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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i,
en primer lloc, demanaria als grups parlamentaris si es
produeixen substitucions. Molt bé, no hi ha substitucions. 

I. Compareixença RGE núm. 10314/12, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, del conseller de Presidència,
per tal d'informar sobre la decisió de personar-se en casos
de corrupció.

El primer punt de l’ordre del dia d’avui consisteix en la
compareixença RGE núm. 10314/12 del conseller de
Presidència, solAlicitada per quatre diputats membres de la
Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals adscrits al Grup
Parlamentari Socialista, per tal d’informar sobre la decisió de
personar-se en els casos de corrupció. 

Assisteix a la sessió el Sr. Antonio Gómez i Pérez,
vicepresident i conseller de Presidència, acompanyat de la Sra.
Elena Dàvila i Centeno, cap de Gabinet, i la Sra. Paula Medrano
i González, responsable de Premsa.

Té la paraula el Sr. Conseller per tal de fer l’exposició oral,
sense limitació de temps.

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

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados.
Comparezco a petición del Grupo Socialista para informar sobre
las lineas de actuación de la conselleria, en este caso
Vicepresidencia, y del Govern en los casos que estamos
personados o para hablar sobre determinados casos de
corrupción.

En primer lugar, quiero manifestar lo que hemos
manifestado en reiteradas ocasiones, y es que este gobierno está
personado en todos aquellos casos, en todos, en los que ha
podido existir algún tipo de malversación de los recursos
públicos y estamos personados precisamente para eso, para
defender esos recursos públicos. Y hemos manifestado en
reiteradas ocasiones que los defenderemos donde sea y ante
quien sea.

Quiero también poner en conocimiento de todos ustedes que
el Govern está personado a través de la Abogacía de la
comunidad autónoma. Por lo tanto, el posicionamiento que
siempre ha mantenido este gobierno es desde un punto de vista
totalmente jurídico y técnico. La Abogacía tiene total
independencia para posicionarse en función de los criterios que
ella, desde el punto de vista como les digo técnico y jurídico,
considera. 

Quiero, también, reiterar la postura de este gobierno de
defender y de seguir defendiendo los intereses de los ciudadanos
de esta comunidad autónoma en todos los procesos que hay
abiertos. También quiero comunicar a esta comisión que no me
voy a pronunciar sobre determinados casos que están abiertos
precisamente para evitar juicios paralelos y para no interferir en
las investigaciones o en el desarrollo de los distintos casos.

Por lo tanto, hecha esta breve exposición yo estoy a vuestra
disposición para las preguntas que consideren. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió
de la sessió per un temps màxim de quaranta-cinc minuts per tal
que els grups parlamentaris puguin preparar la formulació de
preguntes o observacions, per la qual cosa es demana als
portaveus si volen una suspensió de la sessió o si podem
continuar. El Sr. Conseller pot contestar globalment totes les
preguntes o observacions formulades o contestar individualment
després de la intervenció de cada portaveu.

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Pilar Costa, per un temps de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, per la seva
compareixença. Bé, en primer lloc, gràcies per la seva
compareixença des d’un punt de vista formal, però des d’un
punt de vista del fons del que aquí se li demanava lamentar que
no ens ha dit absolutament res. És cert que en comissió i també
en el Ple del Parlament el Govern ja havia manifestat en
diverses ocasions la seva voluntat o la seva decisió d’estar
personat en els casos de corrupció. No em val que em digui, Sr.
Conseller, que vostès tot això ho deixen en el punt de vista
tècnic i jurídic perquè estar personat o no en una causa, sigui de
corrupció sigui de qualssevol altres tipus, això és una decisió
política, és el Govern qui decideix si es persona o no com a
acusació particular, etc.

Per altra banda, Sr. Conseller, no ens hagi dit ni paraula de
quins són els motius que han portat al Govern a prescindir o a
apartar la persona, la lletrada, que fins ara portava les
acusacions particulars en nom del Govern dins els procediments
de corrupció, tal i com publica avui un mitjà de comunicació,
Sr. Conseller. És una funcionària de la seva conselleria que fa
anys, des de l’anterior legislatura crec, no ho record bé, i també
de l’actual legislatura que fins ara ha fet la funció de lletrada en
nom del Govern exercint l’acusació particular.

Volem saber, Sr. Conseller, si això té a veure amb pressions
polítiques del Partit Popular, si això té a veure amb pressions
polítiques del mateix govern que se senti incòmode a exercir
l’acusació particular en processos, en casos de corrupció, en els
quals els seus propis companys o bé estan imputats a dia d’avui
o bé estan sent investigats o fins i tot companys seus que ja han
estat condemnats, com és el cas de l’expresident Matas que a
dia d’avui es troba pendent la seva causa de sentència o de
resolució judicial per part del Tribunal Suprem després que el
Sr. Matas recorregués la seva condemna dels tribunals d’aquí,
de les Illes Balears.
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No em digui -m’avanç, Sr. Conseller- que tot això es deu a
una reestructuració dels serveis o dels lletrats de la seva
conselleria perquè supòs que si no hi ha aquesta lletrada n’hi
haurà una altra. Per tant, vull saber, quins són els motius polítics
que porten al Govern a apartar una lletrada que fins ara, tant a
l’anterior legislatura com a aquesta, ha exercit l’acusació
particular.

Per altra banda, Sr. Conseller, també li vull dir clarament
que ens preocupa des del Grup Socialista que tot i que el
Govern estigui personat en els casos de corrupció, en els quals
el Govern n’és o pot ser un propi perjudicat d’aquests casos, no
s’arribi a exercir l’acusació particular tal i com pertoca sinó que
en alguns casos hagin exercit una espècie de defensa i no
d’acusació en determinats casos de corrupció. I això no és nou
només aquí a les Illes Balears, ho veim com passa en el Cas
Gürtel en el conjunt de l’Estat on el Partit Popular ha estat
expulsat d’una causa, de la causa judicial Gürtel, perquè el jutge
ha entès, l’Audiència Nacional ha entès que el Partit Popular en
comptes d’exercir l’acusació particular exerceix la defensa dels
seus companys. I com he dit, el Partit Popular ha estat expulsat
d’una causa judicial en el Cas Gürtel.

Li vull demanar, Sr. Conseller, si no tem que pugui passar
això aquí a les Illes Balears quan en determinades causes vostès
no han exercit l’acusació sinó que han fet més bé de defensa, i
em vull remetre, i li diré els casos concrets, a la causa d’Over
Marketing que està sent investigada aquí a les Illes Balears on
el Govern, en boca de l’exportaveu d’aquest govern, el Sr.
Bosch, va dir que es demanava l’arxiu de companys seus del
Partit Popular en el Cas Over Marketing perquè entenia el
Govern que no hi havia causa per continuar acusant.
Sorprenentment la Fiscalia sí va acusar i... bé, sorprenentment,
el que sorprèn és la posició del Govern, no de la Fiscalia i de la
decisió del jutge, i el jutge va rebatre o va denegar la petició del
Govern d’arxivar una causa concreta sobre Over Marketing en
la qual hi estaven, hi estan encara, implicats membres del Partit
Popular que a dia d’avui estan en actiu i per a més senyes són
avui diputats d’aquest parlament de les Illes Balears.

Per altra banda, Sr. Conseller, crida l’atenció que en aquest
mateix cas d’Over Marketing, en una altra peça separada, el
Govern no solAlicitàs una fiança civil a l’excap de premsa de la
Sra. Aina Castillo, exconsellera de Salut del Partit Popular, quan
el fiscal sí ho va fer i quan el jutge sí ho va concedir. 

Per tant, no és que el Partit Socialista tenguem sospites o
siguem malpensats que el Govern no exerceix una acusació
particular tal i com pertoca sinó que hi ha casos concrets que el
mateix jutge instructor ha mostrat la seva sorpresa que el
Govern no fos tan contundent com hauria de ser en aquells
casos on és el perjudicat. 

També va cridar l’atenció que en una peça separada del Cas
Palma Arena, del Cas Calatrava, el Govern demanàs l’arxiu
també per a dos dels acusats, que són l’expresident Matas i el
mateix Sr. Calatrava, quan la Fiscalia mantenia l’acusació. 

Amb tot això, Sr. Conseller -i acab ja-, allò que el Grup
Socialista vol és mostrar la preocupació que el Govern en
comptes d’exercir l’acusació particular com a perjudicat que ho
és de tots aquests presumptes delictes de malbaratament de fons
públics i exigeixi la devolució d’aquests fons públics a les
arques de la comunitat s’erigeixi, en alguns casos, en defensor
dels seus companys del Partit Popular. Hem vist la contradicció
que ha succeït en el Cas Scala on, des del meu punt de vista amb
molt bon criteri, el Govern exigia responsabilitats penals i civils
als encausats del Cas Scala, per primera vegada es demana la
responsabilitat civil al Partit Popular perquè torni els doblers
que presumptament es varen malbaratar en el Cas Scala, però el
Partit Popular no els torna.

És a dir, que el Sr. Bauzá com a president del Govern acusa
i exigeix al Partit Popular, del qual ell també n’és president, que
dipositi una fiança perquè entén que s’han produït els delictes
que s’acusen en el Cas Scala. Però bé, aquest cas està, supòs, a
punt de que surti la sentència perquè ja es va celebrar el judici.

I, per últim, dir, Sr. Conseller, que no em val que em digui
que vostè serà molt breu en la seva exposició perquè tot això
són casos que estan oberts en els jutjats i que no vol interferir,
no, és que vostè no interfereix en res. Aquí allò que li demanam
són explicacions polítiques, i tots aquests casos que parlam no
estan sota secret de sumari, ni molt menys, entre d’altres coses
moltes de les coses que sabem, vaja, l’oposició tot el que sap és
pel que ha sortit en els mitjans de comunicació. Per tant, no em
val, Sr. Conseller, que em digui que tot això està en els jutjats
i que vostè no en pot dir més.

I ja per últim, el més greu, la notícia de la qual hem tengut
coneixement avui. Vull, Sr. Conseller, que vostè em digui si sap
alguna cosa, si és certa o no, en un diari digital, infoLibre, surt
avui que el Partit Popular balear va pagar a detectius perquè
expiessin a diputats socialistes, i el portaveu del Partit Popular,
Sr. Ramis, ha declarat que en cap cas era per expiar els jutges i
fiscals que estan rere els casos de corrupció, però que si ho
haguessin fet tampoc no passava res. Això avui és una notícia
que surt, com dic, a un diari digital, infoLibre, jo no sé si això
és cert o no, les declaracions també estan en boca del Sr. Miquel
Ramis, portaveu del Partit Popular, i diputat del Partit Popular
en el Congrés. 

Davant aquestes greus acusacions, perquè si això és cert
evidentment no quedarà en aquesta comissió, Sr. Conseller,
vull, per favor, que em contesti si això és cert o no. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari MÉS
té la paraula el diputat Sr. Nel Martí, per un temps de deu
minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. Conseller. Seré
breu, no repetiré la preocupació expressada per la diputada
socialista, que compartim, no crec que sigui necessari reiterar
tota l’exposició, com deia, compartim l’exposició, la
preocupació, els dubtes plantejats respecte de com entén el
Govern i el Partit Popular l’acusació particular. 
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Deixi, però, que em desviï un bri del tema que motiva la
compareixença i li demani per una qüestió que el nostre grup ja
ha plantejat altres vegades i que no ha obtingut resposta, o
almenys amb la precisió que esperàvem. El Govern ja ha dit,
d’una forma clara, que es persona en tots els casos
independentment, com deia, de la interpretació o de l’actuació
que fa en l’acusació particular, però després una vegada hi ha
una resolució cal actuar. Ja fa més d’un any que tenim una
sentència de l’Audiència Provincial de Palma en la qual es
condemna a sis anys de presó a l’expresident Jaume Matas i en
la qual es posa de manifest el cas subvencions, la trama que va
fer servir l’Agència Balear de Notícies per finançar ilAlícitament
el diari Libertad Digital, i per la qual varen treballar i facturar
també alguns diputats del Partit Popular. 

Camps ens podria explicar perfectament com es va produir
tot això i segur que podria donar detalls per avui tenir algunes
coses resoltes. L’important, emperò, és que la sentència deixa
clara una cosa, que el Govern de Jaume Matas va subvencionar,
via Agència Balear de Notícies a Libertad Digital, ho va fer de
forma ilAlícita, però com que no es pot garantir que l’aportació
exclusivament a l’agència és de més de 120.000 euros no pot
condemnar, però sí que pot, i la sentència ho fa d’una forma
molt clara, fer una reserva a l’acusació particular, la comunitat
autònoma, dient-li, animant-la a prendre accions, les accions
necessàries, corresponents per reclamar les quantitats
indegudament cobrades per l’entitat subvencionada.

Insistesc que açò no té a veure amb la sentència, el Govern
dirà que esperarà, com ja ha dit, a una sentència ferma. La
sentència ferma no modificarà allò que, d’una forma clara, fa la
reserva i explica la resolució.

En aquest sentit, Sr. Conseller, d’acord amb el compromís
que va prendre el Govern en aquesta cambra de reclamar, sigui
qui sigui, totes les quantitats indegudament pagades i que han
perjudicat la comunitat autònoma, li torn a demanar, en quina
situació es troba aquesta recuperació de recursos públics que les
sentències demostren que s’han robat, i en concret per aquest
cas? 

Insistesc, no cal esperar la resolució del recurs perquè el
recurs té a veure amb les condemnes i no amb les reserves que
fa el jutge orientant l’administració a recuperar els recursos
públics. En aquest sentit, per tant, jo crec que la justificació
d’esperar una sentència ferma no és suficient o no expliquen
que en aquest moment no s’hagin ja iniciat actuacions per
recuperar aquests recursos.

I el segon aspecte, també paralAlel i lògicament vinculat al
tema que avui ens ocupa, li demanaria per una resolució
d’aquest parlament i d’aquesta comissió en la qual es demanava
al Govern de continuar treballant a fi d’aprovar, el més aviat
possible, un decret, el decret que permetés retirar les distincions
honorífiques a aquelles persones condemnades amb sentència
ferma en casos de corrupció. És una resolució que vàrem
prendre d’una forma conjunta els diferents grups, se li va donar
èmfasi a aquesta resolució, la voluntat que s’hi treballés d’una
forma... amb celeritat i crec que avui també era el moment
d’aprofitar avui la seva compareixença per saber en quina
situació es troba aquest decret.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Bon dia, conseller. En primer lloc, agrair-li aquesta
compareixença en aquesta comissió i donar-li la benvinguda,
així com també la feim extensiva a les persones que
l’acompanyen en aquesta sessió.

Tornam avui en aquesta comissió, una vegada més, no és la
primera, a reproduir un debat que ja es va substanciar en el fons,
mesos enrere, on el Grup Parlamentari Popular i la resta de
grups parlamentaris vàrem tenir l’oportunitat, i no la vàrem
desaprofitar, de fixar posició precisament sobre aquesta qüestió.
Vàrem tenir oportunitat de marcar criteri, de marcar un
raonament que per part del Partit Popular i del grup
parlamentari al qual represent no ha canviat, no ha variat en tan
poc temps i que avui el continuam mantenint amb la mateixa
convicció i amb la mateixa fermesa que el primer dia. Per tant,
la meva exposició serà breu, però sí que reiterant tots aquells
arguments que ens varen portar aquell dia a aquella comissió i
insistint en allò que veritablement importa. 

En primer lloc, he estat atent a la seva intervenció breu, però
que no deixa més que palesa una situació òbvia, raonable,
responsable i és efectivament el paper que en aquest govern en
aquest moment li toca jugar. Li toca jugar un paper de
persecució de totes aquelles persones sobre les quals tengui
sospita que han malbaratat fons públics i recursos públics en
aquesta comunitat autònoma, i aquí i en aquesta acció al Grup
Parlamentari Popular òbviament, només faltaria, ens hi trobarà
al seu costat, com supòs que també es trobaran al costat la resta
de grups parlamentari perquè efectivament aquesta acció és una
obligació, una obligació que el Govern de les Illes Balears ha
d’impulsar.

Aquesta qüestió, com dic, amb la qual coincidirem tots, no
es tracta d’una opció, no, no es tracta d’una opció, maldament
alguns governs anteriors ho hagin considerat com una opció, la
de personar-se o no personar-se en casos de presumpta
corrupció, sinó que es tracta d’una veritable obligació, una
veritable obligació i a més una exigència, i d’aquesta manera la
conselleria, el Govern i vostè mateix ho han entès, com una
veritable obligació, perquè no podem deixar espai a la
impunitat, no podem deixar que aquestes conductes indignes,
d’aprofitar-se dels recursos públics, finalment se surtin amb la
seva.
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Per tant en tots aquells casos en què hi hagi sospites que
s’han malbaratat cabals públics, jo, Sr. Conseller, l’anim a
insistir en la personació, i que per part de l’Advocacia de la
comunitat autònoma es desenvolupi tota l’acció que sigui
necessària amb els corresponents procediments.

I, Sr. Conseller, en aquest cas vostè i el Govern de les Illes
Balears és cert que no han tengut complexos, cap ni un,
complexos de personar-se en aquells casos on hi hagués pogut
haver implicats que fossin i que hagin format part del seu propi
partit, del meu propi partit, que és el Partit Popular,
circumstància aquesta que a vostè, al Govern, el dignifica, i que
-i ho he de dir- els allunya de posicions que han mantingut altres
partits polítics quan han estat al Govern, i que en molts de casos
han optat, han optat, per mantenir polítiques de braços creuats,
i és així, polítiques de braços creuats, quan s’han vist afectades
persones que eren membres dels seus propis partits.
Simplement, si tenen oportunitat, hi ha casos que podem
desenvolupar i podem explicar aquí perfectament.

Per tant, dit això, no em queda més que felicitar per donar
compliment, insistesc, a allò que és una obligació, perquè és una
obligació d’acord amb una convicció i d’acord també amb uns
principis que podríem resumir en una recurrent frase: qui l’ha
fet, qui l’ha fet, l’haurà d’acabar pagant.

I en segon lloc, Sr. Conseller, també volíem insistir, li
volíem dir que hem de lamentar -això és qüestió que no s’ha
produït només una vegada, sinó que es repeteix en aquesta
qüestió en moltíssimes ocasions- sentir el mateix discurs de
sempre per part de l’oposició: que si el Govern no fa prou mai,
que no basta amb personar-se, que l’acusació no es desenvolupa
en condicions, que si no es desenvolupa l’acció correctament en
el procediment, insinuen que les instruccions dins el mateix
procediment vénen dirigides i són polítiques per part de vostè o
de membres del Govern..., i jo li he de dir que aquí hi ha un cos
de lletrats de la comunitat autònoma, que avui i en altres
ocasions l’oposició l’ha deixat, i ho dic amb molta convicció, a
los pies de los caballos, i avui és un d’aquests casos. Avui
l’Advocacia de la comunitat autònoma per part de l’oposició
torna a quedar a los pies de los caballos. Per què? Perquè
aquest cos de lletrats de la comunitat autònoma no va bé a
l’oposició, i són els mateixos o el mateix cos de lletrats que ha
defensat aquesta comunitat autònoma en tots els procediments,
amb independència de qui ha estat governant, un cos de lletrats
que està subjecte a un codi deontològic de la seva professió de
lletrat; un cos de lletrats que marca l’estratègia del procediment,
si és que la marca el cos de lletrats, l’Advocacia de la comunitat
autònoma, que actuen amb professionalitat dins el procediment
i que actuen amb absoluta imparcialitat, i d’això n’estic
absolutament convençut, amb una alta formació jurídica, que la
tenen, i que defensen la comunitat autònoma allà on sigui
necessari. I el més important, el més important que com a
professionals són, dins el procediment no estan ni han d’estar
subjecte a cap tipus de mandat imperatiu.

Per tant en aquest moment he de defensar de forma enèrgica
i de forma tancada el cos de lletrats de la comunitat autònoma
perquè crec que precisament avui és més necessari que mai.
Possiblement a l’oposició li agradaria que no estiguessin
subjectes de cap codi deontològic, que fossin vostès que
marcassin l’estratègia del procediment de tal manera que vostès
fossin responsables de tot, que no actuassin amb la
professionalitat i amb la imparcialitat amb què actuen, i moltes
altres qüestions a les quals acab de fer referència.

Per tant, i en resum, crec que no és adequat, no és procedent
i no és digne d’utilitzar el cos de lletrats i d’advocats d’aquesta
comunitat autònoma per fer política. Crec que és un ús pervers
d’un cos de lletrats que efectivament fan la seva feina com toca,
i per tant, Sr. Conseller, l’animam a seguir amb aquesta
convicció i a seguir impulsant aquesta obligació que és
personar-se i formular acusació a través de l’Advocacia de la
comunitat autònoma si així ho considera l’Advocacia de la
comunitat autònoma en tots aquells casos en què efectivament
s’entengui que hi ha hagut malbaratament de cabals públics, i en
particular en tots aquells casos de presumpta corrupció.

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados,
primeramente contestaré a la intervención de la portavoz del
Partido Socialista. Mire, yo de una forma clara le diré que
efectivamente la decisión de personarse en los distintos casos es
política y es del Govern, nadie lo pone en duda, pero una vez
personados en esos distintos casos en los que hemos
considerado que ha podido haber algún tipo de malversación de
caudales públicos, lo que le he dicho es que ahí ya no se hace
política, ahí el Gobierno está personado a través de la Abogacía,
y es la propia abogacía la que marca el criterio técnico jurídico.
Yo quiero que le quede claro. La decisión de personarnos es
política, por ese interés de este gobierno que todo lo que se haya
podido malversar y que sea de interés de esta comunidad
autónoma, de los ciudadanos de esta comunidad autónoma, se
defiende donde sea y ante quien sea. Esto lo hemos dicho por
activa y por pasiva en sede parlamentaria y en otras sedes.

Después, en cuanto al posicionamiento, pues dejamos que
sea la propia abogacía, que son los que entienden de estos
temas, y por lo tanto nosotros no interferimos para nada, y en
todos los casos que usted ha citado anteriormente pues la
postura y la posición de este gobierno es la que le digo, la que
decide la Abogacía, totalmente. 

Y le insisto en que en todos aquellos casos que hay abiertos
este vicepresidente no se va a pronunciar, porque creo que no es
correcto. Hay que respetar las investigaciones, hay que respetar
a los jueces y hay que respetar todos los procesos que están
abiertos. Por lo tanto no vamos o yo no voy a protagonizar o a
promover que se pueda iniciar ningún tipo de juicio paralelo. Yo
creo que esto queda bastante claro.
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En cuanto a la señora..., una señora que como usted...., que
hoy recoge algún medio de comunicación que forma parte de la
Abogacía, tengo que decirle que lo que ha sucedido es que
estamos en un proceso de reordenación y de optimización de
recursos, pero hay un total respeto a esta señora y al trabajo que
está haciendo esta señora, a la profesionalidad de esta señora,
que no le quepa la menor duda. Pero es que lo que está
sucediendo en la Abogacía, si usted..., en fin, como diputada,
verá que está sucediendo en todos los ámbitos de esta
comunidad autónoma. Estamos intentando optimizar los
recursos de esta comunidad autónoma.

Yo sí que quiero recordarle que nosotros pues,
efectivamente, estamos personados en todos los casos, pero es
que usted hace unas recomendaciones o hace unas..., digamos
unas demandas al Gobierno que ustedes también deberían
mirarse ustedes. ¿En el caso de Ibiza Centre ustedes están
personados para algo, para defender algo?, ¿para si alguien de
su partido ha hecho algo que no haya tenido que hacer pues
también pedir que el peso de la ley caiga sobre ellos? En el caso
de..., en el caso éste de Park Control, ¿ustedes se van a personar
también, para, si algún miembro del Partido Socialista ha hecho
algo mal hecho, exigir -como estamos haciendo nosotros, como
está haciendo este gobierno en otros casos con miembros del
Partido Popular- exigir responsabilidades? ¿Lo están haciendo?
Yo espero que las..., en fin, lo que ustedes recomiendan a los
demás pues también se lo apliquen ustedes.

En cuanto a lo que usted me ha comentado de lo que aparece
en un determinado medio de comunicación sobre temas de
detectives, yo es que la verdad es que la noticia no la he leído,
no la conozco, y no me voy a pronunciar sobre algo que no
conozco. Es que ni la he leído. En cualquier caso sí que quiero
recordarle que este gobierno de estos casos no sabe nada ni va
a saber nada. Me ha venido a la memoria la pasada legislatura,
cuando algún conseller compró algún maletín espía, que
apareció por todos los medios de comunicación, y eso sí que le
garantizo que este gobierno no lo hace.

Creo que con esto he dado cumplida respuesta a todas las
cuestiones que usted me ha planteado.

En cuanto a MÉS, pues yo creo que en la línea argumental
que he hecho al Grupo Socialista. En cuanto a lo que usted está
insistiendo, que además no es la primera vez que lo hace, con el
tema de la Agencia de Noticias, yo es que quiero insistirle que
es que no hay sentencia firme, es que tenemos que ser
respetuosos con nuestro ordenamiento jurídico; es que ¿cómo
quiere usted que se aplique algo que está recogido en una
sentencia pero que no es firme y que además está recurrido? Yo
por analogía podría pedirle a usted que en el caso Camins
también se les aplique el mismo criterio. No, pero hay juicio
oral abierto, hay juicio oral abierto y se les acusa de
malversación de caudales públicos, de prevaricación y de fraude
a la administración. Por lo tanto, ante esta acusación, yo
también podría pedir, pues oye, que se tomen..., que se ejecute.
Por lo tanto yo creo que lo primero de todo y en la base de todo
yo creo que tenemos que tener total respeto a los
procedimientos que tiene establecidos nuestro ordenamiento
jurídico.

Después, en cuanto al decreto para retirar las distinciones
que en su momento se hayan podido otorgar a algunas personas
que en su momento se consideró que las merecían, he de decirle
que hay un borrador finalizado, está siendo revisado por los
servicios jurídicos, es un borrador complicado pero que en
cualquier caso en breve se aprobará. Por lo tanto hay la firme
voluntad de dar cumplimiento tanto a la petición que se hizo por
parte de este parlamento como a la propia voluntad también que
ya existía por parte del Gobierno. Así es que supongo, supongo
no, estoy seguro que en breve este borrador estará aprobado.

Después, en cuanto al Grupo del Partido Popular no me
queda más que agradecer la intervención, el apoyo que estáis
otorgando a este gobierno, y nosotros vamos a seguir en la
misma línea, en la línea manifestada desde el inicio de esta
legislatura. Estamos aquí para defender los intereses de los
ciudadanos de esta comunidad autónoma, y yo creo que estamos
dando buena prueba que los defendemos donde sea y ante quien
sea, y no vamos a cejar en seguir en esta dirección, porque aquí
los que corrompen son las personas, y si alguien ha hecho mal
hecho, sea del partido que sea y proceda de donde proceda, pues
tiene que caerle el peso de la ley encima.

Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Conseller. Ara torn de rèplica. Pel
Grup Parlamentari Socialista té la paraula la diputada Sra. Pilar
Costa, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, és que no basta estar
personat, sinó tenir una actitud activa en l’acusació si s’estan
defensant els interessos dels ciutadans de les Illes Balears; no ho
diu només el Grup Parlamentari Socialista, és que a vostès el
jutge instructor els ha esmenat la plana, va criticar que
demanassin l’arxiu de determinats acusats en casos de
corrupció. No ho deim nosaltres, és que ho diu el jutge
instructor.

I per suposat que jo no pos en dubte la feina de cap lletrat de
la comunitat autònoma ni de l’Advocacia, és que això ho diuen
vostès. Perdoni, és que sembla que qui està posant en dubte la
feina són vostès. Que no ho veuen? “El Govern prescinde de la
letrada que le representa en casos de corrupción”. Quin és
l’argument del Govern?, que és per optimitzar recursos. El vol
dir, Sr. Conseller, què vol dir optimitzar recursos?; que trauran
aquesta lletrada i que no quedarà ningú?, cosa que és
impossible, perquè si no no exerciran l’acusació particular; o
que en comptes d’aquesta lletrada n’hi posaran una altra?, i si
n’hi posen una altra, em vol dir quins recursos estan
optimitzant? Sr. Conseller, jo crec que se’ls ha vist el plumero.
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I per altra banda li record, li record, que l’Audiència
Nacional ha expulsat el Partit Popular del cas Gürtel per
maniobrar en defensa del Sr. Bárcenas. Vagin alerta a la
comunitat autònoma perquè el que no pot fer el Govern és
actuar en defensa de determinats imputats que són colAlegues del
Partit Popular.

No intenti tornar, com era previsible, y tú más, y los casos
en los que está el PSM o el PSOE, y ustedes qué han hecho...
Sr. Gómez, vol que li recordi qui va iniciar la personació dels
casos de corrupció estant al Govern a l’anterior legislatura?, el
govern progressista, i vostès és que no han tengut més remei
que continuar, entre altres coses, primer, perquè es lleven
determinats personatges del Partit Popular que ja els va bé a
vostès políticament llevar-se’ls d’enmig, i, segon, perquè si no
hagués cantat massa que vostès no haguessin continuat exercint
l’acusació particular.

I, Sr. Gómez, aquest és un tema molt seriós, i li record que
totes les enquestes diuen que el segon problema que perceben
els ciutadans més greu d’aquest país després de l’atur és la
corrupció. Per tant ens ho hem de prendre molt seriosament, i el
meu partit s’ho pren.

Em diu que no pot fer manifestacions respecte del que avui
treu un diari digital perquè no ho ha llegit. Idò miri, jo li ho
llegiré; digui’m si és cert o no és cert, independentment de les
manifestacions, i el que vostè sap, perquè es diu que “el PP
balear pagó a detectives tras la fianza a Matas, pero dice que
no para vigilar al juez y al fiscal; el secretario general del PP
balear Miquel Ramis asegura que contrataron a los detectives
para averiguar si diputados socialistas habían ido en viaje
privado a Andalucía con fondos públicos. La contabilidad
refleja que el partido pagó... el Partido Popular pagó a los
detectives 4.176 euros en tres veces, la primera de ellas tres
semanas después de que el juez impusiera a Matas 3 millones
de fianza; el segundo pago se efectuó cinco meses más tarde,
en septiembre, y el último a finales de octubre”. Diu el Sr.
Ramis: “No lo hicimos, pero si hubiéramos tenido que poner
detectives al juez y al fiscal pues a lo mejor lo habríamos
hecho. El PP balear pagó a detectives el año en que Castro y
Horrach se sintieron espiados”. Sr. Conseller, em pot dir en
aquesta comissió si això és cert o no? Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari MÉS...

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, bé, després de..., em sembla que dir qualsevol cosa
després de la possibilitat que el Partit Popular es dediqués a
l’espionatge, doncs em sembla una minúcia. 

En qualsevol cas deixi que li reiteri una qüestió que em
sembla que és un diàleg impossible, respecte de l’Agència de
Notícies: dins la sentència hi ha molts casos, i jo li estic parlant
del cas Subvencions, i li vull recordar que no se’ls condemna
per aquest cas, per unes qüestions formals. Llegiré textualment,
diu respecte d’aquest cas: “Se absuelve a las entidades Agencia
Balear de Noticias y el Ibal Comunicación de la
responsabilidad civil subsidiaria demandada”, queda clar. I
després: “Se reserva la acusación particular comunidad

autónoma las acciones de que se crea asistida para reclamar
aquellas cantidades indebidamente cobradas -anteriorment
exposa les quantitats que manifestament i que cap recurs ni cap
sentència ferma no modificaran- indebidamente cobradas por
la entidad subvencionada Agencia de Noticias Balear. Se
reserva la acusación particular comunidad autónoma las
acciones de que se crea asistida para reclamar a la entidad
Agencia Balear de Noticias las cantidades”, tal, tal... És a dir,
no hi ha res en qüestió..., el recurs es fa d’acord a la sentència,
el recurs no afecta aquesta constatació que fa la sentència, que
fa el jutge, la sentència ferma no modificarà el que aquí posa de
manifest, hi ha recursos malversats, això ja és... inqüestionable
i es pot actuar. Nosaltres el que li demanam reiterades vegades
és, per què no actua ja?, hem d’esperar la sentència ferma?, què
canviarà la sentència ferma respecte d’això?, absolutament res,
crec que ho sap perfectament.

En aquest sentit li demanam que seria un bon exemple d’allò
que el Govern, efectivament, per insistència de tots els grups ha
repetit, s’hi presentarà, actuarà i reclamarà tots els recursos
malversats, és l’exemple fàcil, senzill, per demostrar que açò
pot ser una realitat demà mateix i a més, ho pot ser. Nosaltres li
ho hem dit, té persones que el poden ajudar fàcilment a
recuperar aquests recursos i açò és el que creim que li hem de
demanar fins que sigui una realitat.

Respecte de la intervenció de la diputada socialista, crec que
les acusacions són molt greus, crec que una resposta és
imprescindible. Crec que el ciutadà no pot quedar amb el dubte
que els seus representants públics siguin objecte de..., doncs
d’aquestes persecucions si són reals i si no ho són, crec que faria
un gran favor el Govern de ser clar i negar-ho contundentment,
d’una manera ferma, per tal d’evitar qualsevol dubte i qualsevol
sospita.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula
el Sr. Miguel Jerez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Si, gràcies, Sr. President. Confii que no esgotaré tot el temps
perquè crec que ja s’ha posat més que de manifest en reiterades
ocasions i aquesta és una més la posició del Grup Parlamentari
Popular. Per tant, crec que aquesta qüestió té el recorregut,
efectivament, que té i no en té més que el que té. 

Insistir en aquest assumpte, una vegada i una altra quan el
Govern de les Illes Balears s’ha presentat en tots aquells casos
en els quals hi ha sospites que s’ha malbaratat recursos públics
és insistir a, com dic, posar als peus dels cavalls a l’Advocacia
de la comunitat autònoma, posar en qüestió la feina d’aquestes
persones professionals que tenen autonomia suficient per decidir
les accions que han de desenvolupar dins el mateix
procediment.
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Insistir també en aquesta qüestió és obrir espais. Insistir en
aquesta qüestió és obrir espais en la memòria per contrastar,
miri per on, per contrastar formes d’actuar d’uns i formes
d’actuar d’uns altres quan governen i quan precisament
pertanyen a unes determinades formacions polítiques.

Vostè aquí, avui, ha esmentat dos casos, que precisament fan
referència a un àmbit territorial determinat que és l’illa
d’Eivissa, d’on provenc, un és el cas Eivissa Centre, en el qual
hi ha imputat precisament un diputat d’aquesta cambra que
pertany al Grup Parlamentari Socialista, Sr. Tarrés, és un fet
objectiu, que ningú no discuteix, hi està, i l’altre cas és el de cas
Park Control, si em permeten em centraré en el segon perquè
crec que és interessant.

Fa poc l’Audiència Provincial va decretar, mitjançant una
interlocutòria, la imputació de tot un equip de govern de la
legislatura passada per malbaratament de cabdals públics. Fa
poquíssimes setmanes que això s’ha produït a l’illa d’Eivissa,
tot un equip de govern, onze persones de les quals, no record si
són vuit o nou, pertanyen al Partit Socialista, malbaratament
aproximat..., la condemnació d’imposts, vostè i jo pagam els
imposts, però en aquest cas sembla ser, hi ha sospites que s’han
condonat imposts per valor de 400.000 euros, per valor de
400.000 euros. Hi ha imputada la que va ser batlessa de
l’Ajuntament de Vila i avui asseu a la corporació municipal i
dos o tres regidors més que en el seu moment eren membres de
l’equip de Govern i avui també asseuen a la corporació
municipal. 

Idò, miri, encara estic esperant que la Sra. Lourdes Costa
demani a l’ajuntament que es presenti en aquest cas, és clar, per
què no ho demana?, porque es ella la que está imputada,
aquesta és la diferència. Aquesta és la diferència. Vostè pensa
que la Sra. Lourdes Costa, avui, demanarà a l’ajuntament que es
presenti en aquest cas? No. No perquè ella és l’afectada, no
perquè era la batlessa ella, per tant, aquí hi ha moltes
diferències, aquí hi ha molts de contrasts que podríem posar
damunt la taula i començar a parlar-ne molt i moltíssim,
moltíssim de temps. 

Aquest és un cas clar de com s’actua en uns casos i com
s’actua en altres, perquè vostè i el seu govern, ho deia abans i ho
dic ara, no ha tengut complexos, companys seus i companys
meus avui estan asseguts a una banqueta i se’ls està acusant,
però avui ni vostè ni jo defensam aquells companys, defensam
els interessos d’aquesta comunitat autònoma, i això precisament
no succeeix en molts altres casos, en molts d’altres partits
polítics, en moltes altres institucions on per responsabilitat, per
obligació i per la defensa dels interessos de tots s’haurien
d’impulsar accions judicials. Dit això, Sr. Conseller, crec que he
dit moltes coses.

Moltes gràcies per la seva presència, també a les persones
que l’acompanyen i moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula per acabar, Sr.
Conseller, per un temps màxim de cinc minuts.

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

Sí, gracias, Sr. Presidente. Sra. Diputada del Partido
Socialista, mire, puedo decirlo más alto, pero no más claro, es
que la postura la fija la Abogacía, se lo he dicho y se lo reiteraré
todas las veces que haga falta. La posición en cada uno de los
casos, este gobierno no interfiere en nada, la Abogacía es
totalmente autónoma para decidir...

(Remor de veus)

...decidir..., ahora le estoy comentando otra cuestión, para
decidir qué tipo de posicionamiento se mantiene en cada uno de
los casos en los que estamos personados.

En cuanto a la señora esta a la que usted vuelve a hacer
referencia le diré que en estos momentos la Abogacía se está
reordenando, como usted sabe i si no lo sabe se lo comento, que
había abogados de esta dirección que estaban repartidos por
otras consellerias y estamos en un proceso de reunificación y
por tanto de optimización de los recursos. Y quiero decirle que
no solo esta señora era la que acudía, la que estaba..., la que
acudía a la defensa o la que estaba, la que acudía a hacer sus
trabajos pues en los distintos procesos que hay abiertos, hay más
gente. Hay más gente, no es solo ella. Por lo tanto, le he dicho
y le reitero que estamos ante esa reordenación y he manifestado
que tenemos un total respeto por el trabajo y por la
profesionalidad de esta señora.

En cuanto a la referencia que ha hecho de la legislatura
pasada y que ustedes se personaron, pues es evidente, claro, si
eran casos que afectaban al PP...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

...¿eh?... eran..., bueno, esta señora es una señora que trabaja, es
una abogada que trabaja en la Abogacía y, como le he
manifestado, tiene el respeto por parte de este gobierno en
cuanto a la calidad de su trabajo y, bueno, a todo el trabajo que
ha venido haciendo a lo largo de toda esta legislatura y fruto eso
es que llevamos dos años y ella ha estado defendiendo los
distintos casos en los distintos juzgados.

En cuanto a la personación que ustedes avanzaron en los
distintos casos en la pasada legislatura, pues claro, si eran casos
que..., en todos los casos que afectaban al PP ustedes se
personaron y claro, pero ya le he comentado en los casos de
ustedes..., ¿se han personado en los que le afectan al Partido
Socialista?, nosotros hemos continuado personados en esos
casos, no nos hemos retirado y le recuerdo que en anteriores
legislaturas creo que ustedes sí que tomaron alguna decisión de
abandonar la personación en algunos casos cuando empezaron
a gobernar, le sugiero que mire algunos casos.
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En cuanto a aquello sobre lo cual usted vuelve a insistir, el
tema de los detectives, pues lo único que puedo garantizarle es
que los ciudadanos de estas islas pueden estar totalmente
tranquilos que este gobierno no ha investigado a nadie y lo que
no voy a hacer, por supuesto, es pronunciarme sobre algo que
no conozco, ya se lo he comentado antes, y la única referencia
que tengo es la que usted me está, desde su bancada,
enseñando... digamos un recorte de un medio de comunicación,
por lo tanto, no conozco el tema y no me voy a pronunciar sobre
ello.

También quiero decirle -y además lo he hecho en algunas
ocasiones y lo he manifestado- que en algunos casos de
corrupción me avergüenza lo que algunos señores imputados
han manifestado o han admitido algunos hechos que han
cometido, lo he manifestado en sede parlamentaria y lo sigo
manteniendo, sean del partido que sean.

Creo que con esto he dado cumplida respuesta a todas las
cuestiones que ha planteado.

En cuanto al grupo MÉS, es que hay que insistir en lo
mismo, en la agencia de noticias, vamos a esperar que haya una
sentencia firme, sé que a usted no le interesa y quiere que...,
pero es que no voy a entrar, es que vamos a esperar y vamos a
ser respetuosos hasta que haya una sentencia firme.

En cuanto al tema de los detectives, pues, en fin, creo que ya
he dicho lo que consideraba a la representante del Partido
Socialista.

En cuanto al Partido Popular, estoy totalmente de acuerdo
con la exposición que ustedes han hecho y como he comentado
al inicio agradecer el apoyo que están prestando y manifestando
a este gobierno. 

Y para finalizar, decir y reiterar que este gobierno va a
defender los intereses de esta comunidad autónoma donde sea
y ante quien sea. Los ciudadanos de las Islas Baleares pueden
estar totalmente tranquilos que ésta es la línea que iniciamos al
inicio de esta legislatura y es la línea que vamos a continuar
haciendo. Nos personaremos en todos los casos donde se haya
podido malversar algún recurso público, pero después el
desarrollo de cada uno de los procesos será el que estipule la
Abogacía desde ópticas técnicas y jurídicas.

Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT: 

Muchas gracias, Sr. Conseller, agradecemos mucho su
presencia y la de sus acompañantes.

Suspendemos la sesión durante dos minutos.

EL SR. PRESIDENT:

Continuam la sessió.

II. Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE
núm. 724/13, audiovisual de les Illes Balears.

El segon punt de l’ordre del dia d’avui consisteix en
dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 724/13, audiovisual de
les Illes Balears.

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Socialista
RGE núm. 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594, 3596,
3597, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3610,
3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3622,
3624, 3625, 3626, 3628, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634,
3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3563, 3565, 3566, 3645, 3669,
3570, 3585, 3672, 3586, 3573, 3574, 3675, 3643, 3676, 3646,
3647, 3648, 3577, 3578, 3641, 3640, 3579, 3580, 3581, 3582,
3583 i 3584/13, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Damià Borràs
i a continuació el Sr. Cosme Bonet.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Com hem comunicat, hem solAlicitat
dividir-nos el temps i demanaríem una certa generositat en la
intervenció, ja que és una llei complexa i a la qual hem presentat
86 esmenes. I és una llei complexa perquè abasta moltes coses
i moltes vegades quan es vol abastar molt, queden a vegades
buits, no perquè no se circumscriu prou per allò d’abastar molt,
temes que són importants i necessaris regular dins aquesta llei.

Per açò, tot i estar en desacord en alguns punts fonamentals
d’aquesta llei, en molts altres àmbits de la llei sí que hi estam
d’acord, però entenem que s’ha d’aprofundir en la seva
regulació, s’ha de concretar més. És a dir, que la llei no es
remeti tant com vol fer, a la Llei general audiovisual, perquè
entenem que és bo que el nostre ordenament jurídic també
determini, sobretot allò que fan els principis d’actuació que han
d’inspirar els poders públics i a més, per tot allò que fa als drets
dels usuaris dels mitjans audiovisuals de la nostra comunitat,
que ho reguli la pròpia llei, evidentment no en contra del marc
general que estableix la Llei general audiovisual, sinó
complementant i concretant aquesta llei, que per ser general,
evidentment marca també criteris generals. I nosaltres entenem
que per les especificitats i singularitats que té la nostra
comunitat autònoma, és bo que fixem algunes consideracions
com ara intentaré exposar.

Per altra banda també un tema que és important, perquè
creim que afecta els fonaments de la pròpia democràcia i els
fonaments de la pròpia participació i de les pròpies relacions
que ha de tenir qualsevol entitat pública i que ha de tenir
qualsevol comunitat autònoma, qualsevol institució pública. I a
més, per fer cas al mateix Parlament que va aprovar la seva
regulació per unanimitat, intentam donar sentit i contingut al
Consell Audiovisual de les Illes Balears. És a dir, a finals de la
legislatura passada va ser aprovada la Llei del consell
audiovisual per unanimitat. Entenem que allò que regula el
sector audiovisual de la nostra comunitat té sentit, ja que tenim
un consell no constituït, però creat, es creï aquest consell i a més
se’l doti de contingut. 
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En aquest sentit, des de vetllar per al compliment de la
mateixa llei, compliment per part d’agents privats que actuen en
el sector audiovisual, respectin els principis d’aquesta llei i
respectin els drets fonamentals dels ciutadans i dels espectadors
dels nostres mitjans, és necessari el paper del Consell
Audiovisual, que ha de fer el paper, la funció d’expert que la llei
li reconeix, i també a l’hora d’adjudicar freqüències, a l’hora
d’adjudicar serveis que evidentment, és una competència que ha
de ser del Govern, és lògic que les autoritzacions
administratives i les sancions administratives siguin del Govern.
Però evidentment la veu experta del Consell Audiovisual, és bo
que amb caràcter previ, vinculant o no, segons el cas, sigui
escoltada per aquest govern. Per açò el Parlament amb la
unanimitat de tots els grups el va crear, perquè entenia que la
veu experta del Consell Audiovisual, en el sentit més ample,
havia de ser escoltada a l’hora de prendre decisions tan
determinants per a una comunitat com la nostra, complexa i
plurinsular, s’hagin de prendre decisions que afecten un
instrument que és la comunicació audiovisual, tan important per
a la conformació de les voluntats i de les identitats colAlectives
d’una comunitat. 

En aquest sentit, per tant, les nostres esmenes, per una banda
van d’acord amb l’Estatut, a la defensa també del paper que ha
de tenir la nostra llengua, la llengua catalana, dins els sectors
audiovisuals. Evidentment defensam el paper, d’acord, no més
enllà del que diu l’Estatut, entenem que l’Estatut és molt clar.
I evidentment la llei el contradiu, no entenem que la llei pugui
contradir l’Estatut. Per tant, restituïm el paper de la llengua
catalana en els paràmetres d’ús que marca l’Estatut i així mateix
amb la llengua de signes que també entenem que és important.

Marcam també uns principis fonamentals, com és la llibertat
d’expressió, el pluralisme, la regulació de la igualtat i la llibertat
i dels drets dels usuaris a la defensa d’aquests valors que són
fonamentals. Com també intentam regular el dret dels ciutadans
a conèixer les activitats dels seus responsables polítics, tant del
Parlament, com del Govern, des de l’equitat, la igualtat i la
pluralitat. I defensant també evidentment el dret dels
treballadors dels sectors públics audiovisuals, a actuar des de la
professionalitat i la llibertat d’expressió. En aquest sentit, són
principis que estan recollits a tot l’ordenament jurídic i entenem
que també la Llei audiovisual hi ha d’estar marcat. I en aquest
sentit hem presentat un seguit d’esmenes i també un seguit
d’esmenes de supressió, per tal d’aconseguir que allò que marca
l’Estatut i allò que marca el nostre ordenament jurídic, quedi
establert i fixat dins aquesta llei.

Gràcies, President. Cedeixo la paraula al meu company.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, senyores i senyors diputats. Bé, cinc minuts per
defensar el contingut d’aquestes esmenes de vegades pot
semblar escàs, però sí hem de reconèixer que hi va haver una
feina de ponència prou profitosa, en dues sessions, a la qual
certament es varen admetre algunes de les esmenes plantejades
per aquest grup i no perdem l’esperança que en aquest tràmit, o
en el tràmit de plenari, es pugui arribar encara a més acords.

Així com ens hem dividit aquesta intervenció, em correspon
el primer aspecte a defensar, serà molt breu. Recordar que hem
presentat una esmena d’addició d’un nou títol regulador de la
publicitat. No entraré en detall dels aspectes que regula. He de
dir bàsicament que estan agafats estudiant i interpretant la seva
aplicació a les Illes Balears, tant la Llei general audiovisual de
l’Estat, com altres lleis d’altres comunitats autònomes, com
pugui ser la catalana, que ens han servit de model. Són devers
deu pàgines de regulació del tema de publicitat, que entenem
que seria prou interessant en aquest sentit. Si bé pot estar regulat
per la llei estatal, pensam que és millor una regulació pròpia.

Un petit esment a dues esmenes que afecten dos articles, el
30 i el 37, que també parlen del Consell Audiovisual al qual
també hi ha fet referència ja el Sr. Borràs. Demanam amb una
esmena a l’article 30, la funció de vetllar pel compliment de la
Llei audiovisual ha de correspondre, a nosaltres ens pareix que
en bona lògica, al Consell Audiovisual. I recordam a través de
l’article 37 que s’han d’aplicar les atribucions que té conferides
el Consell Audiovisual a la Llei 2/2010, de 7 de juny, que ja
s’ha esmentat. Pensam que de no fer-se així, correm el perill de
minimitzar o d’ignorar les funcions d’aquest Consell
Audiovisual i per contra la Llei audiovisual va redactada en un
sentit d’atribuir al Govern o la conselleria corresponent,
aquestes funcions de control sobre el sector audiovisual i
pensam que quan parlam d’un tema tan important pel que fa a
la comunicació pública, pot crear dubtes sobre la independència
i l’autonomia del sector en termes generals, sobretot quan
parlam de mitjans públics.

A partir de l’article 40 hem presentat esmenes que afecten
distintes institucions i mesures de suport al sector audiovisual,
entès com un sector empresarial per dir-ho d’alguna manera.
Nosaltres ja ens vàrem manifestar a favor de la creació de la
Filmoteca de les Illes Balears, han quedat pendent algunes
esmenes amb les quals nosaltres incidíem en la necessitat que hi
hagi cooperació entre consells insulars, per dotar de continguts
aquesta filmoteca. Sobretot perquè si hem de declarar Bé
d’Interès Cultura, convé estar d’acord amb els consells. Vàrem
parlar en aquest sentit d’alguna possible transacció i crec que
tots som conscients que s’ha d’arribar a acords amb els consells
sobre la declaració de Béns d’Interès Cultura, perquè així ho diu
l’Estatut i perquè al final és allò correcte.

També proposam amb l’esmena RGE núm. 3572 tot un
seguit d’eines per dotar de contingut aquesta filmoteca, com la
solAlicitud de còpia de produccions audiovisuals, tant a
prestadors de serveis privats, com a prestadors públics, crec que
als públics és evident, però també proposam un punt de mesures
de digitalització.

Respecte de la Film Comission, que és una demanda
importantíssima del sector, la Balears Film Comission, han
quedat a l’aire les esmenes que nosaltres demanàvem que
tengués un pressupost propi, que tengués línies d’ajuda
institucional, que tengués dins els seus principis bàsics de
funcionament, funcionament a través dels consells insulars, o a
través de Film Comission d’àmbit insular i, per tant, en aquest
sentit mantenim totes aquestes esmenes, que són de la RGE
núm. 3573 a la 3575. 
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Dic que tot això són mesures que nosaltres pensam que
milloren totes les línies de suport institucional contemplades en
aquesta llei. Nosaltres pensam que de tots els altres aspectes que
regula aquesta llei, aquest precisament és el més important
perquè és el que demanava el sector, la mesa audiovisual, com
a representant d’aquest sector, demanava precisament una llei
d’impuls del sector audiovisual. Les mesures d’impuls
precisament són les que afecten aquests articles que ara estam
comentant.

Mantenim l’esmena RGE núm. 3576 d’un nou article 41bis,
que parla de la creació d’un nou espai audiovisual català. Això
ho hem vist a lleis audiovisuals d’altres comunitats autònomes
que empren la nostra mateixa llengua. I, per tant, pensam que no
és dolent crear aquestes sinèrgies, no ja des d’un punt de vista
merament cultural o de coincidència lingüística, sinó també
empresarial perquè ningú dubtarà que per exemple, el sector
audiovisual català té una gran potència a la qual s’hi podria
sumar el sector audiovisual de les Illes Balears, per crear un
marc més ample de creixement econòmic d’aquest sector.

Els articles 47 i 47 bis que proposam crear, parlen d’incloure
artistes i creatius com a beneficiaris d’aquests suports
institucionals pel fet de ser de les Illes Balears. I en el 47 bis
demanam que se prioritzin obres i continguts que estiguin fets
en català, on el 51% dels creatius, tècnics també siguin de les
Illes Balears, així com també alguns dels productors que hi
participin.

I arribam, i amb això acabam, a les disposicions addicionals,
transitòries i finals. A l’esmena RGE núm. 3641 proposam que
les competències no atribuïdes expressament han de passar a un
òrgan independent. Nosaltres mentre no es constitueixi el
Consell Audiovisual, passam d’una oficina de seguiment de
continguts, que va quedar damunt la taula en el moment de la
ponència. En canvi, la disposició transitòria segona, podríem
parlar també d’aquesta provisionalitat mentre no es constitueixi
el Consell Audiovisual. Creim important establir un termini per
crear la Balears Film Comission. I finalment, amb la disposició
final primera, nosaltres hi estam radicalment en contra, crec que
no hi ha possibilitat de cap tipus de transacció, ni d’arribar a cap
acord. 

Les esmenes de la RGE núm 3580 a 3583 parlen de suprimir
pràcticament tot l’article, perquè recordem que aquesta
disposició final primera és la que modifica la Llei 15/2010, de
22 de desembre, de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears -i amb això acabaré-, perquè se’ns ha dit per part del
Govern i per part del Partit Popular, que simplement s’integren
dins aquesta llei les previsions que fa la Llei audiovisual de
l’Estat sobre la titularitat i sobre la gestió que s’hagi de fer de la
televisió pública. Començar per dir que aquesta llei hagués
sortit amb molt més consens si s’hagués tret del seu articulat el
tema d’IB3. Nosaltres pensam que tampoc no és de rebut que
s’aprofiti la llei per obrir una porta a la privatització i com
vàrem dir -i no insistirem en aquest debat- per l’alienació de la
titularitat de la radiotelevisió pública, que nosaltres creim que
és un perill molt gran, per trobar-nos no ja amb una televisió
privatitzada, sinó que el Govern hagi deixat de tenir la titularitat
del servei públic audiovisual.

I finalment, i amb aquesta acab perquè és la darrera esmena
que seguim defensant i mantenint en aquesta comissió,
plantejàvem una redacció per a una nova forma d’elecció del
consell de direcció perquè pensam que la darrera experiència
que hem tengut, no és precisament gratificant, no és allò que
convé a un mitjà de comunicació públic, allà on no hi hauria
d’haver cap dubte sobre parcialitat o imparcialitat dels seus
membres i per tant, de la seva actuació.

I amb això donam per defensades les esmenes que
mantenim. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Ara per defensar les esmenes del
Grup Parlamentari MÉS RGE núm. 2891, 2892, 2893, 2902,
2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2899, 2893, 2894, 2895, 2896,
2897, 2900, 2901, 2908, 2898, 2914, 2910, 2911, 2912 i
2913/13, té la paraula el diputat Sr. Nel Martí, per un temps de
deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. Abans d’explicar amb més detall cada una
de les esmenes que hem presentat, que presentam i que
mantenim en aquesta comissió, volia fer una valoració prèvia,
positiva en el sentit de valorar la voluntat d’apropar postures per
part del Partit Popular, però també deixar clar que des del nostre
punt de vista, no són de rebut dos aspectes que per a nosaltres
són clau i inherents a aquesta llei, que són el tractament de la
llengua catalana, que per desgràcia n’hem de tornar parlar,
nosaltres aspiram al dia que no n’haguem de parlar, perquè cada
vegada que hi ha un debat sobre aquesta qüestió lingüística, crec
que no feim cap favor a la nostra societat i lògicament voldríem
que aquest debat fos un debat exhaurit, un debat que tothom té
assumit i que evidentment la llengua és una responsabilitat de
tothom i que tothom la defensa.

I tampoc no podem compartir, a pesar d’aquesta voluntat
d’apropar postures respecte d’alguna part de l’articulat, és el
centralisme i el balearisme, jo diria que desconsiderat que hi ha
en aquesta llei cap als consells insulars i sobre cada una de les
illes i en especial de Menorca, Eivissa i Formentera. I açò fa
molt difícil que en el conjunt puguem donar suport a aquesta
llei.

Exposaré el conjunt d’esmenes per temàtica, per temes. El
primer faria referència a la llengua catalana. Són les esmenes
RGE núm.  2891, 2892, 2893, 2894, 2896, 2897, 2898 i 2899 i
lògicament tenen com idea central, fer allò que la Llei general
de comunicació audiovisual del 2010 ja recull i que és tenir en
compte a cada un dels territoris l’especificitat de cada un
d’aquests territoris i la realitat lingüística d’aquests territoris. En
aquest cas lògicament era la consideració cap a la llengua
pròpia, cap a la llengua catalana, cosa que consideram que
aquest projecte de llei no fa. I l’exemple més evident d’aquesta
poca consideració la trobam a l’article 6 primer, que és el motiu
de les nostres primeres esmenes. La Llei general audiovisual
parla, diu en concret: “las comunidades autónomas con lengua
propia, -açò la llei estatal-, podran aprobar normas adicionales
para los servicios de comunicación audiovisual de su ámbito
competencial, con el fin de promover la producción
audiovisual en su propia lengua”.
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Bé idò, en el projecte de llei autonòmic, copia el mateix
article, referits als drets a la diversitat cultural i lingüística, però
substitueix aquest paràgraf per un altre. I diu: “s’ha de promoure
el coneixement i la difusió de les dues llengües oficials”. Un
article que a la llei estatal es preveu per a la llengua pròpia, en
el projecte autonòmic es converteix en coneixement i difusió de
les llengües oficials. Des de cap punt de vista açò no és raonable
i lògicament és intencionat. I és intencionat quan després en el
conjunt de l’articulat no apareix enlloc cap vegada la referència
a la llengua catalana, ni tan sols a la llengua pròpia. Lògicament
no pot ser un oblit, sinó que és una clara jo diria que provocació
a allò que marca l’Estatut, perquè l’Estatut és molt clar, però
aquesta llei hauria de traduir allò que mana l’Estatut també en
el seu articulat i no ho fa. 

Per açò a l’article 6 proposam aquesta modificació, que
inclou que el Govern de la comunitat autònoma ha d’impulsar
la normalització de la llengua catalana als mitjans audiovisuals,
amb el mateix text que hi ha a l’Estatut d’Autonomia; que no li
donin suport és evidentment paradigmàtic, el mateix article que
hi ha a l’Estatut no és recollit a la llei, a un dels articles que és
coherent amb tot açò, i per ara no se’l recull i se’l rebutja.

Per altra banda també apostam per allò que el Partit Popular
tant defensa, igualtat lingüística. Bé, idò, la realitat
sociolingüística no és la d’igualtat lingüística i demanam, també
a l’article 6, esmena 2891, que la televisió pública estigui al
servei d’aconseguir que hi hagi una oferta equitativa en relació
amb els dos idiomes oficials a la nostra comunitat autònoma.

Per altra banda a la resta d’articles, també dins el grup
temàtic, fan referència a tenir en compte la promoció i la difusió
de la cultura i la llengua pròpies de les Illes Balears també en
els termes que marca l’Estatut d’Autonomia, sense afegir ni
incorporar un redactat del qual pugui atribuir-se l’autoria el
nostre grup, sinó que l’autoria és l’Estatut d’Autonomia.

El segon grup faria referència al que nosaltres consideram
tractament inadequat de les competències en relació amb els
consells insulars. El primer és el que es refereix a la Filmoteca
balear. No hi podem estar d’acord, creim que cada una de les
Illes té avui els arxius d’imatge i so que funcionen, que tenen
unes tasques que estan plenament assumides, i a més a més que
l’Estatut d’Autonomia estableix clarament un marc
competencial clar. El foment i la difusió de la creació i
producció teatral, musical, cinematogràfica i audiovisual és una
competència dels consells insulars, i aquesta competència
l’exerceixen amb els arxius d’imatge i so. No és necessari crear
cap figura perquè aquests arxius es coordinin; els arxius
d’imatge i so dels consells insulars són més que adults per
poder-se coordinar, com ja fan en aquests moments, en la seva
tasca de conservació, documentació, promoció i difusió del
patrimoni audiovisual. Per tant és una figura que, tal com està
contemplada a l’articulat del projecte de llei, contemplam
innecessària i que no respecta el marc competencial.

També en relació amb l’Illes Film Commission, o les film
commission en general, que creim que evidentment són clau,
són fonamentals en el desenvolupament d’aquesta llei i en
l’efectivitat d’aquesta llei, però també consideram que no pren
en consideració la realitat a cada una de les Illes, i la realitat és
que algunes de les Illes ja tenen aquesta figura, que caldria que
potenciessin, efectivament, i que hauria d’estar al servei, com
s’exposa al projecte de llei, d’un element clau que és la
promoció turística, lligat a l’activitat audiovisual i lligar-ho amb
la promoció turística, i aquesta promoció turística que ara es diu
que es traspassarà als consells insulars, no es fa en canvi aquesta
consideració amb la Film Commission. Nosaltres creim que la
Film Commission Illes Balears pot existir, ha d’existir, però la
llei també hauria de contemplar aquesta figura per a cada una de
les Illes.

Respecte al tercer grup temàtic, seria el tractament inadequat
del llenguatge de signes. Nosaltres creim que el sector
audiovisual s’ha d’entendre com el conjunt d’activitats de
l’àmbit de la comunicació humana que utilitza com a canal per
a la transmissió de missatges els mitjans auditius i visuals, i si
açò és així serà especialment important tenir en compte aquelles
persones que tenen dificultats físiques en la recepció del
missatge sonor o visual. En aquest sentit no hem fet res més que
incorporar les alAlegacions, que hem convertit en esmena,
elaborades i presentades per l’Associació d’intèrprets, que van
elaborar conjuntament amb la Federació de persones sordes de
les Illes Balears, textualment les que elles van presentar, i que
recullen allò que la legislació estatal ja reconeix i hi afegeixen,
efectivament, si cal, un plus més de responsabilitat en el sector
públic. 

Però en aquest cas lamentam que aspectes jo diria que fins
i tot més simbòlics i de redacció ni tan sols no s’incorporen. Per
exemple, una de les esmenes demana afegir a l’article 6 que es
reconegui, simplement açò, que es reconegui el paper de la
llengua de signes en el patrimoni cultural i a la diversitat
lingüística de les Illes Balears, i la seva participació rellevant en
l’oferta televisiva de les Illes Balears. Açò, que és quasi una
declaració pública de la voluntat del tractament del llenguatge
de signes, tampoc aquest article i aquesta consideració no es
recullen. I insistesc, no és un redactat del nostre grup, és una
alAlegació convertida en esmena i redactada i proposada pels que
són sense cap dubte els més coneixedors de les necessitats que
té aquest sector.

Un altre grup d’esmenes són les que fan referència a les
mesures de suport i promoció, i els resumiria bàsicament en
una, i és que el conjunt de la llei és molt dèbil respecte de ser
efectiva en aquestes mesures de suport i promoció, i ho és, i el
sector ho sap i el Govern ho sap, perquè en allò que realment es
pot incidir, en l’IVA, impost de societats, IRPF, quotes de
Seguretat Social, etc., són competències de l’Estat en les quals
no pot incidir la comunitat autònoma, el Govern, si no és a
través d’una figura, i per açò nosaltres proposam que el sector
audiovisual sigui reconegut i incorporat dins el règim especial
de les Illes Balears. Val a dir que el nostre Estatut avui, en
aquest moment, no esmenta el sector audiovisual com un sector
a tenir en compte i incorporar dins el règim especial; creim que
hi hauria de ser, però allò fonamental és estar d’acord que
aquesta llei reculli la voluntat que el nostre règim especial
prengui en consideració el sector audiovisual com un sector
estratègic i per tant actuï en conseqüència incidint en tot allò
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que realment pot ser efectiu en forma d’incentiu econòmic i
fiscal, i que realment pot ajudar el sector audiovisual.

I finalment, per acabar, la modificació de la Llei d’IB3.
Lògicament les nostres esmenes són de supressió perquè no
podem estar d’acord amb aquesta voluntat de modificar la Llei
d’IB3 a través d’una llei audiovisual. De fet a vegades sembla
que la intenció real d’aquesta llei, d’aquest projecte de llei, és
modificar la Llei d’IB3 suprimint coses tan clau per al nostre
grup com la internalització dels serveis informatius, que tant va
costar introduir i que per a nosaltres són clau per garantir la
independència i la professionalitat d’aquests serveis.

I sense cap dubte no podem estar d’acord amb el fet que es
justifiqui la incorporació de totes les fórmules que la llei estatal
sí, és cert, incorpora de gestió de la televisió pública i de la
ràdio pública, incorporant fins i tot l’alienació de la titularitat de
l’entitat prestadora, és a dir, privatitzar IB3. És cert que la llei
estatal ho contempla, per tant ningú no ho eliminarà, aquesta
possibilitat hi és, però la llei, aquest projecte de llei, el que
havia de fer és definir quin és el model que volem per a la
nostra comunitat, i el model que volem per a la nostra comunitat
no té perquè recollir totes les possibilitats que la llei estatal sí
efectivament incorpora. Creim que és una modificació
intencionada i que realment és obrir una porta a una possibilitat
que el nostre grup no accepta i a la qual lògicament no donarà
suport.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn en contra, per part del
Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Fernando Rubio
per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres volem manifestar la
nostra satisfacció per la tramitació d’aquesta llei audiovisual de
les Illes Balears perquè consideram que és una llei molt
demanada i molt necessària a la nostra comunitat autònoma. 

Des del començament de la legislatura ja nosaltres dúiem al
programa electoral que aquesta seria una qüestió cabdal i
prioritària, i des del començament de la legislatura es varen
donar passes des de la Conselleria de Presidència per tal de fer
una mesa de negociació entre els diferents sectors i els diferents
agents; les diferents productores o federacions de productores
i associacions de la indústria audiovisual de la nostra comunitat
autònoma varen tenir la possibilitat de poder fer les seves
aportacions per tal de preparar un esborrany que fos el reflex del
que el sector audiovisual demana per poder ser regulat per llei.

Hem de saber que el sector audiovisual és un sector
totalment estratègic per a la nostra comunitat autònoma, una
comunitat autònoma que és, pel seu paisatge i per la seva
diversitat de paisatge, jo crec que un escenari extraordinari per
poder fer produccions cinematogràfiques, sèries televisives, per
fer també espots publicitaris. De fet no únicament productores
d’aquí, de les Illes Balears, fan ús d’aquest marc incomparable,
sinó que també som un atractiu per part de productores que
vénen d’altres llocs del món, d’Europa però també d’Amèrica,
i indústria fins i tot asiàtica. Per tant pens que tenir una
regulació d’aquestes característiques era molt important.

Quan parlam d’això parlam de la necessitat d’eliminar traves
administratives, i pens que això es pot aconseguir amb l’Illes
Balears Film Commission, que a més a més canvia el nom
gràcies a una esmena que ve del Partit Socialista, i també vull
aprofitar..., bé, ho deixaré per a després, concretament vull
comentar que efectivament crec que el tema de l’eliminació de
traves administratives és cabdal i és molt important per poder
tenir unes institucions que no posin traves i que puguin ajudar
en tot el que són permisos per part de municipis, per part de
consells insulars, per part fins i tot del Govern de les Illes
Balears, perquè es puguin fer els rodatges, i d’aquesta manera
poder tenir un incentiu més de cara a aquestes empreses perquè
venguin aquí a rodar i poder ser un mercat competitiu dintre
d’aquesta qüestió.

Nosaltres som una comunitat turística, i efectivament també
hi ha un nexe molt important entre el sector turístic i el sector
audiovisual, i pensam que establir sinèrgies entre aquests dos
sectors també pot ser molt interessant i molt atractiu per a la
nostra comunitat autònoma.

Pel que fa al tema dels incentius, aquesta llei recull per
primera vegada, i jo crec que això és una cosa pionera, aquests
incentius que poden tenir les diferents empreses, les diferents
productores pel fet de venir aquí a produir a la nostra comunitat
autònoma, pel fet de..., bé, estam parlant de les productores
locals, d’aquí, de la nostra autonomia, i consideram que és,
insistesc, tot un repte que s’hagi inclòs aquesta regulació, que
parla d’incentius, que parla de bonificacions, donades les
circumstàncies econòmiques no va ser fàcil que es pogués
introduir aquest tema, però sí que va ser un tema que varen
lluitar molt els diferents sectors, les diferents productores, i que
al final jo crec que té els seus fruits.

És interessant tota la regulació que es fa des d’un punt de
vista audiovisual, tots els principis que es recullen, perquè els
principis rectors, no només per a la nostra televisió pública sinó
també per a tots els mitjans de comunicació, per a tots els
mitjans audiovisuals de la nostra comunitat autònoma tant
públics com privats, per garantir que hi hagi llibertat
d’expressió, que hi hagi més participació democràtica, que hi
hagi..., en fi, que es puguin garantir d’una manera clara i eficaç
tots aquells principis que ja vénen de qualque manera
assenyalats a la nostra Constitució Espanyola, que també són
reflectits al nostre Estatut d’Autonomia, i que aquesta llei regula
més específicament.
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He de dir que aquesta llei va en clara sintonia amb la llei
nacional, també audiovisual, la llei estatal, i hi ha hagut tota una
sèrie d’esmenes que no s’han tengut en compte per part del
Partit Socialista, i també a més perquè consideram que moltes
d’elles ja estan reflectides a la normativa, per tant és normativa
estatal bàsica i no feia falta introduir-la dins la normativa
autonòmica, ja que quedava prou reflectida; o potser no s’han
pogut modificar articles que fan referència a la normativa estatal
bàsica i que al final no s’han pogut modificar, insistesc, perquè
no es pot modificar una referència que fa a la normativa estatal.

També he de dir que no hem pogut acceptar aquelles
esmenes que fan referència al canvi del model audiovisual, on
se’ns diu que aquesta llei no és que aposti per un model de
gestió indirecta, sinó que aquesta llei el que fa és establir els
diferents models de gestió, i que per tant sigui l’administració
competent, el govern de torn, que pugui triar, juntament amb la
Mesa audiovisual, juntament en consens, òbviament, amb l’ens
de Radiotelevisió de les Illes Balears, pugui triar el model de
gestió. Saben vostès, perquè a més a més ho han deixat d’una
manera absolutament clara tant l’actualment vicepresident i
conseller de Presidència i també el director general de l’ens de
la Radiotelevisió de les Illes Balears, que el model de gestió és
un model de gestió directa. Per tant pensam que hi ha consens,
hi ha hagut unanimitat en el sector audiovisual, també
unanimitat entre totes les forces parlamentàries perquè aquest és
el model audiovisual que vostès s’estimen, no? 

El problema i la discrepància estan en el fet que vostès volen
que la llei únicament i exclusivament reculli aquest model de
gestió directa, i nosaltres no hi estam d’acord. No hi estam
d’acord, en primer lloc, perquè això contravé la llei estatal, i per
tant si la llei estatal diu que s’ha d’ampliar a tots els models de
gestió possible nosaltres creim que fer una llei aquí autonòmica
restrictiva, únicament i exclusivament apostant per un model de
gestió directa, idò el que està fent és posar limitacions. Mai no
sabem quines seran les condicions econòmiques, ni quines seran
les condicions administratives en un futur; per tant nosaltres
pensam que una llei ha de tenir una certa flexibilitat i ha de tenir
una certa funció i una certa utilitat. Per tant pensam que donar
una llei en la qual es faci un règim o s’apliqui un règim jurídic
més ampli i es donin possibilitats perquè cada administració en
cada legislatura o en cada moment pugui triar el seu model de
gestió fa que després no sigui necessari haver de fer una
modificació normativa, com s’ha de fer en tantes i tantes
ocasions, per adaptar-la a les noves realitats i a les noves
circumstàncies. Per tant en aquest tema no estarem d’acord.

Tampoc no estarem d’acord amb aquelles que fan referència
a les modificacions del Consell de Direcció d’IB3. Jo crec que
bàsicament aquest tema és per evitar els problemes que vàrem
tenir al començament de la legislatura, en què es va produir una
situació de bloqueig, bé, comprensible fins a cert punt per la
discrepància política, però a vegades pel fet de discrepar
políticament podem arribar a l’error de paralitzar una institució,
i això sense cap dubte ha d’estar previst a una normativa.
Nosaltres vàrem detectar que hi havia un buit legal en aquest
tema, perquè efectivament si no ens posàvem d’acord no
podíem triar el director de l’ens de Radiotelevisió de les Illes
Balears, es va haver de fer una modificació via decret llei, per
la qual es triava d’una manera interina i provisional el conseller
de Presidència. Allò va tenir tota una sèrie de..., en fi, de
crítiques, i això va ser per salvar els mobles, per dir-ho de
qualque manera, amb el compromís que en el termini que
establia la llei es produiria el nomenament del proper director
general. 

En definitiva, per evitar aquestes qüestions jo crec que allò
important és que hi hagi una proporcionalitat parlamentària,
sigui la que sigui; ara, clar, sortíem guanyant nosaltres perquè
teníem 35, tenim 35 diputats, i vostès no tenen la majoria, però
mai no se sap en un futur el que pot passar, i nosaltres creim que
és molt més segur i molt més democràtic que en aquest consell
de direcció estigui representada aquesta majoria, o sigui aquest
repartiment, i que d’aquí es pugui triar el director per dirigir
l’ens públic.

Nosaltres sí que volem... Bé, després tenim cinc minuts, no?,
d’acord. Idò ja si de cas després concretarem. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Cosme Bonet per un temps màxim
de cinc minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, president. Certament hem de reconèixer que
era una llei demanada pel sector, clarament, però no en tots els
seus aspectes. Sí a la regulació dels proveïdors i del sector
audiovisual, així en termes generals, que és la primera part de
la llei; sí a totes les mesures d’impuls audiovisual, que com ja
hem dit era el tema fonamental que reclamava el sector; no a
obrir el meló d’IB3. Nosaltres creim que el sector demanava
això, no entr ara a la polèmica, ho deix per al final, tot i que
farem el darrer intent amb aquesta intervenció abans del ple de
demanar-los que retirassin aquest article i que acceptassin la
supressió que hem plantejat nosaltres de la disposició final
primera.

Sobre la regulació d’aquestes tres aspectes que nosaltres
entenem que té la llei, jo crec que sobretot estam obligats, si
feim una llei audiovisual i si entram en la regulació de les
normes generals per les quals s’han de guiar els proveïdors,
siguin privats o públics, audiovisuals, hem de tenir en compte
per començar la Constitució Espanyola, que a l’article 20.1
apartat b) clarament diu els drets que tenim tots els ciutadans de
comunicar i rebre lliurament informació veraç per qualsevol
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mitjà de difusió. Evidentment això afecta sobretot els mitjans
públics, però no deixa de ser cert que és una obligació que
també qui es converteix en prestador privat d’alguna manera
també està obligat a donar una informació veraç, i si no es pot
acudir als tribunals per defensar aquest dret fonamental. 

Al punt 3 del mateix article precisament es parla de garantir
l’accés de grups socials i polítics representatius, així com
respectar el pluralisme de la societat i de les llengües
d’Espanya. Crec que en aquest sentit trobam a faltar els aspectes
de l’Estatut precisament que fan referència a la llengua catalana,
la llengua pròpia d’aquesta comunitat autònoma, hi trobam a
faltar més incidència, com ja s’ha dit. De totes maneres és cert
que el pluralisme, sí, i les distintes llengües es contemplen a
través també... que parlen del llenguatge dels sords.

També es parla en aquest mateix article de la Constitució
dels límits a la llibertat d’informació pels aspectes de protecció
de la pròpia imatge, però també dels joves i infants i és això el
que dóna sentit i crec que cobertura absoluta a plantejar una
regulació de la publicitat i d’altres aspectes que hem contemplat
en algunes de les esmenes, algunes acceptades.

El segon aspecte que són els incentius al sector audiovisual,
és cert que partim de zero o pràcticament de zero, però també
partim molt recentment de la liquidació de la Mallorca Film
Commission que ha estat un cop bastant dur per al sector, així
com la desaparició de productores privades perquè han deixat
de ser contractades, perquè també ha desaparegut alguna
televisió pública que tenia un pressupost ajustat, però que també
donava feina a distints empresaris de la nostra comunitat
autònoma. 

Pensam que hi ha hagut errors polítics greus durant
aquests..., bé, errors polítics o errors de gestió o de mala gestió
que han fet donar una imatge molt negativa precisament dins
aquest sector, que és un sector que té moltes connexions en
l’àmbit internacional, com ens recordava el Sr. Carlos Rosado,
que recentment ens visitava, que és el president de Spain Film
Commission. El Sr. Carlos Rosado deia que havíem de resoldre
aquests problemes perquè si no érem capaços de gestionar bé
aquests temes afectàvem la imatge del conjunt d’Espanya com
a plató. A nosaltres particularment ens interessa promocionar
les Illes Balears com a plató, com a plató mediterrani, tot això
s’ha dit. I en aquest sentit, crec que les esmenes que hem
presentat són per dotar de major concreció, esmenes com les
que plantejam des de la 3645 a la 3648, per exemple van en un
sentit molt simple, de llevar “podran establir” a dir “establiran”,
“podran subscriure” a dir “subscriuran”, d’alguna manera fugir
d’aquesta redacció de la llei que d’alguna manera obri un
poquet algunes portes, però no és contundent en la seva
afirmació de suport, però bé, bé està perquè, com hem dit,
partíem de zero.

Sobre IB3, crec que podem coincidir en una cosa, que
afortunadament s’ha regulat la situació de provisionalitat del
director general. Ja saben la nostra postura. Les esmenes 3631,
3630, 3580 a la 3583, totes van en el mateix sentit de garantir
que el servei sigui públic, no? 

Entenem el que diu el Sr. Rubio, que la llei estatal ho regula
i que reprodueix el que diu la llei estatal, però comprendrà que
nosaltres tenim clar -i ens agradaria en aquest sentit que
exercissin la nostra autonomia i que legislàssim en el sentit que
crec que tots tenim clar, perquè ho ha afirmat el vicepresident,
ho ha afirmat vostè, que les Illes Balears volem una
radiotelevisió pública, gestionada de manera pública, per tant,
tanquem el tema i si un altre dia s’ha d’obrir, ja obrirem la llei
una altra vegada, però crec que no feim cap favor als
professionals obrint aquesta porta perquè crea molt de neguit.

No li diria no per exemple a externalitzar alguns serveis,
com ja funciona, excepte els informatius que tenim regulats a la
llei actual d’IB3 i que vostès creuen que també l’hem de
desregular, però crec que no hi és de més recordar, avui que
sabem que tanca la televisió pública grega, que la televisió
pública és un element importantíssim per garantir precisament
aquests drets fonamentals, aquests drets fonamentals de la
llibertat d’expressió, del pluralisme, totes aquestes obligacions
que la Constitució ofereix de manera més contundent a una
televisió, a un mitjà públic que no a un mitjà privat.

Per tant, si una televisió pública s’ha d’externalitzar i el que
és un canal públic s’ha de convertir en un canal absolutament
privat, deixa de tenir sentit que un govern mantengui un canal
per estar gestionat per interessos privats, perquè els interessos
que ha de gestionar un govern o una entitat pública és
precisament garantir aquests drets que tenen els ciutadans i no
anar a cercar la rendibilitat econòmica, l’audiència i totes
aquestes coses que cerquen els mitjans audiovisuals privats.

Per tant, en aquest sentit, com que tenim molt clar que els
mitjans dependents del govern o han de ser públics o no tenen
cap sentit, insistiríem en el fet que s’han de mantenir així i que
-com dic- exercim la nostra autonomia, optem per una de les
vies que la llei estatal permet, que és precisament la gestió
directa, i consagrem-la en aquesta llei audiovisual. Entenc que
em diran que no, però ens mantendrem contundents en la
defensa de la gestió pública de la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
MÉS..., té la paraula en torn de rèplica durant cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. Efectivament, aquesta llei és una llei
demandada pel sector, però creim que no respon la l’expectativa
del sector i el sector crec que ja ha expressat que efectivament
no se sent tan satisfet com s’hauria de sentir... i recollit quant a
peticions a l’articulat d’aquesta llei, i tampoc -i no es pot
oblidar- no respon a l’expectativa no només del sector, sinó del
conjunt dels ciutadans que pot tenir en una llei com aquesta, una
llei que fa referència a un sector empresarial, però també a un
sector cultural.
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Estam d’acord amb molts dels objectius que planteja la llei,
però hem de reconèixer quina és la potencialitat d’aquesta llei.

Respecte de les mesures de suport i promoció cal ser molt
clars. Els incentius financers i fiscals que contempla són
clarament i textualment els d’aportacions en espècie, beneficis
o avantatges fiscals, crèdits financers, així com qualsevol altre
que es pugui preveure mitjançant una norma amb rang de llei.
Açò és el que diu.

Aportacions en espècie, home!, si tenim en compte quina ha
estat la valoració que ha fet aquest govern i la qualificació que
ha fet aquest govern de les aportacions en espècie, doncs se’ns
fa difícil creure que aquesta llei tendrà un tractament diferent.

Vull recordar que fins i tot el president ha tractat aquestes
aportacions en espècie quasi com de sopa boba, textualment en
paraules del president. Per tant, que ara sigui un element
substancial d’aquesta llei sorprèn, com a mínim sorprèn. En
qualsevol cas, és cert que podria ser un element important, un
incentiu important si tenim en compte les dades d’impacte del
sector a les nostres illes.

En segon lloc, fa referència -com deia- als beneficis i als
avantatges fiscals, ho he dit abans, les taxes autonòmiques que
paguen les filmacions no suposen ni l’1% del seu pressupost, ni
l’1% del seu pressupost!, dades de Mallorca Film Commission,
ni l’1%, per tant, siguem realistes, quin és l’impacte que tendrà
aquesta llei sobre els incentius, sobre la promoció i el suport del
sector audiovisual si no va més enllà i és capaç de convertir en
text allò que posa al preàmbul?

Al preàmbul diu que aquest ha de ser, és, un sector
estratègic. Si és un sector estratègic ha de ser considerat així
també a la llei..., al règim especial de les Illes Balears i
correspon a aquesta llei fer-hi referència, no fer la llei de règim
especial, evidentment, però sí incorporar aquesta consideració
per tal que la Llei de règim especial després ho desenvolupi.

Se’ns diu per una banda que les esmenes, moltes de les
esmenes que no s’accepten... es motivat bàsicament perquè el
seu contingut ja estar reflectit a la normativa estatal bàsica.
Efectivament, la normativa estatal bàsica, la llei de comunicació
estatal incorpora diferents formes de gestió i per açò, perquè ja
estan incorporades allà, no és necessari incorporar-les a la llei
autonòmica, exactament per aquest mateix argument, perquè la
llei autonòmica el que ha de fer és definir allò que vol per a
aquesta comunitat, en l’àmbit del conjunt del sector audiovisual
i en l’àmbit de la ràdio i televisió de les Illes Balears.

Per tant, és evident que la llei audiovisual i la llei d’IB3 el
que han de fer és definir quina televisió volem, consolidar-la i
definir-la com a projecte de futur i no obrir expectatives que en
qualsevol cas mai no estaran tancades, no és cert, mai no estaran
tancades perquè no..., una llei autonòmica no pot afectar el que
ja marca la llei estatal, per tant, aquella possibilitat hi serà, la
llei autonòmica el que hauria de fer és concretar, definir i
desenvolupar allò que vol per a les illes.

A part d’açò, ja he dit, i ho deia al començament de la
primera intervenció, crec que la voluntat d’arribar a acords hi
era, hi és, però hi ha aquestes distàncies que crec que el Partit
Popular hauria d’acabar de fer un esforç per superar i és en el
tractament de les competències de cadascuna de les illes en la
Film Commission, en l’arxiu d’imatge i so, en la filmoteca i
lògicament en el tractament de la llengua catalana que no
demanam res més -res més- que allò que diu l’Estatut
d’Autonomia, textualment allò que diu l’Estatut d’Autonomia
incorporar-ho al text de la llei de forma coherent per tal que
aquesta llei també sigui coherent amb el que marca la norma
general de la nostra comunitat.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. Molt breument, simplement ens
volem reafirmar en el fet que efectivament aquesta és una llei
estratègica, cabdal i molt necessària, si bé és cert que tal vegada
tot no se satisfà..., bé, l’important és que hem arribat al final a
poder dissenyar un esborrany amb el qual el sector estava
raonablement content i satisfet, a més a més aquest esborrany
que ha passat a ser projecte de llei del Govern s’ha vist
modificat ja per tota una sèrie d’esmenes que es varen acceptar
en les dues ponències que hem tengut per a la tramitació
d’aquesta llei i crec que aquesta participació és una participació
de totes les forces polítiques que enriqueix encara més aquesta
llei, no?

Crec que varen ser dues sessions molt productives en les
quals vàrem poder analitzar coses que es varen poder millorar,
coses que tal vegada no quedaven clares en el primer projecte de
llei que va arribar al Parlament o coses que consideràvem que
eren interessants poder modificar amb les propostes dels
diferents grups parlamentaris.

Hi ha determinades esmenes que deixarem pendents per a
plenari perquè consideram que és interessant que les parts
implicades les puguin analitzar en profunditat i que es pugui
veure si podem arribar a un consens. Estic convençut que hi
haurà més acords. Hi ha hagut esmenes que han estat
acceptades, hi ha hagut esmenes que han estat transaccionades,
per tant, hi ha hagut un nivell de participació elevat i d’entesa
important.

Quant als punts en què no ens posarem d’acord, idò...,
tampoc no puc afegir-hi molta cosa més, no?, crec que queda
clar que hi ha determinades qüestions en les quals no ens
posarem d’acord, sobretot en les disposicions finals i
addicionals en les quals es parla d’IB3, quant al model de
gestió, vostès diuen que s’ha d’apostar per un model de televisió
pública i de ràdio, un model audiovisual públic, bé, és que
nosaltres apostam, entenem que apostam per aquest model
audiovisual i si hi ha un model de gestió indirecta, això no
significa que es llevi la publicitat d’aquesta televisió i aquesta
ràdio públiques, sinó que -insistesc-, donades les
circumstàncies, es poden donar opcions de la mateixa manera
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que ja ho fa la legislació estatal perquè l’Administració de
moment pugui triar el model de gestió que consideri oportú i
que consideri adequat.

Després hi va haver un colAlectiu d’exhibidors que ens varen
fer arribar i que varen parlar també d’una sèrie de propostes, els
preocupava que... deien que no estaven inclosos dins l’àmbit
d’aplicació de la llei, però fetes les comprovacions, a l’article
43.2.b), i a més a més ho hem comprovat ara amb els diferents
portaveus, s’inclou l’exhibició en els incentius, per tant, ja hi
estan inclosos.

També és cert que la llei no confon exhibidors amb
prestadors de servei, per tant, consideram que la llei deixa clara
aquesta distinció i per tant, no és necessari fer cap introducció.
El que sí es podria afegir, i ja que no varen arribar tal vegada al
període d’alAlegacions i no es varen poder atendre les seves
peticions, seria a l’article 39.3 afegir “en el cas d’empreses ja
registrades en la ICAA - que és I, C, A, A- bastarà una
comunicació en la qual es faci constar que ja estan inscrites a
l’esmentada ICAA”. Aquesta seria l’aportació que... crec que hi
ha d’haver unanimitat per part de tots els grups parlamentaris
per tal d’afegir-ho a l’article 39.3.

I per la nostra part, res més. Moltíssimes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. 

(Remor de veus)

La diputada Margalida Font?

EL SR. BONET I BONET:

Ho deim perquè consti al Diari de Sessions, el Grup
Socialista està d’acord amb aquesta esmena plantejada pel Grup
Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

El Grup Parlamentari MÉS també hi està d’acord i, per tant,
pot continuar.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Jo també. Vull deixar constància que també hi estic d’acord.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Passam..., passam, això és
important, atenció per part dels diputats, per favor. Passam a les
votacions.

En primer lloc, passaríem a votar les esmenes del Grup
Parlamentari Socialista.

Vots a favor? 6. 

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

Ara passaríem a la votació separada de les esmenes del Grup
Parlamentari MÉS, RGE núm. 2902/13, 2903/13, 2900/13  i
2901/13.

Vots a favor?

EL SR. BONET I BONET:

Un minut, president, que ara no ho tenia localitzat...

EL SR. PRESIDENT:

És important ...

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, repetim la jugada, eh? Votació separada de les
esmenes del Grup Parlamentari MÉS, RGE núm. 2902/13,
2903/13, 2900/13 i 2901/13.

Vots a favor? 2.

Vots en contra? 9.

Abstencions? 4.

Molt bé. Ara passaríem a la votació de la resta de les
esmenes del Grup Parlamentari MÉS.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.
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Ara passaríem a la votació dels articles i serien quatre
articles, però faríem la votació separada de l’article 8.

Votació de l’article 8.

Vots a favor? 

(Remor de veus)

D’acord, idò faríem la votació conjunta, millor. Passaríem
a la votació dels articles 6, 8, 40 i 41.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 5.

Abstencions? 

Vots en contra?, abstencions?...

(Remor de veus)

Estaríem ara votant els articles 6, 8, 40 i 41, no... la votació
dels articles 6, 8, 40 i 41.

Vots a favor?

Repetim la votació, d’acord?

Votació dels articles 6, 8, 40 i 41.

Vots a favor? 9 del Partit Popular.

Vots en contra? 6.

Cap abstenció.

Ara passaríem a la votació de la resta dels articles als quals
es mantenen les esmenes, articles 5, 7, 9, 10, 12, 14, 20, 22, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 43, 45, 46 i 47 i disposició
final primera.

Vots a favor? 

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Perdó, president, demanaria votar l’article 43 per separat.

EL SR. PRESIDENT:

Article?

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

43.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, idò faríem la votació de tots menys l’article 43, i
la disposició final primera..., o sigui, els faríem tots excepte
l’article 43.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 6.

Cap abstenció.

Ara votaríem l’article 43, d’acord?

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 

Abstencions? 6.

Molt bé. Ara votarem la resta de l’articulat on no s’han
presentat o no es mantenen esmenes: denominació del projecte,
denominació del títol 1, articles 1, 2 i 3; denominació del títol
2 i del capítol1, article 4; denominació del capítol 2, articles 11,
13, 15, 16, 17 i 18; denominació del títol tercer i del capítol 1,
article 19; denominació del capítol 3, articles 21 i 23;
denominació dels títols 4 i 5, articles 31, 32, 43 i 35;
denominació del títol 6 i 7, articles 38 i 39; denominació del
títol 8, article 42; denominació del títol 9 i capítol 1, article 44;
denominació del capítol 2, article 48; denominació del capítol
3, article 49; denominació del títol 10, article 50; disposició
transitòria única, disposició derogatòria única, disposició final
segona i preàmbul.

Vots a favor? 

EL SR. SECRETARI:

Per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda dictaminat el Projecte de llei RGE
núm. 724/13, audiovisual de les Illes Balears.

Així mateix es recorda que, d’acord amb l’establert a
l’article 125 del Reglament de la cambra, els grups
parlamentaris, dins les quaranta-vuit hores següents a la data
d’acabament del dictamen, en escrit adreçat a la Molt Hble.
Presidenta del Parlament de les Illes Balears, hauran de
comunicar els vots particulars i les esmenes que, havent estat
defensades i votades en comissió i no incorporades al dictamen,
pretenguin defensar en el Ple.

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