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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, president. Damià Borràs substitueix Marc Pons.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. El primer punt de l’ordre del dia d’avui
consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE 4483,
4748 i 4834/13.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 4483/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a govern obert.

En primer lloc debatrem la Proposició no de llei RGE
4483/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a govern
obert. Té la paraula, per tal de defensar-la, la diputada Sra.
Lourdes Aguiló, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Vàrem presentar aquesta
proposició no de llei amb l’esperança de trobar un espai de
consens, però els he de dir que les actuacions de govern
d’aquestes darreres setmanes han fet que haguem perdut
aquestes esperances, i m’explicaré.

Els esdeveniments d’aquestes darreres setmanes, l’anormal
inici del curs escolar 2013-2014, les mobilitzacions ciutadanes
en demanda d’una política educativa consensuada que asseguri
una educació pública de qualitat, integradora, adequada a les
necessitats de la nostra realitat social, són un exponent més del
fet que la ciutadania demana avui noves formes de participació
que permetin incrementar la seva implicació en la definició de
les polítiques públiques i en la presa de decisió dels poders
públics.

Però les respostes del Govern, d’autoritarisme, d’imposició,
de persecució, de negació de la realitat i de tancament a
qualsevol possibilitat de consens, ens duen a considerar que
tenim un govern absolutament allunyat de la ciutadania i mancat
de tota capacitat de diàleg i de la governabilitat que exigeix avui
la qualitat democràtica.

Perquè, senyores i senyors diputats, i especialment em
dirigeixo als del Grup Popular, els he de dir que la democràcia
no és únicament el vot silenciós a les urnes que es du a terme
cada quatre anys. La setmana passada la consellera d’Educació
ens va dir en el plenari que per a ella la democràcia era el vot
silenciós a les urnes, i la democràcia, senyores i senyors
diputats, no és només això, la democràcia és molt més que això.
Però a la vista dels esdeveniments viscuts les passades setmanes
sembla que el Govern de les Illes Balears no ho entén així. 

En una democràcia la titularitat del poder correspon al poble
en el seu conjunt, el poder és del poble, emana del poble, i no és
del governants. Cert és que el nostre sistema es basa en la
democràcia representativa, que implica que la ciutadania elegeix
unes persones perquè la representi a les institucions, com se’ns
ha elegit a cada un de nosaltres; nosaltres som els representants
de la ciutadania, i com a tals estam legitimats per exercir el
poder que se’ns dóna, però només si ho feim en benefici del
conjunt de la societat, del poble, de la ciutadania. Als
governants els correspon exercir el poder que els ve donat per
resoldre els problemes de la ciutadania, els correspon donar
respostes, els correspon dur a terme una escolta activa de les
demandes ciutadanes, i els correspon també rendir comptes de
la seva acció de govern. Perquè democràcia no significa de cap
manera que el poder del poble quedi circumscrit a depositar un
vot cada quatre anys. Avui la qualitat democràtica es mesura
amb molts altres indicadors, i no es limita al del sufragi cada
quatre anys.

No sé si vostès han sentit parlar de governabilitat.
Governabilitat significa capacitat d’acció governamental, i per
mesurar si un govern posseeix aquests condició s’han de
considerar com a mínim tres característiques: primera, la
capacitat d’adoptar les decisions oportunes davant els
esdeveniments que exigeixen una resposta governamental;
segona, l’acceptació social d’aquestes decisions; tercera, la
coherència que aquestes decisions assoleixen a través del temps.
Posin aquestes tres condicions en relació amb les decisions
preses pel Govern en matèria d’educació i veuran que tenim un
govern que no posseeix aquesta condició. Una llàstima, perquè
la governabilitat es vincula a la democràcia; la governabilitat es
reconeix quan un govern està en condicions de prendre
decisions de manera coherent amb els objectius plantejats, en
coherència amb el seu programa electoral, sí, però és que el
Govern de les Illes Balears no en té. I és també capaç de
complir amb les demandes que la ciutadania tenia i té en cada
moment donat.

La relació entre democràcia i governabilitat resulta ben
palesa, atès que suposa una relació permanent entre els que
exerceixen el poder i la ciutadania, que és la titular d’aquest
poder. No podem oblidar això, són els ciutadans els titulars del
poder, i des d’aquesta visió, que ja hem vist que no és la de
l’actual govern de les Illes Balears -d’acord tant amb els fets
com amb les paraules-, la participació i la comprensió de l’acció
política per part de la ciutadania es fan imprescindibles. El
Govern hauria de ser capaç de generar espais de diàleg amb les
diferents organitzacions i els ciutadans, que són també, i així
s’han de considerar, actors polítics. Els actors polítics en una
societat democràtica no són només els governants ni els
parlamentaris, això pertany a temps passats, ja superats a la
nova societat del segle XXI, temps als quals el Govern sembla
ser que ens vol dur però no hi som.
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Encara que el sistema democràtic es considera avui com el
sistema més adient per organitzar la vida social, no es pot
oblidar el fet que hi ha una important insatisfacció social quant
al seu funcionament. No es poden obviar les crítiques que
provenen de la ciutadania, que pensa que els governants no
resolen els seus problemes; de fet la nostra ciutadania perceb
que aquest govern en genera, de problemes, i tot això
s’evidencia en el distanciament cada cop més gran entre
representants i ciutadania. La baixa participació electoral és una
de les manifestacions que evidencien els problemes de qualitat
democràtica de la nostra societat, però no és l’única. És per això
que no és acceptable el reduccionisme d’aquest govern, que
pretén que la democràcia es limiti al vot silenciós a les urnes.

La democràcia, la qualitat democràtica, s’identifica també
amb altres dimensions; la dimensió electoral n’és una, però a
més s’han de tenir en compte la participació, la responsabilitat,
les respostes a la voluntat popular, i molt especialment el
reconeixement que la titularitat del poder és del poble i no dels
polítics; els polítics només som els seus representants, i som
també els seus servidors.

En el segle XXI, en el qual ens trobam, en la nova societat
de la informació i de la comunicació les comunicacions han
canviat molt. Tot és avui més proper i també més complex. La
ciutadania és cada cop més exigent, i la recerca d’una
legitimació democràtica i social va molt més enllà de la simple
existència i funcionament dels mecanismes institucionals,
encara que siguin democràtics no basten. No s’hauria de perdre,
no es pot perdre l’ocasió per avançar cap a un espai
complementari i imprescindible com és el de la potenciació i la
consolidació de la qualitat democràtica en tot allò que té a veure
amb l’exercici de l’acció de govern, és a dir, allò que s’anomena
bon govern, tot allò relacionat amb la participació i l’avaluació
de les decisions, de les actuacions del Govern i de les
institucions públiques. 

Actualment és imprescindible que es donin a conèixer les
accions del Govern i que s’estableixin també mecanismes
d’avaluació i de valoració d’aquestes accions de govern, de les
organitzacions públiques, dels programes, dels projectes que
aquestes organitzacions desenvolupen. En una democràcia els
poders públics han de desenvolupar les seves actuacions
lligades estrictament a la confiança que la ciutadania hi diposita,
i per això el vincle entre els poders públics i la confiança de la
ciutadania s’ha de consolidar, i per fer-ho els governs s’han de
dotar de mitjans i mecanismes que facilitin aquesta manera de
fer i el control dels responsables públics. S’ha de tenir molt
present que la qualitat de les organitzacions i dels serveis
públics, la qualitat democràtica, són un dret de la ciutadania, i
correspon als poders públics vetllar perquè aquest dret sigui real
i efectiu, i en aquest cas els poders públics som el legislatiu que
nosaltres representam i l’executiu que representa el Govern.

La consolidació de la qualitat democràtica en l’acció de
govern implica necessàriament rendició de comptes i avaluació
de polítiques públiques. I això no és una cosa nova; a l’àmbit
europeu fa més de deu anys que es fa referència a aquests
principis i que es realitzen avaluacions prèvies i posteriors als
programes i a les activitats que impliquen despeses importants.
La llei, encara vigent, del bon govern i bona administració té
recollides aquestes obligacions, i el Govern fins ara no les ha

complert, ni tan sols no les ha escomès. L’avaluació de
programes i polítiques públics és un instrument imprescindible
per poder adequar l’actuació del Govern i de l’administració a
les necessitats socials, i per determinar el grau d’eficàcia i
satisfacció de la ciutadania amb les polítiques implementades.

En aquest sentit cal avançar a millorar el nostre sistema
democràtic. Les tecnologies de la informació i la comunicació
han suposat una revolució que ha transformat les nostres vides,
i també les formes de comunicació, relació i informació, amb
canvis que també han de tenir efectes en la vida política i en el
funcionament de les institucions. El concepte de govern obert
implica una nova cultura que va molt més enllà de
l’administració electrònica; és una estratègia d’interacció entre
el sector públic i la ciutadania, i ha de ser la iniciativa que
impulsi la transformació de les administracions públiques en els
propers anys. Suposa un canvi profund en la concepció de la
política de les administracions i de les institucions; implica
posar la ciutadania en el centre de la política i permetre-li no
únicament tenir accés a la informació sinó també participar en
les decisions i colAlaborar en la tasca de les administracions
públiques i de les institucions. El principal objectiu ha de ser la
planificació de les actuacions governamentals sota els principis
de transparència, participació, colAlaboració, i que les decisions
públiques estiguin sotmeses a l’escrutini públic.

És urgent establir aquesta estratègia autonòmica per
reconquerir la confiança de la ciutadania en les institucions i en
els seus representants. És obligació dels poders públics facilitar
la participació dels individus i dels grups en la vida pública i en
els centres de decisió política, permetre’ls la participació i la
corresponsabilitat en les decisions. Això ja ho deia la
Constitució l’any 1978.

És per tot això que presentam aquesta proposició no de llei,
perquè el Parlament de les Illes Balears insti el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa una estratègia autonòmica de
govern obert i a presentar-la davant aquesta cambra.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Sra. Aguiló, sense cap dubte el nostre grup li donarà
suport. Assumim plenament l’estratègia del govern obert, i
sempre l’hem pensada com una passa més que s’havia de fer en
tot aquest debat que durant el 2011 en aquest parlament es va
dur a terme arran de la modificació de la Llei de transparència
o, millor dit, de la Llei de la bona administració i del bon
govern. 
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El sistema democràtic necessita de canvis profunds per ser
més democràtic. L’afirmació no és redundant, però ho hauria de
ser, i aquest és el problema, que no ho és, perquè el sistema
democràtic no es pot basar només en un sistema electoral a
través del qual s’obté una representació ciutadana que és
dipositària de la sobirania popular; no basta. Avui es demana -i
no crec que faci falta posar proves que açò és així- avui la
ciutadania demana participació, transparència, colAlaboració,
tres dels principis del govern obert. 

La tecnologia, les noves tecnologies o, millor dit, les
tecnologies de la informació i la comunicació faciliten aquests
principis, els fan possibles, i els posen a l’abast de les
institucions. Fan possible que la participació dels ciutadans, una
participació més activa, sigui una realitat avui més que mai. És
evident que el govern obert és necessari per recuperar
credibilitat, però sobretot per ser fidels a l’essència de la
democràcia.

El nostre grup ja va expressar en el seu moment que
qualsevol modificació de la llei autonòmica del bon govern i la
bona administració havia de ser per fer una passa més enllà a
favor de major transparència, de major participació, de major
control. El govern obert no és només un exercici de
transparència de l’administració o de millor accés a les dades
públiques, sinó que hauria de ser, és, un canvi de paradigma de
les administracions, de l’administració, és un canvi de soca-rel;
és un salt tecnològic, però és també un canvi, un salt mental,
una nova manera d’entendre la relació entre l’administració i la
ciutadania.

Però si repensam aquests principis del govern obert ens
trobam que la realitat, la pràctica del govern actual no va en
aquesta direcció. Quan parlam de transparència, de rendició de
comptes o de posar en obert totes les dades públiques que es
generen, ens trobam que el Govern no actua en aquesta direcció,
i jo crec que la constatació més clara és utilitzar el barem que
utilitza el mateix govern per dir, per afirmar, per defensar que
sí que actua en la línia de la transparència. Transparència
Internacional del 2012, la darrera valoració, per tant, que fa
aquesta organització, quant a la transparència econòmica i
financera del 2012 situa les Illes Balears en el lloc 12 de les 16
comunitats avaluades, i amb una puntuació de 50 punts; frega
el suspès. 

Tampoc a l’àmbit de la participació no es pot dir que el
Govern hagi actuat de forma convincent i activa. Ens trobam
amb multitud d’exemples que són contraris al valor de la
participació. La Universitat de les Illes Balears no ha estat
consultada, no és reiteradament consultada en allò que hauria de
ser central, bàsic, fonamental, com és l’àmbit de la llengua o
l’àmbit mateix de l’educació, que és tan viu i tan actual aquests
darrers mesos; o la desaparició, suspensió, es diu, del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears; o l’eliminació del
Consell de Joventut, espais de participació que s’oferien com a
espais de cost zero però espais vitals perquè aquesta participació
tan elevada fos una realitat.

O el tercer principi; transparència, participació,
colAlaboració, per construir entre tots i per a tots aquesta
societat. En canvi el Govern aposta per quasi un estatd’excepció

democràtic, en el qual ens trobam, en aquest conflicte del TIL.
No aposta per la colAlaboració.

Transparència, democràcia i lluita contra la corrupció són o
haurien de ser inseparables. La batalla per la transparència és
una batalla per la democràcia i contra la corrupció. Utilitzant els
termes de la ciència exacta podríem dir que la transparència és
directament proporcional a la democràcia, o inversament
proporcional a la corrupció, i si encara s’hagués d’abusar en
aquesta correlació, un acabaria dient que democràcia i corrupció
són termes oposats. I dic açò perquè els partits polítics i la
corrupció són, segons el baròmetres del CIS, mes rere mes el
segon problema per als ciutadans després de l’atur i de la
situació econòmica. L’índex de percepció de la corrupció del
2012, la darrera que aporta l’ONG Transparència Internacional,
situa l’Estat espanyol en una puntuació de 65 punts, per davall
de Qatar, dels Emirats Àrabs o de Botswana, una percepció a la
qual sense cap dubte la nostra comunitat autònoma ha
contribuït, malauradament ha contribuït de forma molt
significativa. 

En qualsevol cas crec que és evident que el fet que els partits
polítics, el principal instrument de les democràcies
representatives, que tenen la funció de legitimar el sistema
polític, estiguin qüestionats, siguin el segon, tercer o quart
problema, aquesta realitat és desconcertant; que els que han
d’aportar solucions als problemes siguin percebuts per la
ciutadania i els electors com un problema, com una font de
problemes, és irritant. Crec que la nostra obligació avui, per
tant, és apostar de forma clara, aquest parlament, els grups que
formam aquest parlament, clara, explícita, real, a favor
d’aquests principis de la transparència, de la participació i de la
colAlaboració, del govern obert, del bon govern i de la bona
administració.

I en aquest sentit crec que valdria la pena recordar que no
feim passes endavant, sinó que d’allò que s’havia posat damunt
la taula, que era modificar la Llei del bon govern i la bona
administració, avui ningú no en sap res, res, ningú no en sap res.
Des del dictamen de dia 17 del 4 del 2013, el dictamen del
Consell Consultiu, que qüestionava molts dels punts que
modificaven l’articulat de la Llei del bon govern, avui no se
n’ha parlat més, ja no és un tema d’interès per al Govern de les
Illes Balears. Doncs el grup, en aquest cas el Grup Socialista, el
posa una altra vegada damunt la taula, i crec que avui és
important i necessari reclamar per part de tots els grups una
opinió valenta, clara, decidida, a favor de fer passes en el sentit
de millorar el control, la transparència del Govern, sobretot per
recuperar la credibilitat i sobretot per recuperar el valor i el
sentit d’allò que és una democràcia.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. José María Camps, per un temps de deu
minuts.
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EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Gràcies, president. Diputades, diputats, intentarem avui
veure si podem arribar a un acord amb els grups polítics, perquè
de fet jo crec que aquest parlament, i crec que parl pel Govern
balear, també, està obert a fer aquest govern obert, com ha
demostrat en altres ocasions. 

Jo les crítiques que vosaltres, els meus companys, heu pogut
exposar fent referència a les últimes manifestacions pel tema del
TIL, jo és una cosa que, feta des del to que sembla que la
indignació, la intolerància, l’engany, la mentida, que sembla que
no hi ha res més que coses negatives en aquest govern, cosa que
no perquè pensem nosaltres d’una altra manera significa que ho
facem malament, almenys així ho transmeteu, o sigui, tot el que
fan els altres tot està malament, no? Jo no ho pens de vosaltres
i no vull que els altres ho pensin de nosaltres.

Jo crec que aquest govern té coses positives, en el sentit de
la transparència al fer les coses, amb la valentia per canviar-les,
que moltes vegades potser els governs, tots els governs i de tots
els colors polítics no han tingut aquesta valentia per fer un canvi
clar. El que crec que diferencia exactament aquest president que
tenim nosaltres, José Ramón Bauzá, és precisament aquesta
valentia per fer aquests canvis, i que moltes vegades vosaltres
no acceptau. Aquests partits polítics que sembla que dins
aquesta tolerància que hem de tenir amb tothom, hem d’acceptar
totes les crítiques i davant qualsevol crítica hem de fer un canvi
radical de la nostra postura. No ho veig. Jo crec que la
democràcia és açò, la democràcia és fer un canvi perquè la gent
pugui veure coses diferents del que s’ha fet fins ara. Estarem
tots d’acord que el sistema no anava bé fins ara, vull dir, viure
pendents sempre d’un deute que ens ofega també és dolent per
a tots els ciutadans d’aquest poble, és veritat que tal vegada el
vessant és més econòmic que no tant social, encara que aquest
social s’ha demostrat en moltes ocasions que és una via que el
Govern intenta també exposar, intenta actualitzar, però sobretot
no hem de, com ho diria?, no hem de criticar aquesta lleialtat
que puguem tenir sobre una sèrie de canvis que vol proposar el
nostre govern. De fet, el nostre grup parlamentari el que fa és
entendre que aquests canvis són positius, ens trobam amb la
confiança que s’han de canviar i veim que açò és possible. 

D’aquesta manifestació jo crec que el Govern ha pres bona
nota, una altra cosa és que els que venen a negociar venguin a
negociar, diguem, ja amb unes condicions prèvies, no?, retirau
tot i començam a negociar des de zero. Jo crec que pels nostres
pares, per les nostres mares, pels nostres fills pens que si hem de
començar de P3, de primària, s’ha de començar, es pot
començar de qualque manera. S’ha retirat o s’ha posat la part
voluntària de secundària, jo crec que són passes que haurem de
fer i de qualque manera haurem de parlar.

Però jo venia convençut d’arribar a un acord amb vosaltres,
amb els vostres grups, pel tema que vaig estar indagant un poc
a veure que era això del Govern obert, tothom s’ompl la boca de
som molt oberts o hem de ser molt oberts, però cap govern no
ho arriba a aplicar d’una forma clara. Per què? Bé, supòs que
perquè tot té un cost, tot té una trajectòria i avui en dia, ara hi ha
formes més fàcils de fer-ho del que hi havia fa quatre anys, per
exemple.

Jo he trobat, per exemple, en la mateixa pàgina del Govern
balear, a la CAIB, el segon pla estratègic que es va fer de
qualitat 2007-2014, vull dir, està a punt de caducar l’any que ve,
seria una bona ocasió perquè ens poguéssim d’acord i
poguéssim emprendre aquest tercer pla que es podria fer a partir
de 2014 i emprendre aquest govern que, jo crec que tant un
partit com els altres, un govern com un altre govern, tots aniran
a favor que hem de tenir molta més transparència, més
transparència per entendre que aquesta participació ciutadana ha
de ser real, no pot ser només de boca. Però aquest segon pla jo
me’l vaig llegir, estava fet o deia, de qualque manera, que era la
doctrina política que amb els temes de Govern i d’administració
pública hem de ser oberts a tots els nivells possibles, tots els
nivells possibles, no hem de forçar tampoc una cosa que no
sigui ara mateix factible poder-ho fer, però podem fer passes,
diguem. 

El nostre acord vendria a ser una transacció sobre el vostre
redactat d’instar el Govern i jo diria un poc com, el Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a
continuar implantant una estratègia autonòmica de Govern
obert. Aquest govern ho haurà de posar en marxa, de fet ho posa
en marxa i, per açò, aquest govern, doncs, amb el sistema que
ha posat, per exemple, a través de la pàgina web, he vist que
amb les preguntes que fan amb el... la pregunta de MÉS o la
simplificació documental amb aquest Balear Opina ja comença
amb les línies que vosaltres exposàveu abans amb el tema de
tenir un govern obert. 

Hem d’entendre que la gent vol una societat oberta, un dret
d’informació, una transparència i una absència de corrupció
política, que podríem dir que avui en dia és una xacra per a tots,
per als qui poden tenir un càrrec polític com per a la gent del
carrer, i veim com cada dia la gent pot estar en una desgràcia
per aquesta banda.

Els governs electrònics, la democràcia electrònica, de tot
això es parla dins aquest govern obert. Jo crec que estam en la
línia de seguir implantant aquest govern obert. Sí que és veritat
que tal vegada podríem dir que és un poc tímid...

EL SR. PRESIDENT.

Silencio, por favor.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

...indica que és un poc tímid el tema d’aquest govern obert, però
sí que aquest govern està disposat a fer-ho. 

També a nivell d’Espanya vaig poder trobar que la llei
aquesta, la Llei 37/2007, sobre la reutilització de la informació
i la posada en disposició de les administracions públiques,
també va cap aquí, va a establir un govern obert, no sols
autonòmic sinó Govern central. 

Recordaré que aquesta llei el que fa és disposar d’una, del
que es diu avui en dia, la carpeta ciutadana, que tens tota la
informació lliurada a una administració i una altra
administració, un ajuntament, la pot fer servir perquè estan
interconnectades. 
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Bé, de qualque manera aquesta direcció jo he pogut indagar
també, i veig que aquesta direcció general de la Funció Pública
i Administracions Públiques que tenim actualment, amb la
Qualitat de Serveis de la Conselleria d’Administracions intenta
desenvolupar dins aquest marc aquest pla estratègic, que jo deia
abans, de l’any 2007-2014 que, com deim, es defineix per poder
fer un accés al Govern més obert, i ho demostr amb aquest
Balear Opina. Jo crec que les línies estan establertes. 

Llavors, si vosaltres trobau que és adequat, deixant fora les
crítiques que puguem fer al Govern, a les manifestacions que
hem tengut, que ara mateix podrien ser un símptoma, però jo
crec que el Govern escolta, accepta les crítiques i de qualque
manera rectifica si és necessari, però no perquè no rectifiqui està
equivocat. Jo el que vull dir és que vosaltres trobau que perquè
ja no fan el que una part de la societat vol està totalment
equivocada, perquè tal vegada tenim una part de la societat que
sí ho volem. Però no som nosaltres ningú per dir si estam
equivocats o no. 

El Govern i, en aquest cas, els docents s’han de posar
d’acord en el sistema que necessiten. Que tenen un govern més
obert? Bé, posem açò en marxa si volem i ja aclarirem altres
problemes en aquest sentit. 

Llavors, jo proposaria a aquests grups a veure si podem fer
una transacció del que insta ella en aquesta PNL i podem posar,
el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar implantant una estratègica autonòmica de
Govern obert. Si no acceptau aquest canvi, lògicament hi
votarem en contra, si no, hi votarem a favor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Sr. President, abans de la meva intervenció, puc tenir accés
exactament a la proposta transaccional, un minutet, un segon.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí. 

(Pausa)

Molt bé, moltes gràcies. Continuam, Sra. Diputada. 

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, en primer lloc,
al Grup MÉS pel seu suport i al Grup Popular el que li he de dir
al Sr. Camps és que agraesc molt el seu interès a intentar una
transacció, però jo li explicaré per què no la podem admetre.

Justament, precisament, una de les coses de les quals ens
queixam d’aquest govern, que nosaltres consideram tancat, per
més que pugui publicar algunes coses a la web, nosaltres
consideram que això és un govern tancat, perquè ens ho
demostra cada dia, és el fet que no governa, a parer nostre, com
exigeix una democràcia, com s’hauria d’exigir a una democràcia
del segle XXI. 

Una democràcia del segle XXI requereix un govern que
escolti, un govern que respongui a les necessitats de la
ciutadania, i allò que tenim és un govern que governa a cops de
decret llei, un govern que passa per damunt de les resolucions
del Tribunal Superior de Justícia que, per tant, no respecta la
separació de poders, ni el legislatiu, perquè el furta mitjançant
els decrets lleis, ni el judicial, perquè davant una resposta del
Poder Judicial respon amb un decret llei. Un govern que ni
escolta ni vol escoltar, no escolta la comunitat educativa ni els
mestres ni els pares ni la UIB ni el bisbe. Evidentment a la
ciutadania, no. 

La ciutadania va opinar, tots a la vegada, més de 120.000
persones, tots a la vegada, i hem tengut zero resposta del
Govern. Perquè vostè em dirà, però a veure, és que no tenim
dret a implantar la nostra política?, clar que sí, però jo ja li he
dit les tres condicions per les quals una política es pot entendre
bona, i això és teoria política no ho diuen els socialistes, és
necessari que sigui una resposta a les demandes de la ciutadania
coherent, mesurada i, diguem, que la coherència la tengui també
durant el temps. 

En matèria d’educació, particularment, que és allò que hem
analitzat perquè justament és on hem vist actuar el Govern
aquests darrers dies, el que veim és que vol imposar una política
determinada educativa, que vostès pensen que és bona i jo no li
llev la seva legitimitat, però que ja la Constitució l’any 1978 va
preveure a l’article 27.5 que per establir una política d’educació
s’havia de fer necessàriament amb participació de la societat
perquè l’educació no pot dependre de la ideologia d’un govern
determinat que pot canviar cada quatre anys, perquè els alAlots
els hem d’educar durant vint anys, durant vint-i-cinc i, per tant,
no podem, no té legitimitat un govern per imposar una política
educativa en contra de tota la comunitat educativa, encara que
es pensi que és la millor del món. Encara que s’ho cregui, no
pot, i la Constitució preveu que s’ha de fer amb participació i
l’Estatut d’Autonomia recull que s’ha de fer amb participació i
el Govern es tanca completament i no vol participar. Com
podem esperar mai això?

Anant ja a aquesta concreta PNL. Què demanàvem
nosaltres? Demanàvem que preparàs una estratègia de Govern
obert i la dugués a aquest parlament per poder debatre, perquè
justament a aquest govern, justament, són espais de diàleg,
espais de debat. I aquí, en aquest parlament, també ens
correspon participar en la planificació del Govern, per això
estam també aquí, no només hem de fer lleis, també hem de
controlar el Govern i també hem de participar, hem de poder
debatre, hem de poder-li dir perquè el Govern també ha
d’escoltar a l’oposició, perquè la ciutadania som tots. El Govern
governa per a tota la població, no només per als seus, que és el
que fa aquest govern, evidentment.
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És per això, per això no li puc acceptar una proposta que em
parli de continuar amb un govern obert quan el que tenim és un
govern tancat i una proposta que nega la possibilitat que
l’estratègia de Govern obert sigui duita a aquest parlament i
sigui debatuda a aquest cambra, que és el que nosaltres
preteníem amb aquesta PNL.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies... 

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Sí, perdonau. Estaria d’acord el vostre grup que la redacció
que jo havia proposat acceptéssim presentar-ho davant aquesta
cambra? És a dir, ...

EL SR. PRESIDENT:

Un segon, vol un minut més?

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Sí, Sr. President, per favor.

(Pausa)

LA SRA. GUZMAN I OBRADOR:

Acceptaríem: el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a continuar implantant un sistema de
govern obert i a presentar una estratègia davant aquesta cambra,
una estratègia autonòmica de govern obert davant aquesta
cambra.

D’acord.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, entendria que aquesta proposició no de llei, amb
aquesta transacció, quedaria aprovada per unanimitat de tots els
presents. Està bé? Molt bé. Moltes gràcies.

I.2) Proposició RGE núm. 4748/13, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a memòria sobre el
funcionament del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears i nou jutjat de Formentera.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
4748/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a memòria
sobre el funcionament del Tribunal Superior de Justícia de
Balears i nou jutjat de Formentera. 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.
Prenc la paraula en aquesta comissió en nom del meu grup
parlamentari per defensar una proposició no de llei, presentada
fa uns mesos, relacionada amb la necessitat i les mancances que
pateix l’Administració de Justícia a les nostres illes, a les Illes
Balears. Crec que és una proposició no de llei que s’explica per
si mateixa i vostès que són bons entenedors poques paraules els
bastaran.

Les necessitats que es recullen en aquesta iniciativa són
exactament aquelles que han estat recollides a la memòria anual
que presenta el Tribunal Superior de Justícia en aquesta cambra,
com és habitual, com fa any rere any. Jo crec que l’important és
que nosaltres actuem d’acord amb la finalitat d’aquest document
que se’ns ha tramès i ha estat tramès, precisament, per
assabentar-nos, en primer lloc, de quines són les deficiències
que pateix aquesta administració de justícia al nostre territori i
també una finalitat clara d’adreçar-ho, d’adreçar-ho, el poder
executiu, per tal que també mitjançant aquesta cambra ens facin
arribar aquelles necessitats que són objecte d’actuació
immediata a les nostres illes.

Per tant, crec que aquesta és la nostra responsabilitat i, per
tant, aquesta iniciativa no té altra vocació ni altra intenció que
fer arribar, precisament, això en forma de recordatori per tal que
s’actuï el més aviat possible i tenir una justícia de qualitat i unes
infraestructures dignes de fer-ne ús.

Em tem que aquesta situació l’haurem de repetir any rere
any, és cert que és habitual que aquest portaveu ja porti
iniciatives d’aquest tipus en aquesta comissió, i ho he vengut fer
també any rere any, perquè efectivament no hem aconseguit que
aquesta comunitat autònoma acabi tenint les competències en
matèria de justícia i s’ha intentat, s’ha intentat en distints
governs de distints colors polítics, vermell, vermell, blau, blau,
i en cap moment no ha estat possible arribar a acords per tal que
aquestes competències siguin recepcionades per aquesta
comunitat autònoma. I si no s’ha arribat a acords en aquest
sentit, per ventura, pot ser perquè no interessava i si no
interessava a un govern o no interessava a l’altre crec que
efectivament no interessava al conjunt dels ciutadans de les Illes
Balears. Per tant, crec que no han estat recepcionades i
possiblement hagi estat ben fet.

Crec que tampoc ara no és el moment de continuar insistint
en aquesta recepció d’aquestes competències, de fet, entenc que
està paralitzat el procés ara crec que hem de fer front a altres
qüestions més importants i tenim a les portes un model de
finançament que ha de ser revisat i per tant, crec que l’important
és centrar-se en el transcendental i centrar-se en el veritablement
important.

Aquesta proposició no de llei recull de manera enunciativa,
però no limitadora, una sèrie de mancances que -com dic-
s’estableixen en aquest document que ens ha tramès el Tribunal
Superior de Justícia. Creim que les hem de posar de relleu i són
les següents, crec que és necessari reclamar dos magistrats més
a l’Audiència Provincial de Palma; crear una altra secció a
l’Audiència Provincial de Palma; una secció penal a l’Audiència
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Provincial a Eivissa i a Menorca, com ha estat reclamat en
aquesta comissió fa ja una sèrie de temps; l’habilitació d’un
espai propi i independent del Tribunal Superior de Justícia per
a l’Audiència Provincial; la constitució..., la construcció, perdó,
d’un nou edifici judicial a Manacor, i l’acceleració, que
efectivament fa pocs dies vàrem tenir notícies que s’està fent,
dels tràmits per tal de concentrar a l’illa d’Eivissa tots els
òrgans judicials en una mateixa seu judicial.

Existeixen altres necessitats que no estan recollides a
l’exposició de motius, però sí que entenc que estan recollides a
la mateixa memòria del Tribunal Superior de Justícia. Per això
formulam de manera genèrica la proposició no de llei, la part
dispositiva, en què deim que el ministeri es faci ressò de tot allò
que conté aquesta memòria del Tribunal Superior de Justícia.

I afegim un segon punt, un segon punt que no contempla la
memòria, però sí que comença a ser una reivindicació, jo diria
clàssica i a punt de convertir-se en una reclamació i una petició
històrica, que és la petició que Formentera tengui també un
tribunal de Primera Instància a... Instrucció per una qüestió clara
d’insularitat manifesta.

A molts els podria estranyar que jo avui vengui a aquesta
comissió plantejant això quan tenim a les portes l’aprovació
d’un avantprojecte de modificació de planta i demarcació
judicial. Crec que a molts els podria resultar cridaner que avui
defensi aquesta situació quan tot és susceptible de canviar en un
curt termini de temps, però, mirin, crec que com a diputat és la
meva obligació i si el Tribunal Superior de Justícia ens remet
avui precisament aquí en aquesta seu parlamentària el document
és perquè l’emprem, l’utilitzem, ens assabentem de les
mancances i les facem arribar. 

En qualsevol cas, també els he de dir que maldament donem
suport, efectivament, a aquesta modificació de la Llei de
demarcació i planta judicial és cert que també hi hem detectat
una sèrie de mancances que no fan de la justícia... o són
susceptibles de no fer de la justícia de les Illes Balears la que
veritablement volem, i aquest diputat també ha presentat una
proposició no de llei per tal de millorar aquell avantprojecte que
està a les portes de ser aprovat.

Per tant, crec que ens hem de defensar del primer i del
segon, ens hem de protegir del primer i del segon. Aquest és el
motiu bàsic perquè aquest diputat presenti aquesta proposició no
de llei, sense perjudici -com dic- del suport que dóna a
l’avantprojecte de demarcació de planta judicial i tots els
emperons, què en té, i es manifestaran en el seu moment, en
relació amb l’avantprojecte de demarcació i planta judicial.

Poca cosa més he d’afegir, simplement confiar amb el suport
de la resta de grups parlamentaris perquè aquesta iniciativa
pugui sortir endavant.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula
la Sra. Pilar Costa per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, he de dir que el meu
grup votarà a favor d’aquesta proposició no de llei, però no puc
ser més que molt crítica amb l’actitud que està tenint el grup
popular respecte de proposicions no de llei relacionades amb el
Ministeri de Justícia i algunes molt concretament amb
Formentera.

Està molt bé i tots ho hem fet que reclamen un jutjat de
Primera Instància i Instrucció per a Formentera, no sé si n’hem
fet deu, vint o trenta ja, de PNL a aquest parlament en les
darreres legislatures, però el que em sembla del tot contradictori
i ho ha fet el mateix portaveu del grup popular, supòs que per
curar-se en salut, és que fa poques setmanes vàrem veure en
aquesta comissió d’Assumptes Institucionals una proposició no
de llei del meu grup en què demanàvem la retirada de
l’avantprojecte de llei de la Llei de demarcació i planta judicial,
perquè el que preveu aquest avantprojecte de llei és l’eliminació
de tots els partits judicials de les Illes Balears, excepte el de
Palma, sí, es preveu l’eliminació de partits judicials.

Això és una realitat ara que està en tramitació, no s’ha
aprovat, que hi som a temps?, sí, però jo, així com veig que van
les coses, tot és possible d’empitjorar, de millorar no ho sé. Està
molt bé que aquí facem PNL en què demanem que Formentera
tengui un jutjat de Primera Instància i Instrucció, nosaltres li
donarem suport, però seria bo que el Partit Popular dedicàs els
seus esforços a fer que el Ministeri de Justícia no ens deixi
pitjor del que estam ara, no és que no posin noves coses, és que
anirem endarrere. 

El mateix he de dir en proposicions no de llei que vàrem
veure fa poc respecte del tema del registre civil, també es va
demanar aquí, a proposta d’una proposició no de llei del Partit
Popular, que es garantís que la tramitació es pogués fer des de
Formentera i tot això, molt bé, però vostès també varen votar en
contra que es retiri aquesta reforma de registres civil que el que
pretén el ministeri és entregar-ho a mans privades, concretament
al registradors de la propietat. O sigui, que per una banda ens
fan aquí PNL que tot són flors i violes, però per l’altra estan
executant polítiques que van en sentit contrari al que aquí
demanen. 

Per tant, demanaria una mica de coherència i de menys
cinisme polític i ho dic amb tot el meu respecte, però em sembla
absolutament contradictori, està molt bé apelAlar a l’informe, a
la memòria remesa pel Tribunal Superior de Justícia de l’any
passat, se li ha de fer cas, tot això està molt bé, però seria bo que
apart d’aprovar-ho aquí al Parlament, fessin la feina que
pertoca, sobretot el Govern de les Illes Balears, més que el grup
parlamentari tal vegada, davant del Ministeri de Justícia, perquè
si no, tot això sincerament a mi em sembla una enganyifa als
ciutadans als quals han d’anar adreçades les polítiques que aquí
s’aproven.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. La veritat és que aquesta
proposta al nostre grup també l’ha sorprès, sense cap dubte li
donarem suport com no podria ser d’altra manera, però -com ja
ha posat de manifest el mateix ponent- és una proposta que no
coincideix amb allò que des de Madrid, des del Govern del
Partit Popular a Madrid es du a terme.

Dins aquest context de reforma judicial i de reforma de
demarcació i planta judicial recentralitzadora, que retalla drets
i dificulta l’accessibilitat dels ciutadans amb menys recursos a
la justícia, de ciutadans amb menys recursos o de ciutadans que
no viuen a la capital de província, sembla sorprenent que avui
es faci aquesta proposta.

Coincidim en la valoració, en les demandes que fa la
memòria del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
de 2012, com he dit hi donarem suport, però també hem de
posar de manifest que si allò que eren primer esborranys i
després documents en una fase més avançada de tramitació es
duen a terme afectaran aspectes fonamentals per a la
convivència i l’estat de dret, elaborat sense diàleg, sense debat
polític i obviant la realitat i obviant sobretot la realitat de la
nostra comunitat autònoma. En aquest sentit reiter que és
sorprenent, no sé si és... hauria de ser (...), però com a mínim
posar-ho de manifest, sí. 

Aquesta iniciativa és positiva, aquesta iniciativa va en el
sentit contrari de la política del Govern del Partit Popular a
Madrid i aquesta iniciativa va en sentit contrari d’allò que en
aquest moment està damunt la taula en un procés de tramitació
i que es convertiria en una realitat i que perjudica els ciutadans
d’aquestes illes.

Per tant, li donarem suport, però volem posar de manifest
aquesta contradicció poc comprensible que els ciutadans crec
que difícilment entendran, però que sense cap dubte valoraran
més que hi donem suport i que hi hagi unanimitat en aquest
parlament. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat. Sr. Miquel Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. En primer lloc, maldament els
retrets, vull agrair el suport que es dóna a aquesta proposició no
de llei maldament els dos portaveus dels distints grups
parlamentari hagin manifestat que és contradictòria, votaran una
proposició no de llei contradictòria. Entenc que no és així, ja ho
he exposat a la meva primera intervenció, i crec que ha quedat
perfectament clar.

Sí que m’agradaria fer un especial aclariment a la diputada
del Grup Parlamentari Socialista perquè entenc o bé que actua
amb una intencionalitat clara de confusió o veritablement està
confusa i, per què dic això? Miri, Sra. Pilar Costa, en aquesta
comissió no s’ha tractat encara, no ha vengut aquí, la llei ni
l’avantprojecte de demarcació de planta judicial, aquí hem
parlat d’un altre projecte que és el de reforma integral de
registres.

Vostè confon la Llei de reforma integral de registres, la
confon amb l’avantprojecte de demarcació i planta judicial. És
clar, vostè ens condueix a un espai on vol evidenciar una clara
contradicció que no existeix en aquest cas. 

Una cosa són els registres civils -i nosaltres ja ens hem
manifestat en aquest sentit i en relació i amb les particularitats
de l’illa de Formentera- i una altra qüestió distinta, que vostè ha
apuntat, és la Llei de demarcació i planta judicial que encara no
hem tengut l’oportunitat de portar-la a aquesta comissió ni de
discutir-la en aquesta comissió.

Per què li dic això? Dic això perquè vostès i el grup MÉS
han presentat distintes iniciatives per manifestar la seva...
contradicció entorn al fons d’aquesta llei, que és l’eliminació
dels partits judicials, i nosaltres n’hem presentat una altra també
per parlar d’aquesta precisa qüestió per intentar esmenar tots
aquests perjudicis que entenem que aquesta llei provoca, però
una cosa és això, Sra. Pilar Costa, i l’altra cosa són els registres
civils, qüestió totalment distinta -distinta- i que afecta
Formentera i que no tenen res a veure.

Per tant, miri, que defensem Formentera en una qüestió i
vostè la vulgui implicar en una altra per poder contradir el Grup
Parlamentari Popular, idò em sembla una tècnica, idò miri, poc
intelAligent, miri, això té les cames molt curtes, té les cames
molt curtes, per tant, crec que jugar a la confusió en aquest
sentit no és prou intelAligent.

Que em vol retreure moltes altres coses? Li ho acceptaré,
Sra. Costa, però aquí li he de dir que no ens hi agafarà. 

En qualsevol cas, insistesc en el mateix, agrair el suport dels
grups parlamentaris que impulsen l’aprovació d’aquesta
iniciativa per unanimitat i insistir en el mateix, hi ha una llei de
demarcació de planta judicial a les portes (...), però en qualsevol
cas crec que la nostra obligació és fer arribar al ministeri les
veritables mancances que aquest sistema en aquest moment té
d’acord amb la memòria anual del Tribunal Superior de Justícia.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Entenc que la Proposició no de llei RGE
núm. 4748/13 quedaria aprovada per unanimitat.
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I.3) Proposició no de llei RGE núm. 4834/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a signatura
d'acords entre el Govern de les Illes Balears i els de la
Generalitat de Catalunya i la Generalitat Valenciana sobre
reciprocitat en les emissions de les televisions públiques.

Passam ara al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
4834/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a signatura
d’acords entre el Govern de les Illes Balears i el de la
Generalitat de Catalunya i la Generalitat Valenciana sobre
reciprocitat en les emissions de les televisions públiques. Té la
paraula per tal de defensar-la el Sr. Damià Borràs per un temps
de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Fa quinze dies aprovàvem en aquest
parlament la Llei del sector audiovisual de les Illes Balears,
aquesta llei tenia dos objectius, un que compartim, que era
estalonar el sector, tot i que ens hagués agradat un suport més
contundent, és a dir, amb finançament incorporat a aquesta llei,
bones paraules i poca cosa més diu la llei, però les compartim.
El segon punt o el segon objectiu de la llei era modificar la llei
d’IB3 per fer-la més al gust de qui ara governa, és a dir, fer
legal el que ja practiquen, és a dir modificar l’ús de la llengua
pròpia i obrir la porta a més a la privatització possible d’IB3.

Vàrem perdre l’oportunitat de regular a la llei audiovisual
les relacions d’IB3 amb les televisions amb les quals
comparteix afinitats lingüístiques, per utilitzar els termes de la
llei general audiovisual, perquè el PP no va acceptar l’esmena;
una oportunitat perduda en tot cas per regular correctament o
concretar l’acord a la nostra realitat i al nostre estatut, és a dir
fer el que diu la realitat i el que diu l’estatut que... (...) que està
bé que és establert a la nostra llei, però en tot cas en el tema que
tractam en aquesta PNL sempre ens queda el paraigua de la Llei
7/2010, de la comunicació audiovisual, en l’article 4.3 que
permet mitjançant conveni i sempre que existeixi reciprocitat
l’emissió del servei públic de comunicació audiovisual d’una
comunitat o ciutat autònoma en una altra limítrofa amb afinitats
lingüístiques i culturals, així ho diu “afinitats lingüístiques i
culturals”.

Precisament, aquest mateix article l’empraven el mes de
maig passat la Generalitat Valenciana i la Generalitat de
Catalunya per signar un conveni de reciprocitat d’emissions.
Tenim per tant un marc legal. La Generalitat Valenciana, supòs
que hi estaran d’acord, no hauria signat aquest conveni, tan
escrupolosa com és sempre amb la legalitat, si no tingués tota la
seguretat jurídica perquè evidentment el Partit Popular valencià
és sempre escrupolós amb la legalitat vigent.

Quin és el programa avui en les comunitats limítrofes amb
afinitats lingüístiques? Tenim que les Illes veim IB3, tot i que
s’ha anomenat només TV3.cat, amb el conveni podíem veure
l’emissió convencional de TV3 més els altres canals de l’Ens
Públic de Radiotelevisió de Catalunya, però no veim Canal 9,
no veim tampoc cap dels canals restants com deia la (...)
catalana ni cap dels restants canals, ni tan sols el 9 de la
Comunitat Valenciana.

IB3 no es pot veure ni a Catalunya ni al País Valencià, les
comunitats limítrofes i amb afinitats lingüístiques. IB3 no es pot
veure i vostès crec que, tan orgullosos com estan de la qualitat
d’IB3, que celebren sempre les meravelles a cada sessió de
control que feim, haurien de ser els primers interessats que
valencians i catalans veiessin de què som capaços de fer en una
televisió a la nostra comunitat.

Per tant, crec que seria una bona cosa que vostès ho
estalonessin, per què no signar amb aquestes comunitats
limítrofes tot i la mar, perquè entenc que la mar es pot
considerar en aquest moment, diguéssim, com a un element
comunicador i que som limítrofes amb el País Valencià i... a
més creim que tenim afinitats lingüístiques, a més el president
de la Comunitat Valenciana s’ha manifestat partidari de signar
acords amb altres comunitats limítrofes i fins i tot la portaveu
del Partit Popular a les Corts valencianes va dir que ja havien
començat aquest camí, un model de treball per a la cooperació,
en colAlaboració, i va dir que això ja estaven treballant acords
similars amb Aragó, amb Castellà-La Manxa i amb Múrcia. 

Es va oblidar de les Illes Balears, cada vegada s’obliden més
del Partit Popular de les Illes i de les Illes en conseqüència, allà
on governa el Partit Popular. És una llàstima, però si tenen
afinitats lingüístiques amb Castella-La Manxa, Múrcia i Aragó,
entenc que tampoc no hi hauria inconvenient per signar conveni
amb les nostres illes...en què els ciutadans natius, excepte uns
quants que la ciència no aconsegueix justificar el perquè, tenim
una genètica que fa que tant si hem nascut al Principat com al
País Valencià com a les Illes ens entenguem els uns amb els
altres, perquè entenguem aquestes afinitats lingüístiques. 

És a dir, els ciutadans d’aquestes illes tenim com una
estranya marca genètica, com un TIL incorporat a la nostra
genètica que fa que entenguem quan parla un català del
Principat, quan parla un valencià de la comunitat valenciana, els
entenem perfectament i ells ens entenen. 

Per tant, deu ser allò que diu l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua un mateix sistema lingüístic, però evidentment que
siguem capaços d’entendre’ns ha de fer possible que les
emissions es puguin veure i compartir el que feim en cadascuna
de les nostres comunitats, perquè ja ho dic, no pretenc -com ha
dit algun diari- que el pancatalanisme penetri a les Illes perquè
TV3 es veu; el que pretenem és que IB3 es pugui veure a la
resta de comunitats i pretenem també que Canal 9, del que
queda de Canal 9, perquè després de l’ERO brutal que ha fet el
Govern valencià damunt Canal 9 poc n’hi queda, n’hi queda tan
poc que va haver de recuperar 190 tècnics de l’ERO perquè si
no, no podien emetre. Es varen passar tan de frenada que varen
haver de tornar enrere 190 tècnics perquè si no, no eren capaços
d’emetre la senyal, miri quina passada de frenada han fet amb
l’ERO al País Valencià i també si és possible veure també IB3
a Andorra, no estaria gens malament.
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En quant a objectius, primer, obrir mercat per al sector
audiovisual, que tant protegíeu fa quinze dies, i per tant, que el
nostre sector audiovisual pugui penetrar a les altres comunitats,
que obri nous mercats, podria ser un bon aparador per a ells el
marcat català, el mercat valencià per la feina que fan, el sector
audiovisual... sigui ben feta i per tant estaria bé que ho
poguessin veure.

Un altre objectiu és obrir portes, presència permanent de les
marques turístiques i les no turístiques a dos mercats tan
atractius com són el del Principat de Catalunya, com és el de la
Comunitat Valenciana del País Valencià.

Després, tercer, foment de la competència. La competència
és bona, vostès sempre, senyors del PP, són molt partidaris de
la competència, són els principals campions de la competència
i la competència a més pot (...) la millora del mateix producte
audiovisual, tot i que evidentment quan els sentim defensar-lo
sembla que és immillorable, però en tot cas sempre hi ha un
marge gràcies a la competència que podria millorar i a més, és
clar, podríem aconseguir un altre factor afegit que és incorporar
nous accents de la llengua catalana que compartim, de la llengua
comuna, el mateix sistema lingüístic, els eufemismes de
l’Acadèmia Valenciana i incorporar nous accents a aquesta
llengua a les comunitats peninsulars de la nostra parla. No tan
sols, no només ens enriquiríem nosaltres, sinó que enriquiríem
les altres comunitats amb la nostra manera de parlar, la manera
de parlar dels nostres padrins i les nostres padrines que tant
defensa el President Bauzá, amb essa líquida, com ho dirien els
nostres padrins i les nostres padrines, tot i que ell s’entossudeix
en emprar una zeta molt castellana, i els padrins i padrines la
zeta aquesta mai no l’han sabuda pronunciar.

Evidentment, avui hi ha millors maneres de veure televisió,
altres maneres de veure televisió que no és la pròpia televisió
convencional, o TDT. Per internet la tecnologia, tot i que obre
portes, hem de reconèixer que encara no està a l’abast de tothom
per veure-ho còmodament, ni evidentment tothom té les
competències, ni els recursos suficients per poder veure la
televisió correctament per internet. És a dir, molesta encara
veure una pantalla d’ordinador una emissió televisiva.

Vaig demanar, abans de fer el debat, l’opinió al director de
l’Ens de Radiotelevisió de les Illes Balears, que n’opinava
d’aquesta proposta, de la possibilitat de firmar un conveni com
aquest i hi va estar d’acord, va considerar que era bo perquè la
competència sempre és bona, sempre és positiva. I per tant, li
vaig demanar a ell com expert i expert és, així el vam votar des
d’aquest Parlament, vostès el van presentar no per ser exsenador
del PP, sinó per la capacitat i per la competència tècnica i per
l’experiència que té en el sector audiovisual -ha vist molta tele-,
em va dir que no tenia cap problema, ell entenia que la
competència era bona i per tant, benvingut un conveni, si així
evidentment ho decidia el Parlament de les Illes Balears que és
allà on s’havia d’aprovar.

Acab, Sr. President. Evidentment, un conveni d’aquest tipus
té un cost econòmic, el del transport del senyal via satèlAlit fins
als centres emissors de les altres cadenes. Però evidentment el
retorn econòmic, més audiència, en el cas d’IB3, la competència
ja la tenim dins casa, per tant, no tendríem nova competència,
simplement nosaltres competiríem a una altra banda i per tant,

tendríem més capacitat d’audiència, per tant, més retorn
econòmic i també evidentment també tendria un interès en
mostrar què feim, que oferim i mostrar qui som, perquè som i
ho serem. Per més que es negui, som i serem com som i
evidentment per més que IB3 ho amagui o ho disfressi, no
aconseguiran, encara que no s’aprovi aquest conveni, esper que
sí seguint l’exemple de la Comunitat Valenciana, no
aconseguiran que la realitat no s’imposi, perquè la realitat
sempre s’acaba imposant.

Gràcies, President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Nel Martí pel Grup MÉS.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, com ja s’ha dit,
el futur és la televisió sense fronteres, poder accedir via internet
a qualsevol televisió del món. Dins aquesta filosofia és
imprescindible, especialment si tenim en compte la realitat
sociològica, sociolingüística en la que es troba immersa la
llengua catalana, que les comunitat autònomes amb una llengua
pròpia comuna i diferenciada del castellà, que colAlaborin i
convenir per permetre que els productes d’una i altra comunitat,
puguin ser consumits per la resta.

De fet, així es contempla a la nostra Llei de normalització
lingüística, a l’article 30, quan diu que el Govern de la
comunitat autònoma ha de dur una política de colAlaboració en
matèria de ràdio i televisió amb altres comunitats autònomes
que tenguin el català com a llengua pròpia. Així també ho ha fet
el Principat i el País Valencià amb els seus canals autonòmics.
Així ho van fer en el seu moment les Illes Balears amb la
comunitat autònoma de Catalunya i de València. Açò seria bo
per a la llengua pròpia comuna, la catalana i seria un bon
instrument per dinamitzar culturalment i econòmicament els
territoris amb llengua catalana. Entra dins la lògica de 3 països
que comparteixen història, cultura i llengua, diferenciada de la
resta de l’Estat i per tant, que comparteixen, que podrien
compartir i unificar, ajuntar esforços en l’àmbit d ela indústria
cultural, de l’espai comunicacional i també amb l’interès per
preservar i cultivar la llengua catalana.

Aquesta és la lògica d’allò que se’n diu Països Catalans,
amb elements diferenciats internament, plural, però amb més
elements coincidents, amb més interessos coincidents per ser
una realitat, una realitat històrica, expressada amb el símbol de
les quatre barres vermelles amb fons groc, símbol de catalanitat,
que conté la bandera de Catalunya, del País Valencià, de les
Illes Balears, de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa, de
Formentera, d’Espanya i l’escut d’aquest Parlament.
Possiblement l’escut significativament més quadribarrat i si un
llegeix l’informe pel qual es va elegir aquest escut en el
Parlament, doncs se li aclaririen moltíssimes coses.
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I com a realitat també deia, de la voluntat de ser una realitat
comunicacional, de relacions comercials, de mercat, d’indústria
i que no hauria de fer dubtar absolutament a ningú. És més, s’ha
dit per part del Partit Popular, en diferents moments i en
diferents àmbits li ha donat suport. M’agradaria llegir el Diari
de Sessions del Parlament de Catalunya, si açò no s’ha de
considerar una ingerència, de dia 2 de maig del 2012, quan el
Sr. Milián del Partit Popular deia textualment: “el Partit Popular
sempre ha estat a favor de la reciprocitat de les emissions entre
Televisió de Catalunya i Canal 9, igual que ho estam amb IB3,
però d’una reciprocitat completa, no parcial”, deia.
Efectivament, així és com ha de ser i així és com ho voldria
també el nostre grup, que puguem veure avui a la nostra
comunitat la Televisió de Catalunya, del País València, TV3
completa i que aquestes comunitats puguin veure IB3, la nostra
creació cultural i enriquir aquest espai comunicacional que
compartim i que sense cap dubte si valoréssim d’una forma com
una riquesa, segur que apostaríem per potenciar-la.

En aquest sentit per tant, donarem suport a la iniciativa del
Partit Socialista Obrer Espanyol, esperem que també la resta de
grups, el Partit Popular li doni suport i sigui també una altra
iniciativa que aquest Parlament aprova de forma unànime i obté
aquest ressò que crec que es mereixeria.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Fernando Rubio.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, existeix un
conveni de colAlaboració signat entre el Govern de les Illes
Balears i la Generalitat de Catalunya, per tal que les televisions
públiques d’aquestes dues comunitats autònomes es puguin
veure recíprocament als dos respectius territoris. 

En aquest moment TV3 es pot veure a les televisions de les
Illes Balears, per tant, aquesta s’emet a la nostra comunitat
autònoma. Però IB3 no emet a Catalunya, com sí feia
anteriorment, per una qüestió de disponibilitat pressupostària,
perquè fer-ho suposa un cost i en aquests moments aquesta
televisió pública no ho pot pagar, és un cost que no pot assumir.

Així com existeix aquest conveni amb la Generalitat de
Catalunya, és cert que no hi ha conveni entre la Generalitat
Valenciana i el Govern de les Illes Balears, per tant, això és un
fet. I és evident que a nosaltres ens agradaria tenir convenis de
colAlaboració amb moltes comunitats autònomes, perquè la
nostra televisió pública es pugui veure i per nosaltres poder
veure i gaudir d’altres televisions públiques de la resta
d’Espanya, però hem de tenir present si hi ha o no les
condicions econòmiques per fer-ho.

És evident que aquest no és el millor moment per plantejar
aquesta qüestió, ja que parlam d’un pressupost molt limitat.
Pensin, que al començament de la legislatura, es va passar d’un
pressupost de 60 milions d’euros a 30 milions d’euros, per tant,
es va reduir a la meitat el pressupost d’IB3, ja ho contemplava

al pressupost per a l’any 2012, també ho va contemplar el
pressupost de 2013 que és el que encara tenim vigent. I no
només hem de pensar en una qüestió purament econòmica, sinó
que també hem de veure si es donen les condicions des d’un
punt de vista tecnològic, perquè es pugui aplicar aquesta
iniciativa. I hem de veure com quedarà el repartiment de canals
que prepara el Govern de l’Estat i de quina manera ens afectarà
aquest repartiment, per tant, si serà possible dur endavant
aquesta proposta que ens fa el Partit Socialista, o si aquesta no
serà possible. 

S’ha de veure com quedarà el tema del segon dividend.
Saben que es podia acordar per part d’organismes internacionals
per a l’any 2015 un segon dividend digital, perquè els mòbils de
tot el món funcionin dins la mateixa freqüència. Aquesta qüestió
que ha estat molt polèmica ja que afecta l’espai ràdioelectric
que tenen les cadenes de televisió per emetre la seva
programació, aquesta reducció podria suposar la reducció a la
meitat del número de programes de totes les cadenes de
televisió, per tant, afectaria la cadena autonòmica pública IB3.
Hem de pensar que aquí a les Illes Balears ara mateix tenim
dues freqüències i podríem perdre una freqüència amb
l’aplicació d’aquest segon dividend. Per tant, hem de ser
prudents i hem de veure de quina manera s’aplicarà aquesta
qüestió i com ens afectarà aquí a les Illes Balears.

Per tant, tot i que nosaltres compartim, efectivament,
l’esperit d’aquesta proposició no de llei i pensam que sí és bo
tenir convenis de reciprocitat per tal que la nostra televisió se
pugui veure, tant a Catalunya com a la Comunitat Valenciana,
de la mateixa manera que consideram que és bo i és necessari o
interessant que les seves televisions es puguin veure aquí a les
Illes Balears, com és en l’actualitat el cas de TV3 de Catalunya
i ja no Canal 9, però durant molts d’anys Canal 9 s’havia vist a
les nostres illes. Per això dic que compartim aquesta petició
perquè és una petició que jo crec que és bona per a la nostra
comunitat. Però sí que crec que aquesta petició en aquests
moments no té en compte aquestes dues condicions que són
dues condicions molt importants, per una banda les condicions
econòmiques i per altra banda les condicions tecnològiques, que
en aquests moments ens trobam davant d’una situació de no
saber com ens afectarà i per tant, no sabem si aquesta petició es
podrà o no es podrà posar en marxa.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contradiccions Sr. Damià
Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Abans de res agrair al Grup MÉS el
seu suport a aquesta proposició no de llei i també agrair al Partit
Popular que en comparteixi l’esperit, tot i que no sé si compartir
objectius significa que votaran a favor o no. En tot cas,
compartir, com deien els eslògans televisius, és molt i, per tant,
gràcies per compartir i esperem que a part de compartir, la
votin. 
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Intentaré donar-li alguns arguments perquè hi votin a favor.
El moment tecnològic. El conveni entre la Generalitat
Valenciana i la Generalitat de Catalunya estableix que està
condicionat al mateix conveni, per tant, això es podria
condiciona via conveni, a la disposició d’un multiplex que
permeti l’emissió del canal TV3 al País Valencià. Ho poden
llegir en el butlletí oficial de la comunitat. I estic convençut que
el Sr. Fabra, Alberto, no Pompeu, aconseguirà, per a la seva
sintonia amb el Sr. Rajoy, un multiplex.

Ens preocupa molt parlant en aquest sentit, l’afirmació del
portaveu popular que igual estam en risc de perdre possibilitats
d’emissió de les pròpies comunitats amb la nova distribució que
farà el Ministeri d’Indústria. No només ens retallen les
inversions, ara ens retallen les emissions televisives. Açò ja és
molt fort. No només ens deixen a la cua del finançament a la
nostra comunitat, sinó que damunt no podrem ni tan sols emetre
les festes de poble, les fires, tots els successos, les pelAlícules de
cowboys, que tan aficionada és IB3. A veure si al final ens
quedarem amb una tele local i haurem d’enyorar les televisions
que es feien només amb una càmera de supernou d’aficionat.
Condicions tecnològiques n’hi ha, són possibles. En aquest
moment hi ha espais buits a les Illes Balears. En cas contrari,
negociïn políticament amb el Sr. Rajoy i a part de negociar
inversions, negociïn també senyal per poder emetre.

Doblers. Vostè em parla del pressupost d’IB3. Els convenis
els signen els governs i són els governs que financen i són els
parlaments que determinen les despeses econòmiques. Per tant,
no són tants de recursos i ja li he intentat argumentar a la
primera intervenció, pensant que ja me diria açò, ja m’ho va dir
el Sr. Ruiz, qui firma el conveni és el Govern, no IB3. Per tant,
és la Vicepresidència del totpoderós Sr. Gómez qui dels seus
recursos ha de fer possible açò. I açò tindrà un retorn econòmic
important per a les illes, perquè evidentment les nostres
empreses tendran un mirador molt més ample on mostrar-se, les
nostres indústries turístiques a mercats tan potents turísticament
com Catalunya i com el País Valencià. Per tant, açò té un retorn
econòmic. Està baixant el turisme espanyol a les nostres illes.
Estam menyspreant una porta per mostrar-nos a Catalunya i al
País Valencià importantíssima, perquè no té doblers IB3. Mirin,
dotin la Conselleria de Presidència amb un mínims de recursos
per fer açò possible. 

En tot cas també voluntat política. Tenen voluntat política
per fer moltes coses, per tant, n’han de tenir també per a
aquesta. Francament, si ens poguéssim mostrar a l’exterior, com
feia la gent gran quan anava de viatge abans, que es mudava
molt, igual IB3 també es mudarà una mica més i no mostrarà les
vergonyes com fa tantes vegades a les seves emissions, perquè
ens hem hagut d’assabentar de tantes coses que han passat en el
nostre país, a les nostres illes aquest mes de setembre i octubre,
precisament perquè TV3 encara es pot veure aquí, es pot veure
La Sexta, o es poden sentir ràdios de fora, perquè evidentment
de moltes coses no ens n’hauríem assabentat, ni pel Balears
Opina, ni per IB3 d’allò que ha passat. Balears opina, fa una
pregunta cada mes perquè opinem els ciutadans, mentre 120.000
ciutadans opinaven en el carrer, ens demanava què trobàvem
dels controls d’alcoholèmia el mes d’octubre, interessant. El
mes de setembre demanava zero, se’ls va oblidar fer la
pregunta. Preguntes com aquestes dels diaris, de marcar
caselles, és a dir, tens tres variants, tres possibilitats de resposta

i no evidentment opinió. Açò no és una opinió, açò és una
resposta amb cartes marcades, perquè, com diria Raimon, “qui
pregunta ja respon”. El mes d’agost vehicle elèctric, el mes de
juliol pla d’igualtat, el mes de juny prevenció d’incendis
forestals. Temes molt interessants, però crec que la ciutadania
en aquests moments està opinant de coses ben diferents d’allò
que Balears Opina demanava als ciutadans.

Estaré molt content si voten que sí. Si voten que no,
guanyaran la votació. Però la victòria a les votacions no negarà
la raó científica, perquè la raó científica vostès poden votar en
aquest parlament el que vulguin, però per més que presentin
proposicions no de llei en el Parlament sobre que la terra gira al
voltant del sol, la terra continuarà voltant al voltant del sol. Per
què no compartir què feim? Per què no compartir com vivim?
Es tracta simplement de mostrar-nos, de ser més competitius,
mostrar-nos tant amb la nostra televisió com amb la nostra
economia. Com passa tantes vegades, pensar que ens puguin
veure ens farà ser millors, ens treurem alguns prejudicis
provincians, algun sentit del ridícul que moltes vegades
mostram a través d’IB3, perquè la realitat és tal com és i no com
vostès volen i no aconsegueixen mai que sigui, perquè ja dic, la
realitat és tossuda i la realitat s’acaba imposant, la mostri o no
la mostri IB3. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a la votació de la Proposició no de
llei RGE núm. 4834/13.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

En conseqüència quedaria rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 4834/13.

II. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 645/13,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual
se solAlicita que la Mesa de la Comissió recapti la
compareixença de la consellera d'Administracions
Públiques, per tal d'informar sobre les modificacions que el
Govern de les Illes Balears preveu introduir a la Llei del
bon govern.

El segon punt de l’ordre del dia consisteix en el debat i
votació de l’escrit RGE núm. 645/13, presentat pel Grup
Parlamentari MÉS, mitjançant el qual se solAlicita que la Mesa
de la comissió recapti la compareixença del conseller
d’Administracions Públiques, per tal d’informar sobre la
modificació que el Govern de les Illes Balears preveu introduir
a la Llei del bon govern. Fixació de posicions dels grups
parlamentaris.
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Per part del Grup Parlamentari MÉS, autor de la iniciativa,
un temps màxim de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Molt breument. La intenció del nostre grup per demanar
aquesta compareixença no era lògicament per parlar de
l’existència i/o l’essència de Déu, com vol fer el Partit Popular
en propostes sobre els Països Catalans, sinó per parlar d’una
cosa molt més planera, que era sobre la realitat de la bona
administració i el bon govern.

El BOIB del gener de 2013 publicava el projecte de llei que
modificava la Llei 4/2011, de la bona administració i del bon
govern. Posteriorment dins aquest mateix any, a instàncies del
Partit Popular, es van aprovar dues proposicions no de llei,
instant el Govern i animant el Govern a continuar la tasca en la
reforma d’aquesta llei, a adaptar aquesta llei del bon govern a la
llei estatal, es deia concretament la darrera, l’aprovada dia 5 del
3 del 2013; i finalment tenim el dictamen 43/2013 del Consell
Consultiu, de dia 17 del 4 del 2013, que jo diria que informa de
forma bastant negativa sobre la proposta de modificació de la
Llei del bon govern. Segons el Consell Consultiu aquesta
reforma limitaria les funcions de control del Parlament als
càrrecs de l’executiu autonòmic, i també posa moltes objeccions
a moltes modificacions, entre d’altres la introduïda pel govern
del Partit Popular per eliminar les compareixences obligatòries
dels consellers i directors generals per explicar el seu projecte
polític, entre moltes altres.

Han passat sis mesos de tot açò, i no se n’ha parlat més. No
es tramita, els grups parlamentaris no tenim més informació
d’aquest projecte de llei. No sabem si ara el Partit Popular ja
considera que podem conviure perfectament amb aquelles 22
modificacions imprescindibles i urgents que s’havien de
tramitar perquè aquesta comunitat no podia viure amb una llei
de la bona administració i el bon govern amb aquell articulat,
amb l’articulat avui vigent; o bé si el Partit Popular, el Grup
Popular, el Govern, ha recuperat el seny i ara doncs té una
proposta damunt la taula per pactar amb la resta de grups i
modificar, si cal, la Llei de la bona administració i el bon
govern per avançar en el sentit que parlàvem precisament a la
primera iniciativa, proposició no de llei, que hem debatut, és a
dir, per avançar a favor de la participació, de la transparència,
de..., bé, que aquest govern sigui més creïble, més proper als
ciutadans.

Per tant aquesta és la intenció, ho era en el moment que la
vam presentar, en què no havia passat tot açò que he relatat, i ho
és avui amb tot l’afegit, el cúmul de circumstàncies que
enriqueixen la necessitat que la consellera d’Administracions
Públiques comparegui i expliqui en quina situació i quina és la
voluntat del Govern en relació amb la Llei de la bona
administració i del bon govern. Aquesta és la intenció i
defensam, creim que s’hauria de requerir aquesta
compareixença, seria positiva per a tots els grups i lògicament
permetria que la tasca dels grups fos realment molt més rica i
amb aportacions en aquest sentit, en el sentit de millorar la
transparència, el control d’un govern obert, de la governabilitat,
de la “governança” de la nostra comunitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Pilar Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Per anunciar el nostre suport a la
compareixença que solAlicita el Grup MÉS, tot tenint en compte
que això és del mes de gener, que era l’anterior conseller a
l’actual consellera, Sra. Núria Riera, que ja ens va explicar el
projecte de modificació de la Llei de bon govern, essent l’actual
consellera, Sra. Riera, directora general. Es van comprometre a
passar-nos tota una sèrie de modificacions en aquesta proposta
de llei de bon govern una vegada que es va conèixer el crític
informe del Consell Consultiu, i per tant en aquests moments no
sabem què passa. Com deia molt bé el portaveu del Grup MÉS,
una cosa que corria tanta pressa, que nosaltres amb diverses
proposicions no de llei ja havíem demanat que es retiràs aquesta
modificació de la Llei de bon govern perquè va a la baixa, allò
cert és que deu mesos després no sabem això com està.

Per tant donam suport perquè comparegui, en aquest cas ja
no és el conseller sinó la consellera d’Administracions
Públiques, perquè ens expliqui quines són les modificacions que
es volen portar a terme de la Llei de bon govern. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Miquel Jerez, pel Grup Parlamentari
Popular.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President, i molt breument per atendre
aquesta petició de solAlicitud de compareixença, i en primer lloc
he de dir que ens estranya moltíssim que el Grup MÉS no hagi
retirat avui aquesta proposta, i he intentat asseure, efectivament
sí ho havia fet abans que començàs la comissió, i m’ha estranyat
quan he sentit que no ho havia fet. 

I per què la meva sorpresa? Idò mirin, ells registren, el Grup
MÉS, la compareixença dia 31 de gener, 31 de gener, de 2013,
i dues setmanes després, 13 de febrer, compareix en aquesta
comissió, en aquesta comissió, el conseller d’Administracions
Públiques, el Sr. Gornés, dues setmanes després de la seva
solAlicitud de compareixença. I avui ens diuen que aquesta
solAlicitud de compareixença té una motivació diferent, té una
motivació que no és precisament aquesta, és diferent.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)
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No, miri, perdoni, si vostès presenten el dia 31 de gener de
2013 i compareix el dia 13 de febrer, dues setmanes després, a
la compareixença del conseller i li demanen les explicacions
oportunes, entenem que està perfectament substanciada i amb
suficiència la solAlicitud de compareixença. Per tant...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Per tant ens estranya moltíssim que avui mantenguin encara
aquesta solAlicitud de compareixença.

M’he adreçat a la pàgina del Parlament, he trobat el Diari de
Sessions, i hi figura una persona per part del Grup MÉS que va
intervenir en aquell moment, un tal Sr. Martí Llufriu. Jo crec
que aquesta persona és el Sr. Nel Martí Llufriu i no és una altra
persona. Per tant crec que no té cap sentit que una vegada
substanciada en aquesta precisa comissió davant el conseller
d’Administracions Públiques llavors, el Sr. Gornés, avui tornem
recaptar l’assistència en aquesta comissió per dar explicacions
d’exactament del mateix de la consellera d’Administracions
Públiques, la Sra. Núria Riera, perquè no ha canviat res des
d’aquell moment excepte...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Sr. President... 

EL SR. PRESIDENT:

A ver...

EL SR. JEREZ I JUAN:

...no ha canviat res des d’aquell moment a excepció del
conseller, però del que sí estam segurs és que les conviccions
del conseller del Govern sobre aquesta llei no han canviat. Per
tant votarem en contra d’aquesta solAlicitud. 

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam a la votació de l’escrit
núm. 645/13. 

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

(Algunes rialles)

Cap abstenció. 

Per tant es rebutja que es recapti la presència de la consellera
d’Administracions Públiques per tal d’informar sobre les
modificacions que el Govern de les Illes Balears preveu
introduir a la Llei de bon govern.

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