa.

I això no només passa als centres d’ensenyament, a les
conselleries també passa. Un ordenança d’una conselleria, amb
un sou de 1.000 euros, vint dies de baixa per malaltia, per
incapacitat temporal, li ha suposat un descompte de 280 euros.
Saben què són 280 euros sobre un sou de 1.000 euros? És el
28%, és el 28% de descompte. Un grip a un ordenança que
guanya 1.000 euros li costa de mitjana 100 euros; a un auxiliar
administratiu, que en guanya 1.200, li costa 120 euros; a un
administratiu, que en guanya 1.350, n’hi costa 135; un grip un
10% del sou, si tenen la sort que part de la malaltia la passen
durant el cap de setmana i es redueix a tres dies de baixa, perquè
si la malaltia agafa tots els dies laborables de la setmana, de
dilluns a divendres, cinc dies de descompte, el descompte és
superior.

Ja ho diguérem la setmana passada i no ens cansarem de
repetir-ho, perquè la nostra feina és dur aquí a aquesta cambra
la veu del carrer, les mesures adoptades fins ara pel Govern del
Partit Popular de les Illes Balears, per tal d’abaratir el cost dels
serveis públics, s’han concretat en acomiadaments de personal
laboral del sector públic, acomiadaments o no contractació de
personal interí, de mestres, de metges, de personal sanitari,
reducció de sous, supressió de pagues extres, supressió de drets,
increment de jornades, retallades als serveis públics que només
han servit per empitjorar encara més la situació dels ciutadans
i de les ciutadanes de les Illes Balears, perquè han fet perdre
totalment i absolutament la confiança en el Govern, la confiança
en la reactivació, han suposat un gerro d’aigua freda sobre
l’economia, sobre el consum, cosa que fa que els ingressos
públics minvin encara més. I ens han dut a un cercle viciós:
política d’austericidi que serveix únicament i exclusivament per
empobrir classes mitjanes i treballadores, per empobrir el
funcionariat, per incrementar la bretxa social, per incrementar
les diferències i els privilegis.
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Perquè no sé si ho saben, però no hi ha cap càrrec públic ni
cap personal eventual que hagi vist reduït el seu sou pel fet de
no haver anat a fer feina per mor d’una malaltia, no, a aquests
cap. Potser el personal eventual i els alts càrrecs són immunes
a les malalties típiques de l’hivern, qui sap!

En qualsevol cas, el nostre grup, ho hem dit moltes vegades
i ho repetirem mentre faci falta, creu que les polítiques
adoptades pel Govern conservador de les Illes Balears han estat
especialment dures envers les persones més febles, envers els
que manco tenen, i els seus resultats es fan ara, a l’equador de
la legislatura, més evidents que mai. La decisió política de
reduir els salaris als empleats i a les empleades públiques que
estan de baixa per IT perjudica molt especialment el personal
que té salaris més baixos, perquè a aquests els és més difícil de
suportar. Provoca situacions de desprotecció quant a la salut
laboral, que afecta moltes persones, perquè els treballadors van
a fer feina amb febre, malalts -jo ho he vist- fins a l’extenuació,
amb perill d’empitjorar, amb perill d’encomanar la malaltia a la
resta de treballadors del seu entorn, i el Govern de les Illes
Balears no ha pres cap mesura positiva per tal d’alleugerir el
patiment dels afectats, molt especialment els que tenen salaris
més baixos.

Hi ha molts de mileuristes a l’administració pública. Aquest
hivern passat hem pogut comprovar com empleats i empleades
públics que s’han vist afectats per qualque malaltia contagiosa,
com ara la grip o malalties víriques, que no es podien permetre
més rebaixes a les seves retribucions, de les que ja ha imposat
el Govern, han anat a fer feina malalts, han contagiat companys
o companyes i han vist com es perllongava la seva situació de
malaltia per no haver aturat a temps i no haver-se tractat amb el
tractament de llit i repòs que la curació d’aquestes malalties
requereix i, finalment, en molts casos han agreujat la situació
amb complicacions del tipus de pneumònies o altres patiments
més greus que els han obligat finalment a prendre una baixa per
incapacitat temporal més llarga, amb la conseqüent reducció de
les seves retribucions.

Aquesta situació ni és bona per als serveis públics ni per als
seus servidors. És per això que consideram imprescindible
l’adopció d’una mesura governamental que exclogui de la
reducció de retribucions per baixes temporals per IT del
personal al servei de l’administració pública autonòmica, com
a mínim de les malalties infeccioses i/o contagioses. Altres
administracions ho han fet, administracions governades pel
Partit Popular han arribat a acords amb les organitzacions
sindicals: l’Ajuntament de Palma, l’Ajuntament de Calvià,
l’IMAS i tantes altres.

Aquesta cambra, aquesta cambra ha pres mesures en aquest
sentit, ha pres mesures per alleugerir el patiment del
funcionariat. No són suficients les exclusions mínimes
establertes per l’acord del Consell de Govern fet sense consens,
ni el fet que, mitjançant una circular, la directora general de
Funció Pública, avui consellera d’Administracions Públiques,
hagi adoptat el criteri de no descomptar el dia d’indisposició si
una persona s’absenta de la feina i va al metge, un dia pot estar
malalta, però aquest dia es descomptarà si finalment, després de
la visita mèdica, el facultatiu decideix que la cosa és prou greu
i dóna la baixa d’IT a l’empleat públic malalt.

Per tot això, proposam que el Parlament insti el Govern de
les Illes Balears que estableixi exclusions en la reducció de
retribucions per baixes temporals per IT del personal al servei
de l’administració de la comunitat autònoma com a mínim de
les malalties infeccioses i/o contagioses, per tal de no perjudicar
la salut de tots els empleats públics i no agreujar encara més les
condicions econòmiques en què presten els seus serveis els
servidors públics.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Ara torn de fixació de
posicions. Pel 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. Avançar que donarem suport
a aquesta iniciativa del Partit Socialista. De fet el nostre grup,
ja en el debat de validació del Decret Llei 5/2012 o de la seva
modificació, el Decret Llei 10/2102, ja va posar de manifest
doncs que aquell decret llei que el que feia era recollir allò que
ja establia el Reial Decret Llei 20/2012, no incorporava tota una
sèrie de supòsits que sí podien estar exempts de la reducció i de
l’efecte sobre la retribució.

En aquest sentit, estic totalment d’acord amb l‘exposició que
ha fet la portaveu del Grup Socialista, només exposar que el
Reial Decret Llei 20/2012, de mesures per garantir l’estabilitat
pressupostària, establia que cada administració podia determinar
els supòsits en què, de caràcter excepcional, es podia establir un
complement fins arribar, com a màxim, al cent per cent. Ja
incloïa, ja especificava i concretava els supòsits
d’hospitalització i intervenció quirúrgica. Com deia, els decrets
autonòmics recollien aquests casos, aquests supòsits i,
posteriorment, l’acord del Consell de Govern, de 9 de novembre
del 2012, també recollia el dret a percebre un complement
econòmic de la prestació reconeguda per la Seguretat Social,
fins assolir el cent per cent en els casos d’incapacitat temporal
següents: intervenció quirúrgica o hospitalització, però ampliava
i concretava en el cas que la intervenció quirúrgica o
hospitalització tengui lloc a un moment posterior, sempre que
correspongui a un mateix procés patològic i no hi hagi hagut
interrupció, o també en els casos de tractaments de radioteràpia
o quimioteràpia, o també, en el tercer cas, quan es tengui l’inici
d’un estat de gestació, encara que no suposi una situació de risc
durant l’embaràs o de risc durant la lactància.
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Cal dir que aquest acord del Consell de Govern es produïa
després que hi hagués hagut intents a través de la Mesa General
d’Empleats Públics de definir i concretar aquests supòsits que
ja des del món sindical es posava de manifest que generarien tot
un..., crec que malestar i situacions injustes als treballadors
públics. 

En concret, en aquelles meses es demanava que es tingués
en compte la situació, per exemple, les condicions especials del
professorat, els tres primers dies d’absència per motius de salut,
que no tinguessin cap penalització o que les baixes de malalties
derivades de la professió, com pogués ser el grip, faringitis, etc.,
tampoc no tingués cap descompte econòmic. També entre les
propostes exposades a la mesa s’incloïen les malalties per motiu
d’embaràs, malalties infeccioses, oncològiques, psicològiques,
etc., que s’incloguessin dins les excepcions que permeten cobrar
el cent per cent de les retribucions.

Moltes d’aquelles propostes, la majoria d’aquelles propostes
no es varen tenir en compte i, per tant, ens alegra que avui una
d’aquelles consideracions s’exposi avui i es dugui a debat i es
tengui en compte perquè es pugui recollir com un d’aquells
supòsits que no perjudiqui el treballador públic.

Cal dir que la forma en què s’han regulat totes les
incapacitats temporals, les IT, l’únic que ha fet ha estat castigar,
perjudicar a aquell que està malalt, tot amb l’objectiu d’allò que
encomana el decret i el reial decret que és el de reduir el dèficit.
Crec que no es pot permetre que un treballador que no es pot
permetre una reducció al seu sou hagi d’anar a fer feina en
males condicions i més quan aquestes condicions tenen a veure
amb alguna malaltia infecciosa, i açò, a causa d’aquesta
deficitària regulació, s’està produint com ja ha exposat la
portaveu del grup socialista.

Per tant, donarem suport, donam suport a aquesta proposta
per excloure la reducció de retribucions per baixes laborals d’IT
els casos com a mínim, com bé diu la proposta, les malalties
infeccioses i/o contagioses, tot i que també volem deixar de
manifest que damunt la taula de la Mesa General d’Empleats
Públics hi ha també altres propostes que creim que haurien de
ser tingudes en compte per part del Govern i que a més estan
donant resultats, situacions personals realment complicades,
injustes, i estic convençut que si s’exposessin de manera
personal cadascuna d’elles estaríem d’acord que no són
acceptables, però la norma general no sap de casos particulars,
però sí que sap de ser sensible i de fer-la flexible i de fer-la
modelable perquè aquestes situacions no es produeixin.

Donam suport per tant a la iniciativa i esperam, lògicament,
que tengui el suport del conjunt de la cambra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Cal destacar que l’article 7 del
Decret Llei 5/2012, pel qual es modifica el Decret 10/2012, de
mesures urgents en matèria de personal i administratives per a
la reducció del dèficit públic de la comunitat autònoma de les
Illes Balears i d’altres institucions, estableix mesures
addicionals per garantir l’estabilitat pressupostària. 

Efectivament, el complement econòmic de la prestació per
incapacitat, es reconeixen els complements següents a favor de
personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquest decret llei
sotmès a règim general de la Seguretat Social i s’estableixen dos
apartats. Quan la situació d’incapacitat temporal derivi de
contingències comuns es reconeix fins al tercer dia un
complement retributiu del 50% de les retribucions que es
percebin el mes anterior al que tengui lloc la incapacitat
temporal; des del quart fins al 20è dia, ambdós inclosos, es
reconeix un complement retributiu que sumat a la prestació
econòmica reconeguda per la Seguretat Social sigui equivalent
al 75% de les retribucions que es percebin el mes anterior al que
tengui lloc la incapacitat, i a partir del 21è dia es reconeix una
prestació equivalent al cent per cent de les retribucions que es
percebin al mes anterior al que es tengui la incapacitat. 

En tot cas, s’han de complementar les retribucions fins al
cent per cent de les que percebi la persona afectada en el supòsit
degudament justificat si durant els dies... en què tengui lloc
hospitalització, intervenció quirúrgica. A més, per acord de
Consell de Govern es podran fixar altres supòsits en què, amb
caràcter excepcional i degudament justificats, es reconegui un
complement econòmic de la prestació reconeguda per la
Seguretat Social fins a assolir com a màxim el cent per cent de
les retribucions que corresponguin a les persones afectades en
cap cas.

Doncs bé, l’acord del Consell de Govern de 9 de novembre
de 2012, pel qual es determinen les situacions de caràcter
excepcional en les quals es reconeix complement econòmic de
la prestació reconeguda per la Seguretat Social com a màxim el
cent per cent de les retribucions que corresponguin a persones
en cada cas, estableixen en primer lloc, el reconèixer aquest dret
a percebre aquest dret econòmic, com a màxim el cent per cent
de les retribucions, a les que impliquin una intervenció
quirúrgica, hospitalització, encara que la intervenció quirúrgica
o hospitalització tengui lloc en un moment posterior sempre que
correspongui a un mateix procés patològic i no hi hagi hagut
interrupció; a l’efecte de determinar aquesta situació només es
considerarà com a intervenció quirúrgica la que derivi de
tractament que estiguin inclosos a la cartera bàsica de serveis
del Sistema Nacional de Salut, els processos que impliquin
tractament de radioteràpia i de quimioteràpia, les que tenguin
l’inici durant l’estat de gestació, encara que no suposi una
situació de risc.
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A més a més, però, en posterioritat la Direcció General de
Funció Pública va aprovar una instrucció per la qual es fixen els
criteris que... a la situació... determinen les situacions
d’incapacitat temporal i el compliment de l’horari de la jornada
de treball en els casos d’indisposició del personal al servei de
l’Administració de la comunitat autònoma. A l’apartat 4 es
preveu que la falta d’assistència d’un dia per causa de malalties
o accidents que no donen lloc a l’emissió d’un comunicat mèdic
de baixa s’entendrà justificada per aquest únic primer dia amb
l’aportació del justificant d’assistència al metge. Posteriorment,
la disposició addicional 38a de la Llei 17/2012, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma..., de l’Estat perdó, per a
l’any 2013, regula com s’ha de fer el descompte a la nòmina
dels empleats públics per l’absència de la feina a causa d’una
malaltia, un accident que no doni lloc a una situació
d’incapacitat temporal i estableix a l’apartat 1, amb caràcter de
legislació bàsica, que això comportarà l’aplicació del descompte
en la nòmina prevista en la situació de la incapacitat temporal
d’acord amb els termes de les condicions que cada
administració pública estableixi pel que fa al seu personal.

La disposició addicional de la Llei 17/2012, de pressuposts
generals de l’Estat, estableix en l’apartat primer, amb caràcter
de legislació bàsica, per tant, que l’absència de la feina a causa
d’una malaltia o un accident que no doni lloc a una situació
d’incapacitat temporal comportarà l’aplicació del descompte en
la nòmina previst per a la situació d’incapacitat temporal
d’acord amb els termes que cada administració pública
estableixi i a la comunitat autònoma de les Illes Balears en
concret això es preveu als articles 4 i 5 de la Instrucció 8/2012,
per la qual es fixen els criteris en relació amb la situació
d’incapacitat temporal i al compliment de l’horari de la jornada
de treball en els casos d’indisposició del personal al servei de
l’Administració de la comunitat autònoma.

Per tant, en el cas de faltes d’assistència al treball a causa
d’una malaltia o un accident que no donin lloc a l’emissió d’un
comunicat mèdic de baixa, sempre que es presenti el justificat
mèdic corresponent, serà d’aplicació el que preveu l’article 7
del Decret Llei 5/2012, pel qual es modifica el Decret Llei
10/2012, per la situació d’incapacitat temporal amb les
especificitats següents derivades de la instrucció abans
esmentada.

La falta d’assistència d’un dia a causa d’una malaltia o un
accident que no doni lloc a l’emissió d’un comunicat mèdic de
baixa, sempre que es presenti el justificant mèdic corresponent
suposarà el reconeixement d’una prestació equivalent al cent per
cent de les retribucions, igualment en els casos de necessitat
d’absentar-se de la feina per indisposició, malaltia o accident
que no donin lloc a l’emissió d’un comunicat mèdic de baixa,
sempre que es presenti el justificant mèdic corresponent es
reconeixerà una prestació equivalent al cent per cent de les
retribucions que es percebin i es considerarà com a horari
treballat..., aquell dia, de 8 a les 15.30 hores o el que s’estableixi
en cada horari especial i segons... el tercer dia d’absència donarà
lloc a un complement retributiu del 50%, no obstant això, la
falta d’assistència al treball per alguns dels supòsits recollits a
l’acord del Consell de Govern de 9 de novembre que està
publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears, encara que no
doni lloc a l’emissió d’un comunicat mèdic de baixa, sempre
que es presenti el justificant mèdic corresponent suposarà el

reconeixement d’una prestació equivalent al cent per cent de les
retribucions. 

Això no obstant, en qualsevol cas, tant si la indisposició és
a causa de baixa mèdica des d’aquest primer dia com si la
indisposició o falta d’assistència s’allarga en més de tres dies,
serà necessari aportar el comunicat mèdic de baixa, la qual cosa
implicarà l’aplicació d’aquest article 7 del decret, d’acord per
tant, amb el punt 2 de l’apartat 5 de l’esmentada instrucció si la
indisposició es produeix un cop iniciada la jornada el temps
treballat aquest dia es podrà computar i compensar en el mes en
què té lloc el fet causant en què es produeixi l’alta mèdica com
a temps de treball efectiu a l’efecte del compliment de la
jornada de feina.

Per tant, pensam que des de la Conselleria es fa feina i es
treballa per millorar les condicions dels treballadors públics,
pensam que es fa d’una manera assenyada i raonable i pensam
que el Govern compleix els seus compromisos i deures de
racionalització de l’Administració pública, però a més a més
compleix també la normativa i amb les necessitats dels
treballadors.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contradiccions el grup
proposant.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Rubio, no calia que em
llegís tota la normativa reguladora, és cert que jo només l’he
resumida, però en això no hi ha contradiccions, la conec molt
bé, la normativa. Moltes gràcies, Sr. Martí, pel suport del seu
grup i vull lamentar una vegada més que no hi hagi manera
d’arribar a cap acord amb el Grup Popular.

Vostès, senyors del Grup Popular s’han carregat la major
part dels drets dels treballadors i treballadores conquerits durant
la democràcia en aquest país, també els drets dels empleats i
empleades públics, han dejectat els representants dels
treballadors i han deixat en paper banyat el dret a la negociació
colAlectiva per establir els termes en què es relaciona
l’Administració amb els seus empleats i servidors públics, un
dret constitucional, vostès que s’omplen la boca dient que la
defensen, no la defensen per a tots per igual.

Són més papistes que el papa, “seguidistes” del Sr. Rajoy,
els empleats públics autonòmics estan pitjor que els altres, i això
és culpa seva. La llei permetia l’acord, la llei permetia que cada
administració establís les seves particularitats, i nosaltres, cap
ni una, les mínimes que estableix l’Estat i perquè no les han
pogut llevar, perquè si no, segurament tampoc no hi arribaríem.
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Altres administracions governades pel Partit Popular han
arribat a acords. L’Ajuntament de Palma, sense anar més lluny,
no aplica cap descompte per la primera baixa per incapacitat
temporal durant l’any natural, zero descompte, d’aquesta
manera s’assoleix també l’objectiu de lluita contra l’absentisme
perquè la gent ja va alerta, no es posa de baixa si no ho necessita
d’una manera imprescindible, però no es fa pagar a justos per
pecadors i es mostra més sensibilitat que la del Govern envers
els empleats públics municipals.

Aquesta cambra, el Parlament també té un acord específic,
l’IMAS, l’Ajuntament de Calvià i tants d’altres si ho anàssim a
cercar, per què el Govern autonòmic no ho vol fer?, per què els
mínims?, a qui volen acontentar?, als empleats públics
evidentment no, a la societat tampoc, al Sr. Rajoy. 

Vostès ja no poden parlar d’herències rebudes, deixin aquest
discurs perquè serà la que vostès deixaran, serà la d’un país
assolat amb una bretxa social que serà molt difícil de revertir, la
desigualtat s’incrementa cada dia més en totes les seves
mesures, mesures que són només seves, només vostès en són
responsables, la seva herència també l’hem patida tots, els
ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears, perquè la crisi
econòmica que vivim és fonamentalment conseqüència de la
bombolla immobiliària que vostès varen provocar amb la Llei
del sòl del Sr. Aznar, de aquellos polvos, estos lodos. Potser
nosaltres no la vàrem aturar, però vostès l’aprofiten, l’aprofiten
i l’estan agreujant per imposar un model social més
desigualitari, el més desigualitari que ha tingut mai aquest país,
ens durà una feinada recompondre’l i reconquerir els nostres
drets, però no dubtin que ho farem i ho farem més prest que
tard.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, passam a la votació de la Proposició no de
llei RGE núm. 3962/13.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

En conseqüència quedaria rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 3962/13.

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