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EL SR. PRESIDENT:

Començarem la sessió d’avui, i en primer lloc els demanaria
si es produeixen substitucions.

EL SR. BONET I BONET:

Sí, Sr. President, Cosme Bonet substitueix Xico Tarrés.

I. Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE
núm. 8746/13, sobre l'ús dels símbols institucionals de les
Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. El primer punt de l’ordre del dia d’avui consisteix
en dictaminar el Projecte de llei RGE 8746/13, sobre l’ús dels
símbols institucionals de les Illes Balears.

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Socialista,
de la...

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sr. President, perdoni, només una cosa com a qüestió prèvia.
El Grup Socialista vol fer constar que a l’informe de ponència
no ve signat pels diputats del meu grup en desacord amb l’acta
de la ponència. Per tant aquesta diputada va demanar
expressament que constés en acta la intervenció de la lletrada en
què feia..., on donava compte del seu criteri jurídic sobre la
inconstitucionalitat de part de la llei, i la solAlicitud del Grup
Parlamentari Socialista d’un informe jurídic per escrit dels
serveis de la casa, dels serveis jurídics del Parlament. 

Tot això no s’ha fet constar a l’acta de la ponència, i volem
fer constar la nostra protesta ara en aquesta comissió, a més a
més de l’escrit que vàrem presentar ahir i que avui li donarem
registre d’entrada perquè consti a l’expedient que falta la nostra
intervenció, que vàrem demanar que expressament es recollís.

I per altra banda, en segon lloc, voldríem saber si s’ha
demanat aquest informe jurídic per escrit als serveis jurídics.

I, en tercer lloc, si el Grup Parlamentari Popular ha presentat
l’informe jurídic que va dir que tenia que avalava la
constitucionalitat de la llei. Crec que seria bo, abans d’entrar en
el debat de les esmenes, saber aquestes qüestions prèvies.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. Sra. Diputada, yo le insisto. Estamos en la comisión
que tiene que dictaminar el proyecto de ley. Evidentemente
habrá unos cauces reglamentarios que ustedes presentarán su
registro de entrada. Ya corresponderá en todo caso a la Mesa del
Parlamento decidir cuál sería el trámite a seguir, y yo, si le
parece, nos ceñiríamos al orden del día establecido de hoy, que
en primer lugar, como usted ya sabe, y así procederé en mi
intervención, pasaremos a defender sus enmiendas, del Grupo
Parlamentario Socialista, con RGE núm. 10979/13 a la
11005/13. 

Tiene la palabra la Sra. Pilar Costa y, bueno, de todas
maneras igualmente ya ha quedado reflejada su protesta, y
quedará escrito en esta comisión, y por lo tanto le agradecería
que se ciñese a explicar sus enmiendas, por favor.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari Socialista
volem tornar a reiterar que no és un tema de procediment, sinó
que a la ponència que havia de dictaminar aquest projecte de llei
de símbols a l’acta no s’ha fet constar el que el nostre grup ha
demanat expressament,  que era l ’advertència
d’inconstitucionalitat per part dels serveis jurídics. No entenem
quin por té el Grup Parlamentari Popular perquè se’ns doni llum
de com més informes jurídics millor. De moment no n’hem vist
cap, només sabem..., mentida, cap sí, el criteri jurídic del
Consell Consultiu, que ja ha dit al Partit Popular i al Govern que
la llei és inconstitucional, i els serveis jurídics, o la lletrada que
va participar a la ponència per dictaminar aquest projecte de llei
de símbols.

En aquesta mateixa ponència el diputat -no sé si hi és, avui;
ah, sí- el diputat Sr. Jerez, portaveu en aquesta llei del Grup
Popular, va dir que també tenia el Grup Popular els seus
informes jurídics que avalaven la constitucionalitat d’aquesta
llei, i creim que una cosa tan important i de tanta transcendència
seria bo que se’ns en donés compte als grups parlamentaris.
Però, bé, si el Grup Popular una vegada més fa cas omís a
qualsevol advertència jurídica, el nostre grup evidentment
continua defensant totes les esmenes que hem presentat, que la
majoria són de supressió, perquè entenem que aquesta llei de
símbols atempta la llibertat d’expressió, atempta la llibertat de
càtedra, atempta el pluralisme polític i atempta la llibertat
ideològica.

Per tant la major part de les nostres esmenes, com dic, és de
supressió, excepte tres, que supòs que la majoria i alguna d’elles
esperem que el Grup Popular no tengui cap inconvenient a
votar, com així se’ns va dir a la ponència que s’estudiaria,
sobretot la que fa referència a l’esmena número 10986, que és
la que fa referència a l’article 4.5, on deim que tengui la
consideració d’infracció molt greu tota exhibició feta per part de
particulars o entitats de simbologia que inciti a l’odi, que exalti
o representi dictadures contràries als valors democràtics de la
Constitució Espanyola, i particularment les que representen
simbologia nazi. Entenem que seria important que aquesta
manifestació i que aquesta proposta d’apartat a l’article 4 de la
llei sortís per unanimitat d’aquesta comissió i s’incorporàs
també al dictamen.

Les altres esmenes que hem presentat també fan referència
al polèmic i inconstitucional article 4, sobre l’ús dels símbols en
els immobles o mobles del Govern o de la comunitat autònoma,
on proposam que es tenguin per autoritzats o permesos els
símbols històrics que tenguin relació amb la cultura i amb la
identitat pròpies de les Illes Balears, així com aquells que
representen moviments solidaris o ciutadans que representin o
siguin compatibles amb els valors democràtics de la Constitució
Espanyola.
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Des del meu grup entenem que és kafkià i sobretot que va en
contra d’un valor democràtic i constitucional com és la llibertat
d’expressió l’obsessió del Partit Popular de tapar la boca a la
llibertat de les persones de poder manifestar-se, i això és una
estratègia que no només es dóna aquí, a les Illes Balears, sinó
que veim que el Partit Popular l’ha començat a fer..., bé, s’ha
començat a fer a les Illes Balears però també des del Govern de
Madrid, des del Govern de l’Estat del Sr. Rajoy està imperant
també aquest abús en contra de la llibertat d’expressió, sobretot
amb aquesta nova llei de seguretat ciutadana que es vol imposar
des de Madrid, que no té altra cosa que reprimir les
manifestacions lliures dels ciutadans.

Ahir el president del Govern, el Sr. Bauzá, ho va dir de
forma molt clara en el debat de la comunitat, va dir “no em
doblegaran”, és a dir, no donarà una passa enrere, li digui qui li
digui que la llei que vol tirar endavant, en aquest cas la llei de
símbols, és un atemptat als nostres valors democràtics. 

I darrere tot això què hi ha?, idò hi ha la persecució
malaltissa del Sr. Bauzá cap a un colAlectiu determinat, en
aquest cas el sector educatiu, que s’ha mostrat molt crític i
contundent en contra de la política educativa del Sr. Bauzá. Per
això s’imposa aquesta llei de símbols, que amb l’excusa de la
utilització de les banderes, que, per cert, ja ve regulada, no ens
feia falta cap llei de símbols, i perquè segons el Sr. Bauzá no hi
hagi ideologia en els edificis públics -jo mai no he vist ideologia
en els edificis públics, una altra cosa és que d’una manera lliure,
quan es commemora, ahir mateix el dia internacional contra la
violència, abans d’ahir, de gènere, etc.-, bé sigui als centres
educatius, o als centres sanitaris, o a qualsevol altre immoble
públic, hi pugui haver símbols que siguin reivindicatius.
Prohibir això o imposar una autorització prèvia és una censura
prohibida per la Constitució Espanyola. 

Per tant nosaltres, com dic, defensam les nostres esmenes.
Creim que la comissió d’avui s’hagués hagut de suspendre a
l’espera de tenir els informes jurídics necessaris que avalin la
constitucionalitat d’aquesta llei. Ja sabem que el Partit Popular
juga amb el factor temps, que els és igual el que diguin els
serveis jurídics, els és igual el que els ha dit el Consell
Consultiu per dues vegades i, el que és més greu, han enganyat
el Consell Consultiu el Govern i el Grup Parlamentari Popular.
Per què?, perquè van modificar el primer esborrany que tenien
de llei de símbols fent veure que suavitzava la redacció d’aquest
article 4, i quan ja va tenir un segon informe del Consell
Consultiu, que també suavitzava la majoria dels consellers del
Consell Consultiu aquesta inconstitucionalitat, el Grup
Parlamentari Popular ha presentat una esmena, que ara ja no es
veurà aquí perquè ja està incorporada en el dictamen, en què
tornen a la redacció, pràcticament, a la redacció anterior, que el
que diu aquesta esmena és que la utilització o la colAlocació de
qualsevol altre símbol diferent als descrits en els punts anteriors
per la mateixa llei ha de ser autoritzada per la conselleria
competent. Això és una censura pura i dura, inadmissible en un
estat democràtic i de dret.

Supòs que el Grup Parlamentari Popular seguirà les
consignes i la imposició del Sr. Bauzá, que diu que no el
doblegaran. Evidentment el Grup Parlamentari Popular no el
doblegarà. Només ens queda esperar que el doblegaran les urnes
l’any 2015. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per defensar les esmenes del
Grup Parlamentari MÉS, de la RGE 10576/13 a 10590/13, té la
paraula el Sr. Nel Martí, per un temps de quinze minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. No m’estendré molt. Primer vull deixar
constància que el Grup MÉS no ha signat la ponència que avui
es vol dictaminar perquè no reflecteix l’advertiment
d’inconstitucionalitat que s’hi va fer per part de la lletrada, ni
tampoc no es recull la petició d’informe jurídic dels serveis
jurídics del Parlament de les Illes Balears, i en aquest sentit, per
tant, creim que no compleix amb rigor tota l’aportació que es va
fer en la tramitació de ponència.

També vull anunciar que el nostre grup demanarà que es
demani un nou informe al Consell Consultiu, tal com s’estableix
en el Reglament i està previst, de manera que aquest nou
document, aquest nou text sigui novament informat, dictaminat
per aquest òrgan consultiu, que ja en el seu moment, amb un
text molt semblant, per no dir idèntic, el va considerar clarament
inconstitucional.

He de dir, per altra banda, que aquesta llei, la llei sobre l’ús
de símbols institucionals de les Illes Balears, és una llei des del
nostre punt de vista innecessària, sobretot pel que fa als símbols
oficials, als quals dedica poc més de tres articles, i la resta els
dedica, estan centrats en els símbols no oficials, als símbols que
poden ser o no permesos, tant pel que fa referència al règim
sancionador com a la definició de quins són aquests símbols
permesos. Per tant és una llei que el que vol no és i el que pretén
no és regular els símbols oficials, cosa que, com deia, era
innecessària perquè ja està regulat amb altres normatives, amb
una altra legislació, amb una altra llei, sinó que el que pretén és
limitar la llibertat d’expressió, cosa que el Partit Popular fa a tot
arreu i a tota hora. Ho fa quan expedienta directors de centres
escolars, ara sabem que per votar d’acord amb la seva opinió
professional, i no d’acord amb allò que decideix o fixa
l’autoritat en aquest cas educativa. Ho fa quan la mateixa
presidenta del Parlament limita la llibertat d’expressió dels
diputats més enllà d’allò que li encomana el Reglament, que és
l’ordre i la cortesia. O ara amb aquesta llei de símbols, que no
és més que la llei per limitar la llibertat d’expressió de..., jo diria
que, bé, del conjunt de ciutadans, però molt pensada
especialment per la reacció crítica del sector educatiu a
l’actuació del Govern en relació amb la llengua catalana als
centres escolars, i en general, però especialment als centres
escolars.

Per açò les nostres esmenes van en aquest sentit, de suprimir
gran part de l’articulat perquè és innecessari, i de dir que en tot
cas, si fos necessària una llei, no seria per regular els símbols
oficials i reprimir, limitar la llibertat d’expressió, sinó, en tot
cas, per fer algunes aportacions noves, importants dins aquest
moment actual. I quines són aquestes? 
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Nosaltres per una banda proposàvem que no només regulés
els símbols oficials sinó també els símbols nacionals, que són
patrimoni del conjunt de territoris de parla catalana, i en aquest
sentit hi ha un símbol, que són les quatre barres, els quatre pals
vermells sobre fons groc, que són utilitzades, que formen part
del patrimoni colAlectiu dels diferents territoris, dins l’Estat
espanyol, de tres comunitats autònomes, i que creim que en
aquest cas una llei l’hauria de recollir, no com a oficial però sí
donant-li el reconeixement de patrimoni comú compartit entre
tots els territoris de parla catalana.

I, en segon lloc, el segon element, si alguna cosa hagués
d’aportar aquesta llei, una llei de símbols, seria dir clarament
quins són els símbols no permesos, prohibits, anotació, per cert,
apunt, per cert, que és el que recomanava el dictamen del
Consell Consultiu de l’avantprojecte de llei de símbols, i en
aquest sentit proposam que quedin expressament prohibits
aquells símbols que impliquen vulnerar els drets i valors
constitucionals o que lesionen drets fonamentals. Si algú s’hi
entreté veurà que aquesta expressió és literalment la que
proposava el Consell Consultiu com a alternativa per resoldre
la inconstitucionalitat de l’article 4.3, i per tant creim que és
perfectament assumible per part de tots els grups parlamentaris
i del Partit Popular en concret. És la recomanació del Consell
Consultiu.

Més enllà, emperò, el nostre grup volia concretar aquesta
orientació del Consultiu amb un segon punt, que també detallés
aquests símbols prohibits, dient que de forma especial es
prohibeix qualsevol símbol que inciti a l’odi i/o a la violència
per motius de raça, origen, gènere, orientació sexual, religió o
ideologia, i que de forma expressa aquesta llei prohibeixi
qualsevol forma d’apologia del règim franquista i del nazisme.
Creim que en un estat democràtic, jo crec que ja amb una certa
maduresa democràtica, no haurien de tenir cap dubte a donar
suport a aquests punts.

Com dèiem, des del nostre punt de vista aquesta llei, aquest
projecte de llei, és un projecte de llei pèssim, jurídicament
pèssim, jurídicament pèssim, que el Partit Popular ha enllaçat
com ha pogut per convertir en una eina i un instrument contra
la llibertat d’expressió, però que ni ell mateix no és conscient
dels disbarats i de la inseguretat jurídica que generarà, i ho
veurem el mateix dia que s’aprovi aquest projecte de llei i sigui
llei; ho veurem amb les actuacions i amb els fets que succeiran,
es donaran, el mateix dia o l’endemà que s’aprovi aquest
projecte de llei. Ho veurem a les altres institucions, ajuntaments
i consells, i ho veurem als centres escolars, perquè el Partit
Popular, el Govern, no aconseguirà el que pretén amb aquest
projecte de llei, que és limitar la llibertat en aquest cas dels
docent d’expressar que l’actuació del Govern en matèria
lingüística, amb el mandat que li encomana l’Estatut de protegir
i promoure la llengua pròpia de les Illes Balears, que és la
llengua catalana, sigui un fet, i estam convençuts que no ho
aconseguirà, estam convençuts que, tot al contrari, aconseguirà
major fermesa en tota la ciutadania que està convençuda que la
nostra llengua ha de ser defensada i ha de ser promoguda, que
està convençuda que el Partit Popular està obsessionat de forma
irracional en contra de la llengua del país, i que aquesta llei és
només una enrabiada, una nova expressió d’odi i de menyspreu
cap a la llengua dels ciutadans d’aquestes illes.

No ha volgut dialogar, el Partit Popular no mostra..., no
deixa espai al diàleg en els temes més identificadors, més
simbòlics, més importants per a una comunitat. No ho fa amb
l’educació i no ho fa amb la llengua. No ha deixat espai, ni el
més mínim espai, al diàleg en un tema tan central com és
l’educació i la llengua, i no ho fa tampoc amb l’ús dels símbols
identificadors d’aquesta comunitat autònoma.

L’endemà d’aprovar-se aquesta llei, el nostre grup
presentarà mocions a tots els municipis de les illes, per tal que
aprovin un reconeixement a símbols que sense cap dubte són
símbols resultat, reclamats, utilitzats pels ciutadans per
expressar la seva opinió, d’acord amb aquesta mateixa llei.
D’acord amb aquesta mateixa llei, els ciutadans es podran
seguir expressant com havien fet fins ara i ho faran gràcies a la
major sensibilitat, major proximitat de les institucions,
ajuntaments i consells insulars, que, com han demostrat fins ara,
solen ser molt més propers, molt més sensibles, solen escoltar
molt millor, també del Partit Popular, molt millor el clamor de
la ciutadania.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula la Sra. Margalida
Font per defensar les esmenes RGE núm. 10923 a 10946/13. Té
un temps màxim de quinze minuts.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, Sr. President. Bé, per començar i de forma breu, jo
voldria dir que he presentat i mantenc en aquesta comissió en
nom de la coalició que represent, Gent per Formentera i Partit
Socialista, una esmena de supressió a tots i a cada un dels
articles d’aquest projecte de llei, i ho faig amb un objectiu clar
i inequívoc: demanar la retirada d’aquest despropòsit de llei.
Una norma totalment innecessària, autoritària i repressora, que
respon enterament a gestos autoritaris, vulnera el dret
constitucional de la llibertat d’expressió, tal i com ho va posar
de manifest el Consell Consultiu de les Illes, a través del seu
dictamen i que el Partit Popular no tan sols no ha tengut en
compte aquestes recomanacions i advertències
d’inconstitucionalitat, sinó que persisteix en la seva croada en
contra de la nostra llengua, el català i en criminalitzar els
docents. 

I vostès ara es presenten amb nou redactat, intentant
esquivar aquest dictamen mitjançant una argúcia jurídica, però
amb el mateix caràcter i objectiu inicial, és a dir, prohibir per
llei les expressions o manifestacions d’opinions a través de
símbols, així com les crítiques a l’acció del Govern o el suport
a la llengua pròpia de les nostres illes. No podem oblidar que
aquesta llei, vostès, el Partit Popular, la posa en marxa arran del
moviment de defensa del català Enllaçats per la llengua, que
sorgí als centres educatius. Fou la resposta de la comunitat
educativa a les agressions lingüístiques del Govern i que es
deixa sentir amb l’aparició de llaços quadribarrats a les façanes
dels centres educatius. I quan la majoria dels centres es negaren
a fer cas a les instruccions de la conselleria, en el sentit de què
retiressin els llaços, el Partit Popular arran de tota aquesta
problemàtica, anuncia que està preparant una Llei de símbols.
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A la coalició que represent, ens queda clar que aquest
projecte de llei està ideat i redactat per ser un instrument al
servei de la repressió i per retallar el dret fonamental de la
llibertat d’expressió. La manca de diàleg i consens és una
constant en la forma de governar d’aquest executiu. Han estat
present en la redacció d’aquesta norma, feta des de la imposició
amb un menyspreu absolut cap al dictamen del Consell
Consultiu, un òrgan autonòmic del qual cal destacar l’autonomia
orgànica i funcional, com a garantia d’objectivitat i
d’independència en l’exercici de l’activitat consultiva.

Però a vostès això no els preocupa i emparats i escudant-se
en la majoria parlamentària, no escolten la majoria social,
malgrat s’hagi manifestat de forma evident i incontestable en
contra de les polítiques lingüístiques d’aquest Govern. Ni
tampoc al Consultiu, ni a la lletrada d’aquesta mateixa comissió,
que en l’exercici de les seves funcions ens va alertar en
ponència que el redactat de la Llei de símbols podria ser
inconstitucional, després que el PP recuperés mitjançant la
incorporació de les seves esmenes, un article que el Consell
Consultiu ja va instar a retirar de la primera versió per la seva
possible inconstitucionalitat.

Aquesta és una llei de repressió, una llei que vol tapar la
boca a qui discrepa i que limita l’article 20 de la Constitució
Espanyola, el de la llibertat d’expressió. Amb aquesta norma i
amb l’excusa de la regulació dels símbols oficials, el que
realment aporta com autèntic objectiu, és reprimir la llibertat,
especialment la llibertat d’expressió en els edificis públics i
d’una manera més concreta la llibertat de càtedra en els centres
escolars. Som davant d’un text ambigu, contradictori i que crea
inseguretat jurídica, però el que consideram encara més greu és
l’establiment a la pràctica de la censura prèvia, un fet que es
concreta en la necessitat d’haver de demanar permís per utilitzar
llegendes o expressions diferents dels símbols, una concessió
que quedaria sotmesa a la discrecionalitat i a l’arbitrarietat.

Per tot el que he exposat, deman i exigeix que retirin aquesta
Llei de símbols, perquè a més de tot l’argumentat, afegim que
no hi ha cap necessitat de regular aquesta matèria, atès que l’ús
de símbols ja està prou regulat a l’ordenament jurídic estatal i
autonòmic, i també perquè és un text arbitrari en la seva
regulació i interpretació, crea inseguretat jurídica i sobretot, és
un clar atemptat contra la llibertat d’expressió. Una mostra més
del tarannà repressor i sancionador d’un Govern que no escolta
ningú, ni admet cap tipus de discrepància. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Antoni Pastor per tal de
defensar les seves esmenes RGE núm. 10191 a 10213/13, per un
temps màxim de quinze minuts.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sr. President. D’una manera molt breu
explicar per quin motiu hem presentat les esmenes a aquesta
Llei de símbols que ha redactat el Govern de les Illes Balears.

Jo la veritat és que ahir vaig escoltar amb atenció el
president del Govern i va començar el seu discurs parlant de
consens, jo, la veritat, és que no el trob enlloc i molt manco
quan avui debatem una llei que d’alguna manera no cerca el
consens, sinó que cerca, una vegada més, la confrontació dels
ciutadans i ciutadanes i de les formacions polítiques d’aquesta
comunitat. Perquè un s’hauria de demanar: per què aquesta llei?

Jo estaria d’acord amb els companys que m’han precedit,
que aquesta llei obeeix a aquests tics autoritaris que demostra
aquest govern i que volen eliminar i volen controlar tots els
moviments que fa qualsevol ciutadà d’aquesta comunitat. 

Perquè també ens podríem plantejar si això és una llei per a
les administracions públiques o si és una llei per al Govern de
les Illes Balears. Jo consider que el Parlament de les Illes
Balears quan vol redactar una llei de símbols hauria de pensar
en tema genèric, en les administracions públiques. Doncs no,
aquesta llei està feta pel Govern de les Illes Balears, perquè no
hi ha hagut cap administració pública d’aquesta comunitat que
hagi estat consultada i s’hagi consensuada. I administració som
tots, no només és el Govern de les Illes Balears.

És una clara mostra de la repressió que vol anar en contra de
tot aquell que pensa de manera diferent del president. I jo em
deman si no seria millor pensar o reflexionar i arribar a cercar
un consens, per tal de redactar una llei per a aquelles coses que
són importants i per a aquelles coses que preocupen els
ciutadans. Més enllà de cercar el motiu de per què avui hi ha
banderes o senyeres quadribarrades o llaços quadribarrats a les
escoles, o camisetes verdes en els edificis municipals o també
a les escoles, doncs anam a cercar la millor solució, llevar-los
d’enmig i posar la censura prèvia. 

No donam una passa més i pensar què és el que hem pogut
fer malament perquè els ciutadans i ciutadanes es manifestin
d’una manera pacífica posant aquells símbols que creuen que
d’alguna manera defensen allò que és seu i que també, en el
nostre parer, és defensable. Defensar avui un llaç quadribarrat,
que el missatge és defensem la nostra llengua com a senya
d’identitat, pens que és un signe de democràcia i de maduresa
política. Defensar a través d’una camiseta verda l’educació
pública i de qualitat, pens que és defensar la democràcia i
defensar els nostres valors i el futur d’aquesta comunitat.
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Però anem més enllà, aquesta llei demostra una total falta de
respecte no només cap aquell que no pensa com ell, sinó a les
institucions independents que també pensen de manera diferent.
Avui tenir l’atreviment, davant l’advertiment del Consell
Consultiu, de voler tirar endavant aquesta llei, em sembla un
despropòsit, però ja anem més enllà. És a dir, voler tirar
endavant aquesta llei amb la possibilitat de tenir un informe
contrari dels lletrats d’aquesta cambra, que és la que tramita
aquesta llei, ja em sembla una falta de respecte total cap a les
institucions independents.

És per això que nosaltres continuarem defensant que aquesta
llei és innecessària, aquesta llei és un tic més d’aquest Govern
cap a la intolerància, cap al pensament diferent i que no té cap
sentit ni un. M’agradaria fer-ho en to positiu, que ens fes
reflexionar sobre el debat que teníem ahir en el Parlament o que
varen tenir els que varen tenir possibilitats de poder debatre amb
el president, varen començar el discurs parlant del que s’entén
per democràcia. Doncs, supòs que hi ha persones que entenen
per democràcia que una illa sencera representada per una
diputada en aquest Parlament no tengui veu en el debat de
l’estat de la comunitat; que siguem capaços d’entre tots no
donar una solució perquè una illa com Formentera no pugui
tenir veu en aquest Parlament. Això és democràcia? Això és
llibertat? Això és pluralitat? Jo crec que és tot el contrari.

I acabaré amb una mostra més, perquè m’acaben de donar
una notícia del que entén aquest Govern per llibertat i per
pluralitat: el nostre mitjà públic IB3, avui, s’ha hagut de
desplaçar a Porreres per una notícia de gran actualitat, el plenari
d’ahir vespre va aprovar dues mocions importantíssimes, una la
dels pressuposts generals de l’Estat i una segona, la qual supòs
que més important pel que li han demanat a la batlessa, que un
partit o un grup polític va decidir presentar una esmena a una
moció en el ple, per la diputada del Partit Popular el Papa Noël,
per a nosaltres el Pare Noël, i m’imagín que per al president
Bauzá es Pare Noël. Supòs que això és la llibertat que tenim en
aquest país.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara torn en contra. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Miguel Jerez, per un
temps màxim de quinze minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Bàsicament de forma molt telegràfica i reservant-nos part de la
nostra argumentació de cara al plenari i sense insistir en
qüestions prèvies que s’han plantejat en aquesta comissió, sinó
centrant-nos en el fons de la qüestió i en el debat de les esmenes
parcials a aquest text, dir-los que el Grup Parlamentari Popular,
una vegada examinades totes i cada una de les esmenes que es
mantenen vives avui en aquesta comissió al text de l’articulat de
la Llei de símbols de la comunitat autònoma, manté de moment
la mateixa posició que ha mantingut al llarg de tota la seva
tramitació, des del moment en què es va presentar l’esmena a la
totalitat, fins al darrer tràmit que ha succeït que és el de
ponència parlamentària.

Per tant, nosaltres insistim i reiteram amb la mateixa
convicció que ho fèiem abans la necessitat de l’aprovació d’una
Llei de símbols per a aquesta comunitat autònoma de les Illes
Balears i ho manifestam de forma oberta i sense cap tipus de
complex, com ho vàrem fer també el dia del plenari, on vàrem
argumentar el per què d’aquesta necessitat. Entre altres coses
per una qüestió que veig que la resta de grups parlamentaris no
acaben de veure, o és que, precisament, no volen veure, crec que
és el segon abans que el primer. Crec que hi ha una important
necessitat de protegir, no és que nosaltres ho facem de forma
individual i de forma aïllada, sinó que altres comunitats
autònomes també ho han fet. Jo em referia a aquesta qüestió a
protegir el que és nostre, el que hem incorporat al nostre
ordenament jurídic, els nostres símbols als edificis públics que
són de tots. Uns símbols que no ha de contradir un altre símbol
distint, ni s’ha de plantejar precisament als edificis públics
simbologia alternativa a aquella que nosaltres ens hem donat en
aquesta precisa comunitat autònoma. 

Per tant, aquesta és la nostra raó de fons, mitjançant la qual
nosaltres seguim mantenint plena convicció, absoluta convicció
en la necessitat de què aquesta llei acabi aprovant-se. Tothom
és lliure de pensar que vulnera drets, que perjudica de forma...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputado, un segundo por favor. Hagan el favor de
escuchar, o si no quieren escuchar mantener el silencio máximo
cuando un diputado de esta cámara habla. Gracias, por favor.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Tothom és lliure, com dic, de pensar
que aquesta llei i part del seu articulat vulnera drets i en
particular, drets constitucionals, els partits polítics tenen eines
suficients per poder manifestar i formalitzar aquest tipus de
qüestions de forma efectiva i dins l’àmbit polític i es poden
adreçar als òrgans que s’encarreguen de dictaminar,
efectivament, les raons de constitucionalitat o
inconstitucionalitat. Molts de grups parlamentaris o alguns dels
grups parlamentaris aquí presents saben perfectament quin és el
camí, saben com arribar-hi i saben on retratar-se, per tant, si
consideren que això és així, jo els convit, de forma
absolutament pacífica, sense entrar a cap altre tipus de
controvèrsia, que tornin a posar en pràctica aquest mecanisme
i si veritablement pensen que això és així, mirin el Tribunal
Constitucional els haurà de donar la raó. Però fins ara en
moltíssimes qüestions i per l’experiència que tenen alguns amb
altres temes, com pugui ser la Llei de funció pública, també
manifestaven amb molta intensitat que vulnerava drets i
efectivament, el Tribunal Constitucional ha acabat dictaminant
que això no és així, per tant, aquest grup parlamentari amb la
seva representant al front, ha hagut d’acceptar una resolució que
va en contra d’aquelles crítiques a la inconstitucionalitat de la
Llei de funció pública.
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Dit això, insistesc en allò que vaig dir en el plenari, no som
l’única comunitat autònoma que ha intentat protegir els nostres
símbols propis davant d’amenaces entorn de la simbologia
alternativa que es pretén imposar i que entenem que sí
efectivament, en els espais públics vulnera drets. Jo els vaig
posar l’exemple de la comunitat autònoma de Navarra; allà
varen redactar una llei de símbols amb una intencionalitat clara,
una bandera que no era la pròpia de la comunitat autònoma de
Navarra, que té per nom ikurriña, no s’instalAlàs en els edificis
públics de la comunitat autònoma de Navarra. Possiblement
aquesta llei tengui part d’aquesta inspiració, no ho hem de
negar. La Llei de símbols de la comunitat autònoma de Navarra
no ha estat declarada inconstitucional encara, ningú no ha
recorregut la Llei de símbols de la comunitat autònoma de
Navarra, declarar-la inconstitucional. I avui la Llei de símbols
de la comunitat autònoma de Navarra és un element de
convivència, és un element que serveix per protegir allò propi,
els símbols que la comunitat autònoma de Navarra s’ha donat
ella mateixa i en conseqüència és un element i un instrument
que ordena sentiments, que ordena identitats i instalAla en el
edificis públics aquells símbols amb els quals els navarresos
s’identifiquen plenament, i rebutgen qualsevol altre tipus de
simbologia com pugui ser la bandera de la comunitat autònoma
del País Basc, l’anomenada ikurriña, perquè no és la seva,
perquè no és la pròpia i perquè no ha de tenir cabuda
precisament en aquests edificis públics.

Mirin, és interessant el que passa a Navarra, molt curiós. Jo
li mencionaré un acord, una instrucció que es formula en virtut
de la Llei de símbols de la comunitat de Navarra, jo no sé què
farien vostès si fossin a Navarra, Navarra regula fins i tot els
usos de la vestimenta dels funcionaris públics, allà on no pot
haver-hi més simbologia que la simbologia pròpia que s’ha
donat la comunitat autònoma i de la institució a la qual
correspon; els funcionaris en els seus uniformes no poden vestir
altra simbologia que no sigui la pròpia, qüestió que consideram
absolutament raonable, raonable. Vostès diran: això vulnera la
llibertat d’expressió; doncs mirin, vagin allà on hagin d’anar. 

Però és que els dic més, mirin, aquest acord diu, amb
independència de l’exposició de motius, de la qual faré ús quan
toqui, el primer article d’aquest acord de govern diu: “Los
edificios, oficinas, dependencias, o centros públicos
gestionados por la administración de la Comunidad Foral de
Navarra, o sus organismos autónomas, lucirán símbolos y
rotulaciones oficiales autorizadas, y no se podrán colocar ni
en las fachadas ni en las instancias interiores pancartas,
carteles, pasquines, o cualesquiera otros elementos con
mensajes, anuncios, o comunicaciones del tipo que sean, a
excepción de los espacios habilitados al efecto”. Això és en
vigor, això s’aplica, això funciona, això no ha tengut cap
problema. El Tribunal Constitucional no s’ha manifestat
respecte d’aquesta qüestió. Però vostès insisteixen sempre en el
mateix.

I el segon apartat d’aquest acord diu: “En el caso de
edificios y como consecuencia de campañas comunicativas
excepcionales tan solo mediante autorización del máximo
responsable -tan solo mediante autorización del máximo
responsable- del departamento u organismo autónomo al que
el edificio se encuentra asignado podrán establecerse
excepciones a las reglas establecidas”, a una autorització, hi ha
una altra comunitat autònoma que regula autoritzacions

expresses perquè en els seus edificis públics s’instalAlin
determinats elements, però aquí no, aquí no és possible, aquí tot
és inconstitucional, aquí tot vulnera la llibertat d’expressió.

Vostès em volen dir que aquesta llei no ha passat pels òrgans
de consulta i assessorament de la comunitat autònoma de
Navarra? Segur, segur, segur. Vostès pensen que ha estat
declarada inconstitucional per aquests òrgans? Esbrinin-ho,
esbrinin-ho, i després en tornam a parlar. Crec que és interessant
posar un exemple per colAlocar a segons qui al seu lloc, és
important, és interessant, no hi ha altra millor explicació que
posar com a exemple i referència una altra comunitat autònoma
on succeeix exactament el mateix, o succeïa exactament el
mateix que ve practicant-se en aquesta comunitat autònoma, i
per la qual cosa nosaltres ens veim en la irremeiable obligació
de presentar o de donar suport en aquest cas, donar suport com
a grup parlamentari a una llei de símbols.

Insistesc, tenen les portes obertes del Tribunal
Constitucional vostès, òrgan pel qual hem de vetllar tots, perquè
vetllam per aquest òrgan, vetllam per la mateixa constitució i
per tant, si consideren que s’han d’adreçar a aquest òrgan tenen
tota la llibertat de fer-ho, és el seu dret i crec que, si amb tanta
intensitat ho defensen no tendria sentit que veritablement no ho
fessin.

Entrant a la qüestió de les esmenes, el Partit Popular tornarà
rebutjar tant aquelles que són de supressió com totes i
cadascuna d’aquelles que fan referència a la modificació del text
o addició de nous apartats. Les de supressió per dues qüestions
molt senzilles, molt clares i perquè són molt elementals, en
primer lloc perquè consideram que el text, l’articulat, la nostra
convecció així ho diu, que és un text ben estructurat, és un text
ben encaixat i que dóna resposta -com dic- a les necessitats que
en aquest moment es posen de manifest i per tant, són tots els
articles peces d’una part homogènia i d’una coherència que
sense cap d’aquest tipus d’articles, si se suprimeixen, se
suprimiria ja per si el seu mateix sentit. Per tant, a totes aquelles
de supressió, el Grup Parlamentari Popular els votarà en contra.

També ho farem en relació amb totes aquelles qüestions de
modificació i d’addició que tal vegada..., tal vegada no han estat
explicades una per una, el Partit Popular té argumentació per a
totes i cadascuna d’elles, però en qualsevol cas crec que
aquestes qüestions les podríem deixar també per a plenari per
veure si efectivament arribam a algun acord en alguna, però en
qualsevol cas trob difícil que hi arribem ,perquè crec que la llei
ja de per si justifica el seu motiu, la seva vocació i aquests
articles de modificació, tot i que poden haver estat redactats o
presidits baix bona fe absoluta, que no ho qüestion, sí que és
veritat que és possible que no millorin el text al qual el grup
parlamentari dóna suport.

Això és tot, Sr. President. Moltes gràcies.



1032 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 63 / 27 de novembre del 2013 

 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per tal de defensar en torn de
rèplica per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula la
Sra. Pilar Costa, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Lamentam que el Grup Parlamentari
Popular no hagi aportat l’informe jurídic que a la ponència ens
va dir que tenien per avalar la constitucionalitat d’aquest text de
la Llei de símbols. No sé a què té por el Partit Popular, bé, sí ho
sabem, tenen por que una vegada més els diguin que això que
fan és un nyap de llei que atempta tots els valors democràtics.

Miri, jo vaig més enllà, Sr. Jerez, vostè ja ens va enganyar
a la ponència, va dir que tenia un informe jurídic i ningú no l’ha
vist l’informe, i ens diu: idò ja sabem el que han de fer els
diputats, ja saben el camí, és a dir, vostè ens està dient vagin al
Constitucional. Vostès juguen amb això, amb una gran
irresponsabilitat, amb el factor temps, el Sr. Bauzá ha decidit
que farà el que li doni la gana i com li doni la gana, sigui a
través d’un decret llei, sigui a través de lleis inconstitucionals,
perquè li és igual tot, es pensa que per tenir majoria absoluta pot
aprovar el que li doni la gana encara que vagi en contra dels
valors més essencials de la nostra democràcia. I vaig més enllà,
és que encara que aquesta llei fos constitucional, que no ho és,
però encara que ho fos, és una llei repressora i com que és
repressora i innecessària no té sentit que s’aprovi. Això és el
que els criticam. 

Sr. Jerez, la major part de la seva intervenció m’ha parlat de
Navarra i d’Euskadi i no sé si m’ha arribat a fer una comparació
de la simbologia que es podia penjar a Navarra o a Euskadi,
però què té a veure? Supòs, Sr. Jerez, que vostè no m’està
comparant el moviment dels enllaçats a les Illes Balears amb els
moviments d’Euskadi i Navarra relacionats amb el terrorisme,
és així, Sr. Jerez? M’ho pot aclarir? Em pot dir per què en el
50% de la seva intervenció m’ha parlat d’Euskadi i de Navarra,
quan parlam aquí de la Llei de símbols? És que no té ni cap ni
peus el que vostè diu.

M’ha arribat a dir que és que a Navarra han regulat com han
d’anar vestits els funcionaris, és clar, perquè ho va regular el
Partit Popular, és clar, ho va regular. Sí, a més, m’és igual qui
ho hagi regulat, em sembla una barbaritat, m’és igual qui ho
hagi regulat. O és que m’està dient que la propera passa que
vostès donaran aquí també serà que els funcionaris han d’anar
vestits de blau i amb gavines?

És que de veritat, no havia sentit una cosa més grossa mai
que el que sent en aquests darrers mesos en aquest parlament.
No tenen límits, Sr. Jerez, no té límits aquest Partit Popular, mai
no s’havia vist en aquestes illes un Partit Popular amb aquestes
ànsies de repressió a tot el diferent, emparant-se en una majoria
electoral, sí, una majoria electoral, però això no els dóna peu per
fer el que els doni la gana.

Per altra banda, em vol dir què té a veure les banderes amb
altres símbols que vénen prohibits a la Llei de símbols? És que
el nostre grup li ha proposat que es permetin penjar banderes
d’altres comunitats autònomes? No, el que diem és que vostès
estan reprimint qualsevol altra expressió a través de símbols.
Què té a veure un llacet amb una bandera, Sr. Jerez? No té res
a veure, el que passa és que vostès ho mesclen tot per enganyar
la gent i diuen que és que nosaltres volem penjar... no ho sé,
banderes d’altres llocs, no té res a veure amb les banderes. Les
banderes oficials ja vénen regulades a dia d’avui, quines són i
com han d’estar situades als edificis públics, per cert, comentari
que també els aclaria el Consell Consultiu, però com que a
vostès els és igual tot... La regulació de les banderes ja existeix
i per tant vostès utilitzen l’excusa de les banderes per reprimir
qualsevol altra manifestació de llibertat.

No puc entendre, Sr. Jerez, sincerament, per què vostès
tenen alAlèrgia a votar una esmena que digui que és una
infracció greu exhibir simbologia nazi que inciti a l’odi o que
vagi en contra dels valors democràtics de la nostra constitució.
És a dir, prefereixen reprimir un llacet verd o un llacet
quadribarrat abans de reprimir expressament la simbologia nazi
o franquista? Sincerament no sé on volen vostès arribar.

Després s’encenen quan els diuen que semblen trets d’altres
temps predemocràtics, però no puc entendre que després vostès,
a la pràctica, no puguin donar suport a propostes com aquesta,
com aquesta esmena del Grup Socialista i que també proposa el
Grup MÉS, on es digui que si s’ha de prohibir alguna cosa és la
simbologia que inciti a l’odi, al racisme, simbologia nazi, etc.,
i vostès això no ho volen votar. Després es queixaran que els
diguin el que els diuen: que representen vostès la dreta més
rància que existeix en aquest país i en molts de casos amb valors
que no són constitucionals, si no, Sr. Jerez, facin el favor de
votar aquí avui que estan en contra d’aquesta simbologia que
nosaltres hem recollit a una esmena.

I per últim, ja sabem que donaran una passa enrere, malgrat
que a la ponència en varen dir que sí, que s’ho estudiarien,
perquè el Sr. Bauzá ahir va ser molt clar, no vol donar una passa
enrere per la seva obsessió malaltissa, és que és malaltissa
aquesta persecució que es fa en contra d’un colAlectiu, el
colAlectiu educatiu, tan important de les nostres illes, ni un sol
minut ha dedicat el Sr. Bauzá a asseure’s amb aquest colAlectiu
per acabar amb un conflicte històric com no s’havia viscut mai
aquí a les nostres illes.

I per últim, per fer referència a la resta d’esmenes
presentades pels grups parlamentaris, evidentment, respecte de
les esmenes que fan referència a la supressió d’articles, igual
que les nostres, tant dels diputats no adscrits, la Sra. Margalida
Font com del Sr. Antoni Pastor, hi votarem a favor, així com a
les esmenes del Grup MÉS que fan referència a la supressió dels
articles, concretament les esmenes que van de la 10587 a la
10590, així com, afegeix una esmena més a la qual votarem a
favor, del Grup MÉS, la 10584 que també va en el mateix sentit
que es penàs qualsevol exhibició de simbologia que afectin els
valors democràtics, etc.
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De la resta d’esmenes del Grup MÉS, de la 10576 a la
10586, a excepció de la 10584 que ja hem dit que la votarem a
favor, a tota la resta ens abstindrem no perquè no estiguem
d’acord amb la majoria d’aquestes esmenes del Grup MÉS, sinó
perquè fan referència a la regulació de la utilització de banderes,
etc., que nosaltres, per altra banda, el que defensam és que es
retiri la llei i que s’eliminin aquests articles i per tant, per
coherència, ens hi abstindrem, però vull deixar clar que no
perquè no puguem estar d’acord amb bona part del seu
contingut.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Torn de rèplica per al Grup
MÉS, el diputat Sr. Nel Martí, per un temps màxim de cinc
minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. És evident que l’autèntic
motiu d’aquesta llei no és regular els símbols institucionals, sinó
que l’autèntic motiu i raó de ser d’aquest projecte de llei són els
símbols no institucionals perquè els institucionals estan definits
i regulars per l’actual marc normatiu, l’Estatut d’Autonomia, la
Constitució Espanyola, la Llei 39/1981, de 28 d’octubre, que
regula l’ús de la bandera d’Espanya i els altres símbols i
banderes, i la Llei 7/1984, de 21de novembre, de l’escut de la
comunitat autònoma. En aquesta legislació, en aquestes normes
està perfectament regulat l’ús, l’ordre, la posició dels símbols
d’aquesta comunitat autònoma i en aquest sentit, la nova llei, el
projecte de llei de símbols no aporta absolutament res, res,
copia, reprodueix articles que hi ha en aquesta legislació, però
no aporta cap, en absolut, cap novetat.

Per altra banda, no reconèixer que les quatre barres és un
símbol nostre, no la nostra bandera, és un símbol nostre comú,
compartit, del territoris de parla catalana, que té el seu origen a
l’antiga Corona d’Aragó és o bé pura ignorància o bé odi i
menyspreu al que suposa 
tenir una llengua compartida amb altres territoris.

Ho vaig dir ja, alguns no coneixen -o la volen oblidar- la
seva història, però aquesta comunitat autònoma, el seu Consell
General Interinsular, l’origen de la nostra autonomia va estar
presidit sempre -sempre- per la bandera espanyola, la bandera
quadribarrada i la bandera de les tres illes i si no, llegeixin un
poc més i si no, estudiïn un poc més, i qui presidia aquest òrgan,
el Consell General Interinsular, no era cap exaltat nacionalista,
va ser Jeroni Albertí i va ser Francesc Tutzó; eren ells uns
exaltats i uns inconscients en relació amb l’ús dels símbols
d’aquesta comunitat autònoma?

La llei supòs que el Partit Popular la necessita, però li vull
tornar recordar que precisament ha estat el Partit Popular qui
més ús ha fet, més ús polititzat ha fet dels edificis públics i si
no, basta veure la presentació del programa electoral del Partit
Popular a un colAlegi públic, la presentació del programa de
salut davant..., davant i perquè surti el logo de l’ib-salut del
Partit Popular, això és l’ús, això és l’ús i la politització que fa el
Partit Popular.

Al Partit Popular li costa molt reconèixer la simbologia que
ens remet a la nostra història, a la nostra cultura, però no té cap
mirament, és tolerant, respectuós al màxim amb l’ús de símbols
totalitaris, del franquisme; calla, ho evita, no resol les esmenes
presentades en aquest sentit, “ja veurem”..., bé, no ens enganin,
ja sabem quin serà el pronunciament, no ens ho diguin, no fa
falta, evitaran fins a l’extrem haver-se de pronunciar per
rebutjar símbols que la nostra societat hauria d’haver rebutjat fa
molt de temps.

La llei, el projecte de llei, efectivament, com deia abans, és...
bé, jurídicament, jo diria que insostenible, però és que a més a
més no aconseguirà allò que pretén. L’esmena, ara ja a
l’articulat del projecte de llei, però introduïda a través d’una
esmena del Partit Popular, l’apartat 2 de l’article 4 diu ara, a
partir d’ara en aquest dictamen: “que també seran permeses les
declaracions oficials d’interès local, autonòmic, nacional o
internacional”, és a dir, les declaracions oficials d’interès local
permetrà, atorgarà a un símbol sigui permès.

Bé, idò, un ajuntament declararà el llaç quadribarrat o
qualsevol altre com d’interès local i immediatament serà un
símbol permès a tots els edificis afectats pels serveis públics en
aquesta comunitat autònoma, ja està, ja està; li dic que l’endemà
el nostre grup presentarà mocions a tots els municipis i molts
d’ells en els quals el Partit Popular no té majoria i farà que un
símbol, tots els símbols, però en el cas concret de què parlam i
que és el motiu d’aquesta llei, el quadribarrat, sigui un símbol
permès en el seu municipi, perquè ho haurà declarat d’interès
local, perfecte.

Veurem, veurem quina és la sensibilitat que es té des del
municipis a l’hora d’articular vies perquè els ciutadans es
puguin expressar, articular vies perquè la llibertat d’expressió
sigui possible, una llibertat d’expressió que ha estat coartada,
limitada a través d’aquesta llei, d’aquest projecte de llei ara.

Ens posen com a exemple la legislació de Navarra,
m’agradaria saber, és la que volen promoure? Diguin-ho
clarament, si vostès la utilitzen com a exemple, és la que volen
promoure? Bé, si no la volen promoure, no la utilitzin idò com
a exemple...

(Remor de veus)

... no, no, és la que volen promoure? És la que volen
promoure o no? Diguin-ho. Esperam d’aquí a uns dies un nou
projecte de llei per regular la vestimenta dels nostres
treballadors públics? Sí o no?, és tan... és el Partit Popular que
així ho ha expressat.

En qualsevol cas, és evident que aquest Partit Popular ens
porta a fer passes enrere en aquelles grans victòries de la
democràcia i una d’aquestes era la llibertat d’expressió; cada dia
estam més... tenim més expressions en contra de l’ús de
l’exercici de la llibertat d’expressió. 
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Ho deia al començament, amb fets com els expedients als
directors de centres perquè opinen professionalment, després es
fan llistes negres per expressar lliurament la seva posició,
identificació o opinió ideològica, això és el tarannà i són els fets
del Partit Popular, i contra aquests fets ens hi trobarà sempre,
cada dia en totes les institucions i en cada moment, perquè és
sense cap dubte un retrocés inacceptable en la nostra
democràcia, que cap partit no hauria d’haver acceptat i que el
Partit Popular inexplicablement ha assumit com a propi.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, torn de rèplica per part de la Sra. Margalida Font,
per un temps màxim de cinc minut.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, president. Bé, lamentar el vot negatiu del Grup
Parlamentari Popular cap a totes i cadascuna de les esmenes
presentades pels grups de l’oposició i dels dos diputats no
adscrits. Una vegada més queda clara la nulAla predisposició al
diàleg i al consens per part del Partit Popular, la qual cosa
lamentam, però no ens ve de nou, no s’han sortit del guió
marcat pel Sr. Bauzá, vostès continuen i per l’exposat pel Sr.
Jerez, el seu portaveu, continuaran amb la seva creuada contra
la nostra llengua, el català.

Sr. Jerez, miri, aquí no parlam, no venim a parlar de Navarra
ni dels seus òrgans consultius, no esquivi, no s’amagui, no
s’amagui rere decisions d’altres comunitats, m’agradaria que
parlàs del dictamen del Consell Consultiu d’aquesta terra.

Sr. Jerez, miri, nosaltres no li posam en qüestió
l’estructuració d’aquest projecte de llei, no, però sí que realment
qüestionam el seu contingut, la seva intencionalitat, la
intencionalitat d’aquesta llei. Miri, crida molt l’atenció que
vostès diuen que és una llei reguladora, doncs miri, jo li he de
dir que crida molt l’atenció que una llei que conté 17 articles 12
siguin sancionadors, això no és una llei, Sr. Jerez, reguladora,
és una llei clarament repressora.

Bé, jo ja, i de forma molt breu, intentaré ratificar-me en la
meva exposició inicial, segurament tendrem ocasions en el
debat en Plenari de continuar debatent, deixar clar i deixar palès
que la coalició que jo represent és de rebuig total cap aquest
projecte de llei, i així ho tornarem a manifestar en el pròxim
debat.

I ja per acabar, per ser breu, anunciar el meu vot favorable
a les esmenes presentades pel Grup MÉS, pel Grup Socialista i
pel diputat Sr. Pastor. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Torn de rèplica per part del Sr. Antoni
Pastor, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Jerez, jo evidentment avui
no debatré el que vostè pensa sinó el que vostè defensa,
segurament si el nostre debat fos del que vostè pensa
segurament l’acord seria més possible, però a vostè li toca
defensar una postura que, evidentment, és més enllà del que
estic convençut que vostè pensa.

Vostè diu que això s’ha de convertir en un element de
convivència, o a Navarra, en aquest cas, s’ha convertit, tant de
bo això fos així, però per convertir-se en un element de
convivència necessita la participació i l’acceptació de tothom,
ho dic perquè si no es converteix en tot el contrari, en un
element de discrepància i de confrontació.

Vostè es compara amb Navarra i, estic totalment d’acord
amb la Sra. Pilar Costa, que em sembla un desencert, és a dir, en
aquest cas posar la realitat que viu Navarra amb la realitat que
viu la nostra comunitat autònoma. Ja m’agradaria que vostès
quan agafen mostres d’una altra comunitat, en aquest cas com
Navarra, l’agafassin del seu model econòmic, que tant de bo que
vostès ara demà presentassin una iniciativa tal com té en aquest
cas Navarra i ens presentassin la quota i en aquest cas,
segurament, és a dir, tothom hi estaria d’acord i això sí que seria
un element de convivència i de prosperitat per a aquesta
comunitat. Jo crec que no podem comparar les dues realitats
perquè són totalment allunyades de la realitat de les Illes
Balears i de la realitat de Navarra.

Perquè sigui un element de convivència, Sr. Jerez, hi ha
temes que s’han de tractar com a temes d’Estat, que van més
enllà d’una legislatura política i democràtica i que, evidentment,
dins la llibertat i la legitimitat que tenen tots els governs
d’aplicar la seva majoria hi ha temes que estan per sobre
d’aquestes qüestions, Sr. Jerez, i aquesta llei precisament crec
que està per sobre d’una legislatura, d’un partit que avui té una
majoria ample dins el Parlament perquè així ho varen decidir els
ciutadans, perquè, entre d’altres coses, aquesta majoria en
qualsevol moment, d’aquí quatre, d’aquí vuit, d’aquí dotze, pot
canviar, pot canviar. Jo crec que aquestes lleis, que són lleis
institucionals, que són lleis que de qualque manera ens
representen a tots, han d’estar per sobre d’una legislatura d’una
formació política. Aleshores, pens que no s’ha tractat tal com
s’havia d’haver tractat. Li ho torn a repetir, vostès obliden que
administració no només és el Govern de les Illes Balears sinó
que administració som tots i que l’administració també són
ajuntaments i que administració també són consells insulars,
entre d’altres.

Aleshores, quan vostès fan una llei per regular els símbols
a les administracions vostès haurien de tenir el parer, haurien de
demanar el parer i haurien de tenir el consens d’aquestes
administracions que també hauran d’aplicar la seva llei. I
digui’m una sola administració en què aquesta llei ha estat
consultada o consensuada, una, només n’hi deman una, Sr.
Jerez. Vostè és d’Eivissa, tal vegada em pot dir un ajuntament
d’Eivissa o si realment el Consell Insular d’Eivissa ha participat
en la redacció d’aquesta llei.
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I arriba a l’absurd, jo li posaré un exemple i vostè em dirà
com ho hem de fer, la primera setmana de juny de 2014 jo li
faig un pronòstic i li vaticín que el Sr. Rafel Nadal guanyarà el
Roland Garros, li vaticín i serà diumenge horabaixa, més o
manco, depèn de si anam a tres sets o anam a quatre o cinc,
sobre les cinc de l’horabaixa. El dilluns al matí les escoles i
l’Ajuntament de Manacor penjarà pancartes i penjarà fotografies
i penjarà símbols que representin la victòria del Sr. Rafel Nadal
a Roland Garros. Expliqui’m vostè, com ho farem per no
incomplir la llei? M’ho podria explicar? M’ho podria explicar.

(Remor de veus)

No, no, aquest dia, el diumenge horabaixa de la primera
setmana de juny de 2014.

EL SR. PRESIDENT:

A ver, un segundo, un segundo. Tiene la palabra el Sr.
Diputado, llamo por segunda vez y dejen, por favor, intervenir
tanto desde la Mesa como desde cualquier grupo parlamentario.
En este momento tiene el uso de la palabra el Sr. Diputado.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Per exemple, dia 16 de gener, Sant Antoni: les escoles faran
treballs i faran glosses, ens penjaran glosses a les façanes dels
colAlegis i ens penjaran glosses a les façanes municipals. Què
feim, Sr. Jerez? Els enviam la policia, la Guàrdia Civil? Què
feim?

Vull dir, és que vostès arriben a un absurd que evidentment
després té les seves conseqüències. Però a més, estic convençut
que aquesta llei està feta per als centres educatius, per a les
escoles, però és que els centres educatius, Sr. Jerez, molts són
de titularitat municipal. Han consultat vostès els ajuntaments?
Alguns vénen del temps de la República aquests edificis, han
consultat vostès els ajuntaments si estan d’acord amb això o no?
Clar, és que administració, li repetesc, Sr. Jerez, som tots i
vostès es pensen que són l’única administració, que l’altre és un
mal necessari que té aquesta comunitat i que també vostès han
heretat i com que ho han heretat no els queda més remei. 

Jo crec que no, jo crec que tanta autoritat és un batle d’un
ajuntament, com pugui ser el president a una comunitat. Tot el
contrari, a un ajuntament és més autoritat el batle que el
president de la comunitat autònoma, malgrat ell passi per
damunt com ha fet amb la batlessa de Petra, que se’n va a
Califòrnia i no té nassos de convidar la batlessa, primera
autoritat del poble, per anar-se’n de viatge oficial. O que se’n va
a Petra a inaugurar una placa i no té en compte la batlessa
d’aquest municipi. Els batles, Sr. Jerez, fa molts d’anys que hi
són, és a dir, no ha vengut el president aquí per desautoritzar
ningú a cap administració d’aquesta comunitat autònoma.

I crec que estam arribant a un punt que o has d’estar a favor
o has d’estar en contra i jo crec que hi ha un terme mig, Sr.
Jerez, hi ha un tema de convivència que aquestes lleis i aquests
tics que tenen vostès contínuament l’estan, de qualque manera,
esgotant. 

Jo, i ho dic de veritat, crec que els informes que vostès tenen
serien una excusa suficient, una excusa suficient per deixar
aquesta tema damunt la taula, parlar-ne i tant de bo que
poguéssim fer una llei que fos representativa de tots i que anàs
més enllà del mes de juny del 2015, crec que seria una cosa que
seria desitjable, crec que tots hi estaríem d’acord. I si som
capaços d’arribar a un acord totes les administracions i la
majoria de representants, en aquest cas, d’aquest parlament, idò,
no passarà absolutament res perquè serà acceptat. Crec que de
cada vegada hem de cercar més complicitat amb els ciutadans
i no cada vegada cercar més excuses per enfrontar-nos i per
diferenciar-nos tant sigui de la majoria com de la minoria.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica per part
del Grup Parlamentari Popular el Sr. Jerez, per un temps màxim
de cinc minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Molt breument, també per
justificar la nostra posició respecte d’una sèrie de qüestions que
s’han posat de relleu aquí i amb les quals el Grup Parlamentari
Popular no hi està d’acord i que estic convençut que mereixen
una resposta.

Però, amb caràcter previ, he dir que són vostès, ho han estat
sempre, uns professionals de portar el debat a aquells espais de
conflicte que més els interessa, crec que avui s’ha reproduït una
vegada més aquest fet; ens han dit repressors, que actuam sota
imposició, que el grup parlamentari som uns intolerants i poc
més que ens han dit, que som persones que no s’ajusten a un
estat democràtic i de dret com cal.

Però jo li he de negar la major òbviament, simplement el que
he de dir és que vostès amb això en saben més, vostès trobar
punts d’acord i punts de convivència pacífica i de tolerància i
condicions de normalitat no és la seva estratègia i no ho ha estat
mai, i més quan vostès, precisament, estan instalAlats a
l’oposició, que és quan amb molta més intensitat empren aquest
tipus de pràctiques.

Han centrat vostès, únicament i exclusivament, llevat de les
qüestions relacionades amb la simbologia nazi, les qüestions
que fan referència a la llengua, vostès no han fet esment a cap
altre tipus de simbologia que no fos aquesta, llevat, com dic, la
nazi. Són, (...) pensar que són símbols propis, símbols propis
que vostès es veuen en l’obligació irremeiable de defensar, amb
independència d’altre tipus de simbologia que també pot
pervertir l’ús dels edificis públics que no li interessa per a res,
a vostès els interessa allò seu, i llevat d’aquí no les interessa res
més.
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En qualsevol cas, dos o tres matisos en relació amb
qüestions particulars que s’han posat de relleu aquí. El tema de
la simbologia nazi, jo els demanaria que tornassin a llegir-se la
llei, article per article, revisassin efectivament si això que
proposen ja es contempla en el text, si ja es regula o si ja té
cabuda.

Miri, l’article 2 del text diu quina és la simbologia pròpia de
la comunitat autònoma, aquesta no ho és, només faltaria,
aquesta no ho és.

(Remor de veus)

Article 9, article 9 ...

EL SR. PRESIDENT:

A ver, a ver, Sr. Diputado, Sr. Diputado. La última vez, la
última vez. Tiene la palabra.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Article 9, parla del que constitueix
una infracció greu i precisament el que constitueix una infracció
greu és incorporar simbologia que no està contemplada a la llei
ni autoritzada. Per tant, aquesta simbologia, a la qual vostè fa
referència, no té cabuda, no té cabuda a la llei. 

I, article 13, parla que és l’administració la que haurà de
posar en coneixement de l’autoritat judicial competent tot allò
que pugui constituir delicte. Vostè sap perfectament que
l’apologia del nazisme és un delicte, vostè ho sap perfectament.
Per tant, entenc que implícitament, maldament vostès no ho
vulguin reconèixer, aquest fet es contempla precisament a la
llei. Què vostès ho volen posar de manifest? Miri, doncs, molt
bé, em pareix molt bé, qüestió sobre la qual el Grup
Parlamentari Popular hi continuarà donant un parell de voltes,
però en qualsevol cas, d’entrada, aquestes modificacions que
pretén es contemplen a la llei.

Sra. Pilar Costa, vostè ha actuat amb molta perversitat en la
seva intervenció, és que vostè posa a la meva boca insinuacions
que jo no he fet: com és possible que vostè vengui a aquesta
comissió quan parlam d’una llei de símbols, i li pos un exemple
que encaixa perfectament amb el que succeeix a les Illes Balears
i que és objecte de la qüestió, i em relacioni aquest debat amb
la banda terrorista ETA? Això és una perversitat que no té
límits, que no té límits. No trobarà vostè en el Diari de Sessions
una referència ni una insinuació a la banda terrorista ETA. Qui
l’ha feta ha estat vostè. 

Vostè em diu que ho aclareixi, qui s’ha d’aclarir és vostè.
No trobarà una paraula ni una referència ni una sola insinuació
a aquest fet, he parlat de símbols i he parlat precisament de
banderes. I a això em referia abans, als espais de confrontació
als quals vostès ens volen portar, i aquest ha estat el primer
exemple, un espai de conflicte, un espai de confrontació, un
espai no pacífic, i aquí ens han volgut portar vostès a nosaltres
en aquest debat i amb aquesta insinuació que ha fet vostè, que
em sembla absolutament perversa, em sembla absolutament
perversa.

I li avanç, perquè veig que no ho sabia, vostè s’ha precipitat
i diu que aquesta llei de símbols de la comunitat autònoma de
Navarra l’ha aprovada el Partit Popular. Miri, s’ha aprovat amb
el suport del Partit Popular, però no l’ha aprovada només el
Partit Popular...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, per favor.

EL SR. JEREZ I JUAN:

... per al seu coneixement, sinó que ha tengut un suport molt
més ampli que el del Partit Popular. I miri, revisi-ho i abans de
pronunciar-s’hi miri-ho i s’adonarà de la diferència que hi ha a
unes comunitats autònomes i a unes altres en relació amb la
defensa de la seva simbologia pròpia. Vostè s’adonarà, vostè
s’adonarà, li vaig dir en el debat com defensa el Partit Socialista
a Navarra els seus símbols i com els protegeix i com ho fa el
Partit Socialista a les Illes Balears en relació amb aquesta llei de
símbols que el que pretén és, efectivament, protegir els símbols
nostres propis envers altra simbologia que la contradiu o que la
vol imposar com a simbologia alternativa.

I acab, Sr. President. Llibertat d’expressió. Tothom
coincidirà amb jo que és un dret fonamental a protegir de forma
absoluta, absoluta, però també tothom coincidirà amb jo que la
llibertat d’expressió no és un dret ilAlimitat, però no és que ho
digui jo, i no és que ho digui el Consell Consultiu, si és que ho
diu el Tribunal Constitucional. Vostès és el que volen, que la
llibertat d’expressió no tengui límits, vostès volen fer el que els
doni la gana. I ho dic així, vostès volen que el dret a la llibertat
d’expressió no tengui limitacions. És així, és així, però el
Tribunal Constitucional, en distintes ocasions, ha manifestat,
primer, perquè ho diu la Constitució a l’article 20, que té el seu
límit quan colAlisiona amb un altre dret fonamental, molt bé,
molt bé; però és que també s’ha pronunciat el Tribunal
Constitucional dient que té limitacions quan colAlisiona amb
l’article 7 del Codi Civil. I si no s’ho facin mirar, i l’article 7 del
Codi Civil diu que els drets hauran d’exercitar-se conforme a
las exigencias de la buena fe. I és així, però no ho dic jo, però
és que no ho dic jo, és que ho diu una exposició de motius d’una
llei de símbols, i no ho dic jo, sinó que ho diu una exposició de
motius d’una llei de símbols.

En qualsevol cas, insistesc, Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputado.

EL SR. JEREZ I JUAN:

... mirin, en Ple continuarem discutint, però en qualsevol cas les
conviccions i la posició del Partit Popular en relació amb la
protecció dels nostres símbols no variarà.

Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passaríem ara a les votacions.
En primer lloc, votació de les esmenes del Grup Parlamentari
Socialista, de la RGE núm. 10979/13 a la 11005/13.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

Ara passaríem a la votació de les esmenes del Grup
Parlamentari MÉS, que sembla que hi ha una votació separada
que volia demanar.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí, Sr. President. Demanam votació separada de l’esmena
10584 i de les esmenes que van de la 10587 a la 10590.

EL SR. PRESIDENT:

Val. Per tant, faríem primer aquesta votació i després la resta
de les esmenes, d’acord? Passaríem a la primera votació de les
esmenes RGE núm. 10584 a la 10590, no?

LA SRA. COSTA I SERRA:

No. La 10584 tota sola, més de 10587 a la 10590. 

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. 

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

Ara passaríem a la resta de les esmenes. 

Vots a favor? 2.

Vots en contra? 9.

Abstencions? 4.

Ara passaríem a la votació de les esmenes de la Sra.
Margalida Font, de la RGE núm. 10923/13 a la 10946/13.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

Ara passaríem a la votació de les esmenes del Sr. Antoni
Pastor, de la RGE núm. 10191/13 a 10213/13.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció. 

Ara passaríem a la votació conjunta de tot l’articulat,
denominació del títol del projecte; denominació del títol I;
articles 1, 2, 3, 4 i 5; denominació del títol II, articles 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17, i disposició addicional única,
disposició transitòria única, disposició derogatòria única,
disposicions finals primera, segona i tercera, i l’exposició de
motius.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 6.

Cap abstenció.

En conseqüència queda dictaminat el Projecte de llei RGE
núm. 8746/13, sobre l’ús dels símbols institucionals de les Illes
Balears.

Així mateix es recorda que, d’acord amb l’establert a
l’article 125 del Reglament de la cambra i atesa l’aplicació del
procediment d’urgència, els grups parlamentaris, dins les 24
hores següents a la data d’acabament del dictamen i en escrit
adreçat a la Presidència del Parlament de les Illes Balears,
hauran de comunicar els vots particulars i les esmenes que
havent estat defensades i votats en comissió i no incorporats al
dictamen, pretenguin defensar-se en el ple.

En un minut començaríem la segona part d’aquesta
comissió.

(Pausa)

II. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 2277/13,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual
se solAlicita que la Mesa de la comissió recapti la
compareixença del conseller de Presidència, per tal
d'informar sobre la valoració de la sentència que anulAla
l'acomiadament de treballadors/es derivats de la
reestructuració del sector públic instrumental.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al segon punt de l’ordre del dia que consisteix en el
debat i la votació de l’escrit RGE núm. 2277/13, presentat pel
Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual se solAlicita que la
Mesa de la comissió recapti la compareixença del conseller de
Presidència, per tal d’informar sobre la valoració de la sentència
que anulAla l’acomiadament de treballadors derivats de la
reestructuració del sector públic instrumental. 

Fixació de les posicions dels grups parlamentaris. Pel Grup
Parlamentari MÉS té la paraula el diputat, Sr. Nel Martí, per un
temps màxim de deu minuts.
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EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. Agafant la paraula del president d’ahir, “des
de les meves profundes conviccions democràtiques”, doncs crec
que avui era necessari demanar la compareixença del Govern,
per tal de què expliqui tot el procés de la reestructuració del
sector públic instrumental i com ha afectat els treballadors. En
concret, aquesta compareixença fa referència a les sentències,
però, com es recordarà, ja hem fet altres peticions per explicar
altres successos, altres afers en relació al mateix procés de
reestructuració.

Ja ho hem dit diverses vegades reiteradament que la
reestructuració del sector públic era sense cap dubte necessària,
que calia redimensionar el volum dels ens públics, per fer més
eficient el conjunt de l’acció de l’administració de la comunitat
autònoma. Sense oblidar, però, que aquesta responsabilitat és
una responsabilitat compartida de tots els partits, de tots els
governs durant aquests darrers vint anys. El sector públic
instrumental ha crescut legislatura rera legislatura, però és
necessari recordar, és obligat recordar que el 80% de les
empreses i dels empleats públics van ser creades i contractats
amb governs del Partit Popular. I torn repetir, la responsabilitat
és compartida.

Especialment val fer esment que durant la presidència de
Jaume Matas es van crear 49 ens públics d’aquest conjunt del
sector públic instrumental. Una reestructuració i redimensió del
sector públic que, com deia, necessàriament afecta els
treballadors, calia que es fes amb diàleg, amb rigor i amb
transparència i, des del nostre punt de vista, no s’ha fet. La
petició d’avui és una petició de transparència. La reestructuració
ha suposat, no ho oblidem, l’acomiadament de 623 treballadors,
sense utilitzar els instruments prevists per a aquests processos
els quals haguessin donat garanties de transparència, de control,
de rigor, de participació, que és la negociació colAlectiva i els
expedients de regulació. Enlloc d’açò, el Govern ha optat per
acomiadar treballadors, fins i tot amb més de trenta anys de
servei a l’administració, amb una carta, sense avís previ, sense
negociació, sense indemnització, sense plantejar recolAlocacions,
jubilacions anticipades, extinció de contractes, reducció de
jornades, etcètera.

Però enlloc de tot açò, el Govern reestructura cada ens,
sense aplicar uns criteris públics, objectius i de caire
professional. Mai, mai, mai el Govern ni per escrit, ni oralment,
ni de cap forma no ha contestat la petició formulada pels grups
de l’oposició de quins criteris s’han aplicat per acomiadar
aquest treballador i no aquest altre, els quals tenen, per exemple,
la mateixa categoria i funcions, mai. Davant aquesta opacitat, el
Grup MÉS ha denunciat mil i una vegades el perill i la
constatació que aquest procés es faci des de l’arbitrarietat, des
de l’amiguisme i des de, fins i tot, com ara hem pogut constatar,
fórmules per adaptar i depurar el sector públic instrumental a
imatge i semblança del partit en el Govern, en aquest cas el
Partit Popular. Fa alguns dies que hem pogut constatar que fins
i tot s’han utilitzat fórmules tan mediocres com la d’elaborar
pedigrís i vull recordar que no és la primera vegada que dic
aquesta paraula aquí, pedigrís, com si els nostres treballadors
públics siguin animals, pedigrís; no pot ser més menyspreable,
denunciable, rebutjable i encara açò no ho ha fet el que primer
ho hauria d’haver fet que és el Govern d’aquesta comunitat
autònoma. 

I aquests pedigrís, ara dites llistes negres, han servit per
depurar, per purgar els ens públics de treballadors no lleials al
Partit Popular. Els e-mails que hem pogut conèixer a través dels
mitjans de comunicació aquests dies, són e-mails del juliol del
2012 i no podem oblidar que la segona tanda d’acomiadaments,
en aquest cas a l’empresa IDI, es va produir el setembre-octubre
del 2012. Per tant, hem de pensar que aquesta informació sobre
els treballadors, la seva adscripció, simpatia, adhesió ideològica,
va servir per decidir la reestructuració, els acomiadaments. I
també per allò que ha esdevingut després, com és l’elaboració
de les relacions de llocs de treball.

Però retorn a l’objecte de la petició de compareixença i és
que el conseller de Presidència, el Sr. Gómez; que el conseller
d’Economia, que en el seu moment era el director general de
l’Oficina de Control Pressupostari i, per tant, màxim
responsable el 2012, quan es van produir aquests e-mails i
aquests fets, doncs expliquin amb detall quin ha estat el procés,
el procediment seguit, els criteris objectius utilitzats per
reestructurar el sector públic, per explicar per què ha afectat
aquests treballadors i no aquests altres i, en definitiva, donar
garanties que s’ha fet amb objectivitat i amb rigor professional.

Per altra banda, també creim que era i és imprescindible
encara avui explicar la utilització constant que ha fet el Govern
de les sentències les quals han fet que ens trobem en situacions
tan peculiars com la de tenir treballadors reincorporats després
de què una sentència declarés la nulAlitat de l’acomiadament,
reincorporats, cobrant el sou i estant ubicats a casa seva. De fet,
aquest era el motiu que en el seu moment va motivar aquesta
petició de compareixença i que avui, lògicament, amb tots els
esdeveniments, ha canviat, s’ha enriquit de fets, alguns molt
lamentables i que, lògicament, requereixen l’explicació del
Govern.

No ens sembla que sigui demanar massa, tot el contrari,
creim que hauria de ser una iniciativa del propi Govern, la
d’aclarir tot el procés, i més ara en aquest moment que es
qüestiona de forma tan clara l’actuació del Govern a l’hora
d’utilitzar llistes negres per reestructurar el sector públic. Si no
és cert, que doni la cara, que expliqui què ha passat, com s’ha
fe, quins criteris s’han utilitzat; les sentències com s’han
interpretat i aplicat, que expliqui punt per punt tot el que ha
esdevingut en aquest procés.

La gran sorpresa és que fins ara no s’ha fet i la gran sorpresa
és que les peticions de compareixença anteriors han estat
rebutjades. És incomprensible, però avui ho tornam intentar,
tornam demanar aquesta exigència, petició de transparència, des
de “les nostres profundes conviccions democràtiques”, com deia
ahir, i acab, el president Bauzá.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Lourdes Aguiló, per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Martí, el meu grup donarà
suport a la seva petició perquè consideram imprescindible la
compareixença del conseller de Presidència, per informar no
únicament de la valoració de les sentències recaigudes en els
òrgans jurisdiccionals de les Illes Balears, sinó de com ha anat
efectivament tot el procés de reestructuració que, a parer nostre,
coincidim amb vostè, s’ha caracteritzat per l’opacitat, l’opacitat
més extrema, una opacitat en la qual s’ha entestat el Govern,
que a preguntes escrites i a peticions de documentació sobre els
acomiadaments, s’ha negat a contestar.

Miri, el Grup Socialista ha demanat empresa per empresa,
a cada una 20 preguntes, empresa per empresa el següent:
quantes persones s’han acomiadat; relació de les persones que
s’han acomiadat; quantes persones amb contractació laboral que
s’han acomiadat, han interposat recurs per aquest acomiadament
davant la jurisdicció social; relació de les persones que han
posat aquests recursos. Quantes sentències dels jutjats socials
han recaigut; quantes sentències de la Sala Social; relació de les
sentències dels jutjats i relació de les sentències de la sala. A
quantes persones s’ha abonat una indemnització per
acomiadament; relació de les persones a les quals s’ha abonat la
indemnització i quantia abonada. Quantia total que ha suposat
l’abonament de les indemnitzacions. Quantes indemnitzacions
per acomiadament o per finalització de la realització s’han
abonat per sentència o resolució judicial i quantes sense
sentència o resolució judicial; relació de les persones que han
percebut indemnització sense sentència o resolució judicial;
relació de les que l’han percebuda amb sentència o resolució
judicial; quantes de la sala; quantes del jutjat. Quantia
individualitzada de les indemnitzacions per un o per a un altre
concepte; salaris de tramitació que s’han rebut, conseqüència
d’una resolució judicial; salaris que s’han percebut sense anar
a fer feina, com a conseqüència d’una sentència o resolució
judicial. Quantes persones estan pendents de resolució judicial
en primera o segona instància.

Totes les preguntes que s’han fet, totes, tenien una resposta
individualitzada, era relativament fàcil per a cada empresa
controlar i contestar aquestes preguntes. Resposta comuna a les
20 preguntes que dóna el Govern: “això està sub iudice”.
Perdoni, però totes les que han acomiadat que no hagin posat
recurs estan sub iudice? No estan sub iudice, ens podrien haver
contestat. No ens han contestat. Però és que encara que estiguin
sub iudice estan obligats a contestar, ho diu l’article 15 del
Reglament, ens han de respondre, ens han de donar la
documentació per poder fer la nostra feina de control i no ens la
donen, perquè no volen que la sapiguem. És claríssim que no
volen que els diputats i diputades de l’oposició coneguin
quantes sentències o què han dit les sentències en relació a
l’acomiadament del personal i de la reestructuració que s’ha fet
en el sector públic.

I esper que no em diguin aquesta vegada que jo, com a
membre de l’Advocacia, podria tenir dret a accedir a aquestes
sentències, esper que no m’ho diguin, ho he de dir ara perquè no
tendré ocasió de tornar respondre. Ho voldria evitar des de ja,
perquè jo sé separar i no em dedic a fer investigacions a les
hores que som a l’Advocacia, les hores que dedic a l’Advocacia
faig defensa i faig la meva feina i no em dedic a això. Per tant,
no tenc aquesta informació ni la té el meu grup i jo l’esper de
qui l’ha de donar, que és l’administració, és el Govern i l’ha de
donar en seu parlamentària, no ha d’esperar que l’anem a cercar,
se’ns ha de donar i no se’ns dóna. A parer meu, això és una
vulneració flagrant del Reglament del Parlament, de la Llei del
bon govern i de la transparència, en definitiva a la qual són
obligats els governants. No hi ha hagut manera de saber quants
de recursos s’han formulat contra els acomiadaments, quantes
sentències han recaigut, quin ha estat el sentit d’aquestes
sentències, quants de treballadors han estat respectats; no hi ha
hagut manera de saber, com molt bé ha dit el Sr. Martí, quins
criteris s’han seguit a cada entitat per dur a terme els
acomiadaments, ni la reestructuració de cada entitat. 

Les informacions sorgides en els mitjans de comunicació
aquests darrers dies en relació amb llistes negres, a l’IDI
concretament, i el fet que 3 empleades d’aquesta institució, que
eren a aquestes llistes negres, hagin estat acomiadades,
necessàriament ens obliga a demanar explicacions, s’ha
d’explicar i s’ha d’explicar en seu parlamentària. S’ha de tenir
molt present que la Llei de bon govern estableix un codi ètic, el
qual, a parer del meu grup, ha estat vulnerat, no només s’ha fet
referència a la ideologia d’unes persones, sinó que 3 d’aquestes
han resultat acomiadades, com a mínim, que sapiguem. I ho
sabem perquè ens ho han dit els mitjans de comunicació, no
perquè ens hagi contestat el Govern. Només per això, només per
això els alts càrrecs que s’han intercanviat correus electrònics
ja haurien d’haver dimitit, només per això! Ni que fos per
vergonya! Això és el que passa a qualsevol país del món, a
qualsevol país. I si no han dimitit ells, haurien d’haver estat
cessats fulminantment, ja no haurien de ser en els seus càrrecs
cap dels dos, o dels tres o dels quatre, no sabem quants n’hi ha,
de moment dos. Però està clar que d’aquest Govern no es pot
esperar.

Mirin, allò que diu concretament l’article 31 de la Llei del
bon govern que afecta, d’acord amb el que diu l’article 30, tot
el Govern, tots els alts càrrecs, el personal eventual, el personal
directiu tant de l’administració com dels ens públics, allò que
diu l’article 31 és: “Les persones compreses en l’àmbit
d’aplicació de l’article 30 -que són les que acab de dir-, han de
promoure els drets fonamentals i les llibertats públiques”, punt
1. “Han d’actuar amb transparència, exemplaritat, austeritat,
eficàcia...”. Punt 2, aquestes persones que s’intercanviaven els
correus, “han de promoure les llibertats ciutadanes i han d’evitar
tota actuació que pugui produir discriminació, per qualsevol de
les circumstàncies que es recullen a l’article 14 de la
Constitució.” Ja els hi han trobat, senyors, han vulnerat l’article
31! Han de dimitir, o no? Han de dimitir.
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És possible que em diguin, com va fer ahir el president ahir
a la cambra, que Comissions Obreres ha dit que no hi ha hagut
discriminació, em sembla que el president va dir aquestes
paraules, i va utilitzar un comunicat de Comissions Obreres en
relació amb com s’havia fet la relació de llocs de feina a l’IDI.
I jo també m’avanç, no té res a veure la relació de llocs de feina,
que és un document on s’assenyalen com són cada un dels llocs
de feina, sense les persones que els ocupen, per tant, és una
feina objectiva que es pot haver fet correctament i de forma
pactada amb els sindicats, i una altra cosa és l’acomiadament de
les persones, no ho hem de confondre. Jo comprenc que se li
doni una informació al president perquè digui el que va dir ahir,
per veure si se’n surten d’aquesta; si aquesta és la manera de
sortir-se’n de les informacions de la premsa, és bastant patètica
perquè francament confondre el procés d’acomiadament i de
reestructuració amb l’elaboració d’una relació de llocs de feina
el que demostra és que, una de dues: o no es té la informació
que correspon o si es té s’intenta utilitzar per confondre l’opinió
pública, de la manera com el president i el Grup Popular ens
tenen acostumats.

També és possible que ens treguin pit ara fent referència a
la sentència del Tribunal Suprem, de dia 22 de juliol de 2013.
És cert que hi va haver una sentència en el Tribunal Suprem,
però és una sentència, primer, que no es refereix a cap cas de les
Illes Balears, està dictada en unificació de doctrina, sí, però no
es refereix a cap cas de les Illes Balears. Segon, no es pot fer
una lectura interessada, perquè la sentència diu certament que
hi pot haver..., concretament diu que és possible que ens trobem
davant un supòsit on es pugui extingir la relació perquè era
indefinida no fixa en supòsit d’interinitat, però també diu molt
clar: “No puede atenderse el argumento de que se produce una
situación de trato desigual injustificado desde el momento en
que se priva a los trabajadores indefinidos no fijos de la
indemnización prevista en el apartado c) del número 1 del
artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, porque la
cuestión de la aplicación de esta indemnización no se ha
planteado en estas actuaciones”. Per tant, no es pronuncia
sobre si pertoca o no pertoca indemnització en aquest cas
concret, perquè el que diu després és: “Sin embargo, la
interpretación a la lógica -d’aquests articles-, lleva a la
conclusión de que la indemnización sí resulta aplicable en
supuestos como el presente”. És a dir, no es pronuncia sobre si
aquest cas concret havia de tenir indemnització o no, però diu
que en els supòsits como este sí era aplicable la indemnització.
I allò que ha resultat és que molts dels acomiadaments s’han fet
amb zero indemnització i això també s’ha de venir a explicar en
seu parlamentària, se’ns ha d’explicar, se’ns ha d’explicar.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant ja, per favor, Sra. Diputada.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

En definitiva, creim imprescindible analitzar les
circumstàncies que han provocat els acomiadaments de les
treballadores de l’IDI, respecte de les quals alts càrrecs del
Govern i de l’entitat pública s’havien intercanviat correus
electrònics en els quals es feia referència a la posició ideològica
d’aquelles i, així mateix, interessa esbrinar també la vulneració
de la legalitat vigent per part dels alts càrrecs que han informat
sobre la posició ideològica dels empleats públics. I interessa

també que es vengui i s’expliqui aquí quins han estat els criteris
i com s’ha dut a terme tota la reestructuració del sector públic
autonòmic, amb resposta concreta a allò que s’ha demanat i a
què es té dret des dels grups de l’oposició.

Avançam que el Grup Socialista també demanarà la
compareixença del conseller, del vicepresident per aquest tema.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Fernando Rubio per un temps de 10 minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
des del Grup Parlamentari Popular votarem en contra d’aquesta
solAlicitud de compareixença, ja que consideram que aquesta
qüestió ha estat suficientment tractada al Parlament de les Illes
Balears; la darrera vegada va ser com a conseqüència d’una
pregunta parlamentària, a la qual el conseller de Presidència es
va posicionar i va donar explicacions davant la cambra,
concretament d’aquesta qüestió que avui es demana.

En qualsevol cas nosaltres insistim que hi ha mecanismes
més que suficients i més que adients en seu parlamentària
perquè es pugui exercir un control per part dels grups
parlamentaris als membres del Govern, i per tant nosaltres
l’únic que podem dir és que estam totalment d’acord amb el que
disposa el Reglament i respectam absolutament totes aquelles
iniciatives que puguin ser registrades per part dels grups polítics
de l’oposició per tal d’aclarir aquelles qüestions de les quals
tenguin dubtes.

Ja vàrem argumentar en reiterades ocasions que el Govern
de les Illes Balears havia actuat respectant escrupolosament la
legalitat pel que fa a l’acomiadament del personal de
determinades empreses públiques per complir amb els objectius
de reducció de dèficit públic; concretament l’acomiadament de
personal laboral indefinit no fix, que com bé diu el Tribunal
Suprem en reiterada jurisprudència és personal equiparable a
personal interí, i que pot ser acomiadat sense indemnització, per
tant sense aplicació de la legislació laboral, per raons
econòmiques, i en conseqüència el Govern pot procedir a
l’amortització de les seves places, places que no poden ser
reocupades perquè aquestes places han estat extingides, per tant
aquestes places no existeixen, i no es poden readmetre uns
treballadors les places dels quals ja no hi són. 

A més a més cal recordar que aquest personal va ser
nomenat de manera irregular, ja que no varen concórrer per al
seu nomenament els principis constitucionals d’igualtat, mèrit
i capacitat. 
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Sens dubte aquesta reforma de l’estructura del sector públic
empresarial no ha estat fàcil ni pacífica; ben al contrari, ha estat
una reforma dolorosa i complicada, una reforma que qualcú
havia d’haver abordat i ens ha tocat a nosaltres, a un govern que
ha estat responsable, que sap que ha de complir amb els seus
compromisos de reducció de dèficit públic, i de reducció i
reestructuració del sector públic instrumental. 

Sabem perfectament que a vostès no els hauria quedat més
remei que posar en marxa aquestes mesures i que el seu error va
ser no posar-les en marxa a l’anterior legislatura, no fer-ho
abans. No ens estranya, després d’escoltar membres de les seves
formacions polítiques, de la seva formació política,
concretament el Partit Socialista, com per exemple darreres
declaracions del Sr. Zapatero a la presentació del seu llibre,
quan va reconèixer que va cometre un error en l’apreciació de
la crisi econòmica. Ens va dir que no va enganar els ciutadans,
simplement que ell es va equivocar. En mans de qui estàvem?
I aquest argument es ratifica si escoltam les declaracions del qui
fou vicepresident econòmic del Sr. Zapatero, el Sr. Solbes, qui
va avisar el mateix president de la crisi i de les reformes que,
segons el seu punt de vista, s’havien de posar en marxa. Però -
dit pel Sr. Solbes- el Partit Socialista no les volia posar en
marxa perquè, en les seves pròpies paraules, allò prioritari era
guanyar unes eleccions i no fer polítiques d’austeritat. 

Aquesta era la línia que va triar el Partit Socialista, la línia
de negar una crisi, la línia de la irresponsabilitat, la línia del
populisme i de l’oportunisme polític, del partidisme i d’intentar
guanyar unes eleccions malgrat que les polítiques que feien eren
contràries a allò que el sentit comú i a allò que els experts en
economia ens deien que havíem de començar a fer.

Per això, Sra. Aguiló, li vull dir que vostès no estan en
condicions de donar lliçons a ningú, i manco a un govern que
pertany a un partit que des del primer dia de la legislatura està
fent feina per la redimensió del sector públic, i a més a més ho
fa respectant de manera escrupolosa la legislació vigent, tal i
com es ratifica i es demostra a la darrera sentència del Tribunal
Suprem de dia 22 de juliol de 2013, amb recursos per a la
unificació de doctrina en relació amb l’amortització de places
en el sector públic. No només hi ha aquesta sentència, n’hi ha
d’altres, també. Nosaltres ja abans d’aquesta sentència ja dèiem
que efectivament el Tribunal Suprem va establir aquesta línia
per la qual el Govern de les Illes Balears ha actuat fent aquesta
diferenciació entre personal laboral, indefinit fix i no fix, i
efectivament aquesta equiparació del personal laboral indefinit
no fix amb personal interí, i que per raons de qüestions
econòmiques, qüestions de política de dèficit pressupostari, el
Govern té legitimitat per acomiadar aquestes persones i extingir,
per tant, les seves places sense haver d’aplicar la legislació
laboral. I tot això, insistesc, està ratificat una altra vegada més
per aquesta darrera sentència del Tribunal Suprem.

I amb el que vostè ens ha comentat d’una manera entenc que
perversa, fent alAlusió a allò que ha sortit a diferents mitjans de
comunicació, i efectivament jo crec que va quedar ben contestat
per part del president del Govern de les Illes Balears ahir al
debat de l’estat de la comunitat autònoma, el qual feia referència
a un escrit que va sortir ahir per part d’un sindicat, Comissions
Obreres, el qual manifesta que efectivament aquest procés de
reestructuració del sector públic instrumental, concretament a

l’empresa pública a la qual vostè feia referència, s’ajustava a la
legalitat vigent. 

Per tant no facin utilitzacions maquiavèlAliques en temes tan
importants com aquest. Miri, aquest és un govern que s’ha
posicionat d’una manera seriosa i responsable. Vostès no ho
varen fer, va ser la seva decisió; vostès varen triar negar la crisi
i no reestructurar la nostra administració pública; vostès avui
reconeixen que aquestes mesures són necessàries i que si no les
hagués posat en marxa el Partit Popular hagués estat un altre
govern. Per tant, insistesc, siguin raonables i deixin de fer
demagògia. Si tenen voluntat que s’aclareixi qualsevol tema,
disposen, com no podria ser d’altra manera, d’instruments i
d’eines de control per tal de demanar al Govern de les Illes
Balears.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passaríem a la votació de l’escrit
RGE núm. 2277/13.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

Per tant es rebutja que es recapti la compareixença del
conseller de Presidència per tal d’informar sobre la valoració de
la sentència que anulAla l’acomiadament de treballadors derivats
de la reestructuració del sector públic instrumental.

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