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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió d’avui i en
primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, president, Esperança Marí substitueix Pilar Costa.

EL SR. PRESIDENT:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 8361, 8432 i 8474/13.

1) Proposició no de llei RGE núm. 8361/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a "serveis especials"
a funcionaris interins.

En primer lloc debatrem la Proposició no de llei RGE núm.
8361/13 del Grup Parlamentari MÉS, relativa a serveis especials
a funcionaris interins. Té la paraula per tal de defensar-la el Sr.
Nel Martí, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Ha passat temps des que el
nostre grup va enregistrar aquesta proposta, però l’objectiu crec
que és encara avui ben vigent o més vigent que mai i l’objectiu
és molt clar: aportar transparència, aportar seguretat jurídica
davant casos que han estat tractats de forma diferent en relació
amb una situació, el fet que es concedeixi la situació
administrativa de serveis especials a funcionaris interins, però
no és tant el cas concret de l’exconseller d’Administracions
Públiques com el cas genèric per aportar -com dic- seguretat
jurídica i per tal que tots els ciutadans, tots els funcionaris, tots
els funcionaris interins se sentin tractats de la mateixa forma.

En aquest sentit, hi ha hagut novetats i vull començar per la
novetat que crec que aporta claredat a la proposició que vam
enregistrar en el seu moment i és el fet que l’avantprojecte de
nova llei de funció pública de les Illes Balears reconeix, contra
el que havia defensat fins ara el Govern, que la situació
administrativa de serveis especials és específica i exclusiva dels
funcionaris de carrera. El Govern, val la pena recordar que
havia defensat la posició contrària per justificar la legalitat dels
serveis especials atorgats pel Consell de Menorca a
l’exconseller d’Administracions Públiques José Simón Gornés.
Ara el text de la nova llei que s’ha d’adaptar a l’Estatut Bàsic
confirma el que la jurisprudència evidenciava, que és que els
serveis especials amb reserva de plaça atorgats al Sr. Gornés són
nuls de ple dret.

L’article 10.5 de l’Estatut Bàsic relatiu als funcionaris
interins estableix de forma clara que és als funcionaris interins
que els serà aplicable el règim general dels funcionaris de
carrera quan sigui adequat o sigui ajustat a la naturalesa de la
seva condició. Aquest article és del tot coherent amb la
Directiva europea de 1999/70 la qual impedeix discriminar
treballadors per la durada del seu contracte, doctrina que queda
expressada en sentències com la del Tribunal de Justícia de la
Unió Europea, de dia 8 de setembre de 2011, la sentència
Rosado Santana, o en la sentència del Tribunal Constitucional
240/1990, de 20 de desembre d’aquest any, de l’any 99. La

sentència del tribunal europeu estableix que la norma espanyola
s’ha d’interpretar sense excloure els serveis prestats com a
funcionari interí a l’hora de meritar en una convocatòria per
accedir a una plaça de funcionari de carrera. La sentència del
Tribunal Constitucional, per altra banda, en canvi, es refereix a
l’excedència voluntària per a la cura d’infants, de fills, i en
aquest sentit també exigeix un tracte equiparable al règim del
funcionari de carrera.

La idea és clara, no és poden discriminar els interins per raó
de la seva forma contractual i se’ls ha d’equiparar amb els
funcionaris de carrera mentre sigui coherent amb la naturalesa
temporal d’interinitat. Repetesc, el que diu l’EBEP: “en cuanto
sea adecuado a la naturaleza de su condición”. En aquest
sentit, el mateix EBEP estableix que la situació administrativa
de serveis especials és específica i exclusiva, com deia abans,
per a funcionaris de carrera i aquest fet no suposa cap
discriminació, sinó una previsió coherent amb el seu caràcter
permanent i amb propietat de la plaça. Així, l’article 87 dedicat
als serveis especials només contempla la situació administrativa
dels funcionaris de carrera i és lògic, insistesc, que sigui així
tenint en compte la naturalesa temporal de la interinitat.

La llei no preveu la possibilitat que esmentàvem, no preveu
que la situació d’interí pugui ser substituïda per un altre interí,
precisament perquè aquesta relació, aquesta característica de
temporalitat la fa inviable, la fa impossible.

Per si encara quedés cap dubte, dia 8 de desembre del 2007,
la Secretaria General per a l’Administració Pública, en
l’exercici de la seva competència de direcció, impuls i gestió del
règim jurídic dels empleats públics, emet un informe sobre el
títol VI, de situacions administratives -insistesc, Secretària
General d’Administració Pública, desembre de 2007, sobre
situacions administratives- en el qual resol la interpretació de
l’article 87 de l’EBEP sobre serveis especials i diu textualment:
“Les previsions contingudes a l’article 87 de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic únicament resulten d’aplicació al personal
funcionari de carrera”, més clar impossible.

Però el Govern de les Illes Balears, en canvi, defensa una
altra interpretació, no avalada per la jurisprudència ni per cap
experiència coneguda, una interpretació que serveix per
justificar la concessió de serveis especials a l’exconseller Sr.
Gornés. En aquest sentit, basta recordar el cas de l’exconsellera
Fernanda Caro, per comprovar que qualsevol resolució que
atorgava serveis especials a un interí era anulAlada pels tribunals
i per la pròpia administració que la va atorgar, el Consell de
Mallorca.

La postura del Govern Bauzá ha estat expressada en plenari
i en comissió reiterades vegades, però també per escrit, i molt
recentment la consellera d’Administracions Públiques així ho va
fer a aquest diputat i reitera la justificació que fins ara havia
donat, que sí que era possible i que la concessió feta pel Consell
de Menorca era ajustada a la legalitat.
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El Govern no només justifica la concessió de serveis
especials del Consell de Menorca a l’exconseller
d’Administracions Públiques, sinó que defuig de la petició que
se li ha fet explícitament de control de legalitat que sí ha
utilitzat per exemple per a aquells municipis que han incorporat
el requisit de català en la seva relació de llocs de treball. Bé,
idò, a petició expressa la Conselleria d’Administracions
Públiques no vol fer el control de legalitat en relació amb una
qüestió de dubte, com a mínim de dubte, així, que té el nostre
grup o que té qualsevol ciutadà d’aquesta terra.

En aquests moments, i retorn a l’inici, el Govern ha
presentat un avantprojecte de nova llei de funció pública per
adaptar-se a l’EBEP. A l’avantprojecte es recull -com no pot ser
d’una altra manera- el contingut de l’article 10.5 de l’EBEP, en
relació amb allò que esmentava abans, és a dir, que s’intentarà
evitar qualsevol discriminació entre funcionari de carrera i
funcionari interí sempre que sigui conforme a la naturalesa
temporal de la seva condició, ho adapta, ho diu.

També ho adapta a situacions en les quals hi ha
jurisprudència, per exemple les excedències temporals i les
incorpora explícitament, diu: “tal excedència temporal també
serà aplicable al funcionari interí”, però, en canvi, a serveis
especials, no; és a dir, a serveis especials, el nou text del
projecte de llei de funció pública no incorpora de forma
explícita, com fa en totes les altres situacions, la situació de
serveis especials aplicable al funcionari interí. Per què? La
resposta crec que és clara, i el Govern no pot fer altra cosa
perquè és la decisió que s’ajusta efectivament a la llei, per tant,
la justificació que havia utilitzat fins ara el Govern és una
justificació simplement per... bé, per tapar la situació irregular
que va atorgar el Consell de Menorca, que va ser un error, que
ho hem dit reiteradament, i que... aquest error s’hauria d’haver
resolt per evitar qualsevol ambigüitat, distorsió jurídica
d’interpretació de la legislació vigent.

Què demanàvem i què demanam en aquesta proposició no
de llei? Ho torn dir, transparència, seguretat jurídica. Com? Que
l’Advocacia, que el Consell Consultiu elaborin els seus
respectius informes, dictàmens, per tal de posar llum a la
situació i tancar d’una vegada aquesta qüestió, deixar clar si és
o no aplicable -hem dit que nosaltres estam convençuts que no-
la situació de serveis especials al funcionari interí i que, per
tant, les administracions afectades actuïn en conseqüència.

Pensam que açò lògicament no només és aplicable al cas de
l’exconseller d’Administracions Públiques, sinó a tots els
funcionaris interins, a tots els funcionaris de la nostra comunitat
autònoma. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista té
la paraula la diputada 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 PNL, encara que li demanaríem que ens
acceptés una esmena in voce al punt 2, concretament,
demanaríem que a més de..., bé que el Parlament insti el Govern
a traslladar els informes elaborats per l’Advocacia i pel Consell
Consultiu, no només al Consell Insular de Menorca, sinó també
a la Conselleria d’Administracions Públiques perquè ambdues
institucions actuïn en conseqüència.

Miri, el meu grup troba que en aquest tema allò que no es
pot consentir precisament és un tractament desigualitari dels
drets del personal funcionari interí en funció que es tracti d’un
consell insular o un altre o, el que és molt pitjor, en funció que
el funcionari interí ocupi un càrrec del govern del Partit Popular
o un càrrec d’un govern progressista. Pensam que o tots moros
o tots cristians. Una mateixa norma no s’ha de poder aplicar
d’una manera diferent a les administracions territorials de les
Illes Balears. En això, la Constitució és molt, molt, molt clara.
El primer principi que s’ha de complir en matèria de funció
pública és el d’igualtat i forma part de la nostra feina d’oposició
reclamar el compliment d’aquest principi als que governen.

Demanar informes jurídics tant a l’Advocacia com al
Consell Consultiu continua essent necessari a dia d’avui i molt
especialment pel que ha dit el Sr. Martí, pel fet que s’està
redactant un avantprojecte de llei de funció pública que manté
la regulació que a dia d’avui és vigent, la regulació que no
permet als funcionaris interins passar a la situació de serveis
especials.

Sabem que tant en la legislació autonòmica vigent, que es
conté als article 97 i 99 de la Llei de funció pública autonòmica,
com en l’estatal, que es conté als articles 85 i 87 de l’EBEP, la
situació de serveis especials és exclusiva per als funcionaris de
carrera, qualsevol interrupció en la relació funcionarial entre la
persona funcionari de carrera i l’Administració a la qual serveix
s’instrumenta sempre a partir d’una situació administrativa
distinta de la de servei actiu, que pot ser excedència o serveis
especials, però en aquestes situacions administratives només hi
poden estar els funcionaris de carrera, tret de les excepcions que
preveu expressament i explícitament la mateixa llei, i fins ara
n’establia una, que era la de cura d’infants o cura de familiars,
i en el nou projecte n’hi afegeixen una altra, que és la de
violència de gènere. Per tant, si només s’estableixen aquestes
dues situacions, excepcions, per als funcionaris interins no n’hi
pot haver d’altra. 

La relació funcionarial interina està configurada tant a la llei
bàsica estatal com a l’autonòmica com a una relació temporal,
vinculada a l’ocupació efectiva d’un lloc de feina funcionarial
si aquesta ocupació és imprescindible i mentre el lloc està
vacant o mentre el seu titular està en alguna de les situacions
administratives que determinen que no estigui en servei actiu,
ocupant el funcionari interí el lloc vacant o reservat a l’espera
que torni el titular o l’ocupi un funcionari de carrera.



1148 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 70 / 12 de març del 2014 

 

La situació de serveis especials d’un funcionari de carrera
dóna lloc o pot donar lloc que la plaça sigui ocupada per un
funcionari interí, perquè queda reservada a l’espera que torni,
però ni la llei autonòmica ni la llei estatal no preveuen aquesta
possibilitat per als funcionaris interins; ells no en són titulars, la
llei no els dóna aquest dret, no els queda reservat i per tant,
perden el seu lloc de feina quan s’incorporen a un càrrec polític.

Així és i així havia estat sempre i únicament coneixem un
cas en què no s’ha aplicat en aquest sentit. L’anterior conseller,
competent en matèria de funció pública, interí del Consell de
Menorca va solAlicitar i obtenir aquesta especial situació que la
llei no dóna expressament i que anteriorment s’havia negat a
una directora general, funcionària interina del Consell d’Eivissa,
i a una consellera, funcionària interina del Consell de Mallorca,
totes dues per formar part de governs progressistes. A totes dues
se’ls va negar sobre la base de la mateixa legislació, perquè la
regulació de serveis especials no va canviar ni abans ni després
del 2007, va ser la mateixa, però en canvi es va reconèixer al Sr.
Gornés. 

Les dues funcionàries interines que havien accedit a un
càrrec públic per formar part, la Sra. Caro, del primer govern
progressista, i la Sra. Díez, del segon, varen perdre el lloc de
treball que ocupaven interinament i no hi varen poder tornar
quan foren cessades; en canvi el funcionari interí que va accedir
a un càrrec públic per formar part d’aquest govern conservador,
el Sr. Gornés, ha pogut tornar al lloc quan ha estat cessat i això
tot i que el Consell de Menorca havia considerat prescindible el
servei d’un funcionari interí i havia mantingut el lloc desocupat,
no només això, sinó que havien negat l’accés a l’aspirant de la
borsa d’interins al qual corresponia haver-lo ocupat perquè,
segons ells, era prescindible, però el Sr. Gornés va poder tornar.

En definitiva, una vegada més hem pogut comprovar que les
polítiques de funció pública dels governs conservadors, sigui
quina sigui la institució que governen, no compleixen el principi
constitucional d’igualtat que propugna la Constitució per a
l’accés a la funció pública. No el compleixen i discriminen per
raó d’ideologia. El cas de la consellera d’Afers Socials, la Sra.
Caro, n’és l’exponent més evident.

La reacció dels parlamentaris del Partit Popular que consta
als Diari de Sessions tant del plenari com els d’aquesta mateixa
comissió, pel fet que el consell de Mallorca li havia reconegut
la situació de serveis especials va ser ferotge, ferotge!, però en
canvi quan l’interessat ha estat un membre del Partit Popular els
ha semblat la mar de bé, no només cap reacció, sinó que els ha
semblat beníssim; que el Sr. Gornés hagi gaudit d’una situació
de privilegi, que la llei no contempla, i que cap altre funcionari
interí no n’ha pogut gaudir mai, tot i haver ocupat un càrrec
polític els sembla molt bé, encara que això suposi la inaplicació,
la vulneració, diria jo, del principi d’igualtat davant la llei que
consagra l’article 14 de la Constitució i el d’igualtat d’accés a
la funció pública que consagra l’article 23, dos incompliments.

Aquest és el tarannà dels governs conservadors, privilegis
per als seus membres i branca per als progressistes, això va així.
I si el membre del Govern que solAlicita els serveis especials és
del Partit Popular la llei s’ha d’interpretar al seu favor, però si
és d’un altre partit, en contra; si el membre del Govern és el
titular d’una farmàcia, del Partit Popular, s’ha de considerar
compatible i si és d`un altre partit, incompatible i hem d’anar als
tribunals i hem d’aconseguir una sentència que li ho declari, i
així en tot. I això és el que no es pot acceptar, l’article 14 de la
Constitució és molt clar, diu que tots els espanyols són iguals
davant la llei sense que pugui prevaler cap discriminació per raó
de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altre
condició o circumstància personal o social, i ha de ser així.
Aquest article, el d’igualtat davant la llei, vincula tots els poders
públics, ens vincula a nosaltres i vincula aquesta cambra i per
això no en queda altra que acceptar aquesta proposició no de
llei, perquè no es pot consentir ni un minut més que el gaudi
d’un privilegi no reconegut per la llei a tots els funcionaris
interins..., a un conseller del Partit Popular es pugui mantenir,
si ell ha de tenir aquest dret, s’ha de reconèixer per a tothom, o
tothom o ningú.

Jo els admet que el Consell de Menorca, que va prendre
aquesta decisió i atorgava la situació de serveis especials al Sr.
Gornés, estava governada en aquell moment pels progressistes
i ho varen fer sobre la base d’un informe intern, sense ser
informats que aquest dret s’havia negat sempre a la comunitat
autònoma de les Illes Balears, que s’havia negat al Consell
d’Eivissa i al de Mallorca. Però és que a Mallorca va passar el
mateix, també es va concedir a la Sra. Caro inicialment aquest
dret, pel Consell de Mallorca sobre la base d’un informe intern,
i la reacció del Grup Popular va ser cridanera a més no poder,
és que no es varen aturar, ho varen dur als mitjans de
comunicació, no es varen aturar fins que varen aconseguir que
el Consell de Mallorca tornàs enrere la seva decisió, però ara,
ara no, ara no.

Si aquesta PNL s’aprova garantirem el principi d’igualtat,
aconseguirem que s’informi amb independència sobre si els
funcionaris interins han de gaudir o no d’aquest dret per les dues
més altes institucions consultives que té aquesta comunitat
autònoma, que són l’Advocacia de la comunitat autònoma i el
Consell Consultiu. Una vegada tenguem aquests informes
podrem decidir, amb garanties d’igualtat i després d’un debat
seriós en aquesta cambra, sobre si aquest dret s’ha de reconèixer
o no als funcionaris interins a la llei que s’elabora en aquest
moment.

Calen els informes que demana el Grup MÉS per poder
determinar si ha de ser així i per això demanaríem al grup
majoritari que també donàs suport a aquesta PNL.

En definitiva i per mor d’això, donarem... compti amb el
nostre suport. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Fernando Rubio, per un
temps màxim de deu minuts.
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EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Jo em pensava que l’única intenció que tenia l’oposició
era anar en contra de la persona del Sr. Gornés, quan era
conseller d’Administracions Públiques, però ara veig que les
seves ànsies d’anar en contra d’aquesta persona van més enllà,
perquè el Sr. Gornés ja no és el conseller d’Administracions
Públiques i ells continuen aquesta lluita que efectivament... crec
que amb el to de les intervencions sobretot i especialment el to
del Grup Parlamentari Socialista és una qüestió més personal
que d’interès general o d’interès públic.

Mirin, crec que el tema està ben clar, el Sr. Gornés, abans de
ser nomenat conseller d’Administracions Públiques per part del
Govern de les Illes Balears, tenia una situació de funcionari
interí i el que va fer va ser demanar als serveis jurídics del
Consell Insular de Menorca, institució de la qual ell és empleat
públic interí, uns informes per veure si efectivament existia
aquesta compatibilitat o si era possible tenir aquests serveis
especials per ser membre del Govern de les Illes Balears. I
l’informe jurídic que va rebre el Sr. Gornés del Consell de
Menorca va ser un informe positiu. Per tant, el que va fer el Sr.
Gornés va ser acceptar i jurar el càrrec de conseller
d’Administracions Públiques i efectivament, se li va reservar
aquesta plaça perquè el Consell Insular de Menorca, amb els
seus informes jurídics, amb els seus informes tècnics es va
posicionar d’aquesta manera.

Per tant, miri, és molt curiós que ara els grups que són a
l’oposició els quals governaven la institució del Consell de
Menorca en aquella època, presidit pel Partit Socialista, però
també governat pel PSM, ara resulta que es desvinculin d’aquell
informe i d’aquella decisió. És que això és absolutament
increïble i que a sobre diguin que la culpa és de l’actual equip
directiu del Consell Insular de Menorca. Però qui és que va
firmar aquell informe? Baix quin Govern es va firmar aquell
informe? Era el Govern del pacte. I ara què diuen vostès? És
que és increïble la demagògia que vostès fan, escoltin. És
increïble que quan a vostès els interessa, demanin informes de
l’Advocacia de la comunitat autònoma, perquè es posicioni per
a un informe d’una institució com és el Consell de Menorca,
que és una institució la qual, segons l’Estatut d’Autonomia, és
el govern de l’illa de Menorca. I a més, té doble naturalesa, per
una part naturalesa autonòmica i naturalesa municipal. 

I on és l’autonomia d’aquesta institució, on és l’autonomia?
Què passa, què ens hem de carregar o la comunitat autònoma ha
de tutelar i s’ha de carregar totes les decisions i tots els informes
tècnics que venguin de tots els ajuntaments, de tots els consells
insulars? Això no és possible. No és possible que quan vostès
volen treure la senyera de l’autonomia i de la independència de
les institucions insulars, municipals, vagi bé, i quan no els va bé,
demanen la tutela de l’Advocacia de la comunitat autònoma,
perquè tiri per terra tot allò que ha estat decidit per un consell,
com per exemple el Consell Insular de Menorca, a més a més
presidit per vostès, presidit per vostès. Perquè si vostès em
diuen, no, és que qui va firmar aquest informe va ser un informe
tècnic quan governava el Sr. Santi Tadeo, jo li diria, bé, doncs
miri, tal vegada sí, podem entrar en un debat de si es va fer
política o no. Però escolti, és que no va ser així, és que va ser un
consell insular, governat pel Sr. Pons i pel pacte de progrés, i
resulta que va concedir un informe en el qual es deia, de manera

raonada i motivada, que el Sr. Gornés podia perfectament
ocupar el càrrec de conseller d’Administracions Públiques i que
no perdria la plaça de funcionari interí.

Per tant, escolti, jo no sé vostès quina política de funció
pública veuen vostès, malintencionada, de la dreta, com deia la
portaveu del Partit Socialista, escoltin, nosaltres no hem fet cap
política de funció pública en aquest sentit. Aquí l’únic que ha
fet una persona és demanar permís a un consell insular per
poder ser conseller del Govern de les Illes Balears i el Consell
Insular de Menorca li va dir sí, li va dir sí. I el Consell Insular
de Menorca no es va apartar després de la seva decisió. Això és
tot el que ha passat.

Ara, vostès volen fer demagògia, vostès volen atacar
públicament una persona que ha estat conseller, vostès volen
continuar atacant ara mateix aquesta persona que és regidor
d’un ajuntament de Menorca? Doncs miri, vostès sabran què
fan, jo crec que s’equivoquen, jo crec que aquesta política de
perseguir una persona no és la política adient, ni és la política
necessària, no és la política que necessiten els ciutadans, ni és
la política, a més a més, que consider que estigui a l’alçada en
aquesta cambra parlamentària.

El Sr. Simó Gornés va ser conseller durant un temps, en
aquests moments no és conseller, en aquest moments
desenvolupa altres funcions, i hem de ser conscients de quin va
ser el tema i quin va ser el motiu pel qual el Sr. Gornés va
demanar, insistesc, un informe al Consell Insular de Menorca,
una institució autònoma, una institució de govern, una institució
reconeguda a l’Estatut d’Autonomia, que té les seves pròpies
competències, que es pot posicionar sobre els seus empleats
públics. I així ho va fer, i ara vostès el que volen fer és anar en
contra de l’autonomia del Consell Insular de Menorca. Doncs
miri, vostès sabran..., a més a més, insistesc, el que ja és
incomprensible i absolutament incoherent és que quan es va
signar aquell informe, governaven vostès aquella institució.

Per això nosaltres no podem donar suport a aquesta
iniciativa, perquè consideram que l’Advocacia de la comunitat
autònoma no té competències per fer això i consideram que no
es pot posicionar sobre un informe emès pels serveis jurídics del
Consell Insular de Menorca. Pensam que l’Advocacia de la
comunitat autònoma té unes funcions molt clares i té prou feina
ja com per ser un instrument que estigui a l’albor de les bregues
parlamentàries. I tampoc no donarem suport al punt número 2,
perquè efectivament, el punt número 2 cau pel seu propi pes
quan nosaltres no donam suport al punt número 1. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup MÉS, Sr. Nel
Martí.
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EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. S’equivoquen, la resposta de la consellera
d’Administracions Públiques, de dia 20 de setembre de 2013,
“Els consells insulars quant a entitats locals, també estan
subjectes al control de legalitat respecte dels seus actes i acords
per part de l’administració estatal i autonòmica”. Ho diu la
consellera d’Administracions Públiques, ella diu que sí que ho
poden fer, una altra cosa és que ho vulguin, ho hagin decidit o
no tirar-ho endavant.

Consider lamentable, la veritat, vergonyós, que algú vulgui
defensar la seva postura imputant a algú una persecució
personal. Jo al Sr. Gornés li desig el millor, el millor en la seva
trajectòria professional, política, el que vulgui; vincular una
responsabilitat i una obligació política d’exigir transparència i
control, vincular-ho a una qüestió personal és trist, lamentable
i vostès sabran què fan. Vergonyós em sembla!

Miri, sí, el Consell Insular de Menorca, efectivament, va
prendre una decisió i es va equivocar, i és fals, no es va fer amb
el suport d’un informe jurídic, és fals. No hi ha informe jurídic,
nova falsedat. Treguin l’informe jurídic, treguin l’informe
jurídic! No existeix, hi ha un informe tècnic -tècnic- que no
avalat els serveis jurídics. Des del Consell Insular de Menorca
s’ha demanat un informe jurídic posteriorment que ratifiqui el
tècnic i no s’ha volgut fer. Responsabilitat de l’actual president,
el Sr. Tadeo.

Errors? Sí, mirin, l’actual text de la Llei de funció pública,
de l’avantprojecte, s’equivoca i incorpora noves sancions, a
través de la Llei de símbols, ho reconeix la consellera
d’Administracions Públiques i ho rectifica. Està bé, cap
problema, davant d’un error es rectifica. Alguns saben rectificar.

Es parla d’autonomia dels consells insulars. No sé si posar-
me a riure, ara el Partit Popular, ara des del Grup Popular es
preocupen per l’autonomia dels consells insulars? Massa tard,
senyors meus, massa tard! Quan la consellera, quan el Govern
del Partit Popular, quan feia control de legalitat respecte dels
acords amb la incorporació del requisit de la llengua catalana,
aquí hi havia autonomia? Hi havia respecte a l’autonomia dels
ajuntaments? Hi havia respecte a les decisions que prenien els
consells? No, aleshores l’autonomia de les institucions, consells
i ajuntaments, no eren tan importants. Ara l’autonomia,
l’autonomia en contra de la legalitat.

L’actual text, ho hem dit i ho torn reiterar, l’actual text que
el Govern ha tret com avantprojecte de Llei de funció pública,
incorpora tot allò de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic que
afecta els interins i ho incorpora, ho incorpora a les excedències,
s’ha esmentat. Però no ho incorpora a serveis especials, perquè
no ho pot fer. El nou text posa en evidència que els arguments
que havia utilitzat el Grup Popular, el Govern, eren falsos. I ho
sap de sobres. Però es vol mantenir en aquesta situació, aquesta
situació de defensa a qualsevol preu, fins i tot vinculant
qüestions personals, a qualsevol preu, la situació irregular dels
serveis especials que es van concedir a l’exconseller, es digui el
que es digui.

Perquè fa vergonya llegir el Diari de Sessions en el cas de
la Sra. Fernanda Caro i mirar qui seia a la bancada Popular, qui
era en aquell moment qui acusava l’exconsellera Fernanda Caro
d’haver aprofitat una situació de privilegi, qui hi havia allà? Qui
va ser qui va demanar textualment, “una conducta exemplar
davant els ciutadans, no només de complir la llei”, qui ho
demanava açò? La persona que seia al costat sí que sé qui era,
de la qui ho demanava, era el Sr. Simó Gornés. Per tant,
ignorància, desconeixement ni una, coneixement al cent per cent
de la situació.

Agraesc el suport del Grup Socialista, assumesc totalment
l’esmena in voce que es fa, perquè efectivament era la intenció,
que no és una qüestió d’un cas concret, sinó que agafam aquest
cas concret que genera inseguretat jurídica i podria generar
desigualtat en el conjunt de funcionaris i funcionàries interins.
Per tant, evidentment el nostre propòsit és aquest i aquest és el
motiu d’aquesta proposició no de llei: transparència, control de
la legalitat i ajustar-se a la legalitat. Només demanam açò, sigui
el cas que sigui, el d’abans Fernanda Caro i Simó Gornés, o els
que venguin després, és igual, demanam açò.

I no, no es vol saber ni què pensa l’Advocacia, ni què pensa
el Consell Consultiu, per alguna cosa deu ser.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a la votació de la Proposició no de
llei RGE núm. 8361/13.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 8361/13.

2) Proposició no de llei RGE núm. 8432/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a drets lingüístics i
administració perifèrica de l'Estat.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
8432/13 del Grup Parlamentari MÉS, relativa a drets lingüístics
i administració perifèrica de l’Estat. Té la paraula per tal de
defensar-la el Sr. Nel Martí, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. És una proposició no de llei
que va molt en la línia d’algunes que ja s’han debatut no fa
massa temps, en concret també en aquesta mateixa comissió.
Per tant, no puc ser massa original, però sí que vull exposar els
motius i crec que val la pena que aquesta cambra, els grups que
formam part d’aquesta comissió, hi repensem d’una forma
tranquilAla, del significat que suposa i de no voler donar-li més
pes ideològic o més pes vinculat a una posició d’un determinat
partit polític del que té realment.
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Avui lamentablement, el català continua sent una
assignatura pendent per als nostres organismes instalAlats a les
Illes Balears que depenen de l’administració de l’Estat central.
La manca del coneixement de la llengua pròpia de les Illes
Balears per part de la majoria de treballadors públics de
l’administració perifèrica de l’Estat i especialment la falta, jo
diria, d’una actitud coherent amb la voluntat de respectar els
drets lingüístics dels catalanoparlants, tot açò ha fet i fa que
cada any milers de ciutadans vegin conculcats els seus drets en
àmbits com el de la justícia o l’ordre públic. I en el pitjor dels
casos es vegin immersos en conflictes que sobrepassen la
dimensió lingüística i esdevenen sancions, sancions per desobeir
el mandat d’un agent de l’autoritat.

De fet, aquesta proposició no de llei i el text que apareix
entre guionets en aquesta exposició, provenen d’una sanció
concreta i específica. I les ganes de voler tornar dur el tema en
aquesta comissió venen, precisament, de sancions concretes i
específiques a ciutadans que han estat sancionats
administrativament per “desobedecer al mandato del agente de
la autoridad y faltar el respeto al mismo”. Tot vinculat a una
situació de conflicte lingüístic mal resolta, mal plantejada i mal
resolta.

Davant d’aquesta situació, intolerable, moltes entitats
cíviques de Menorca, dels territoris de parla catalana, han
elaborat un informe que es va publicar el juny del 2013, prou
recent, en el qual es recull una part significativa d’aquests casos
que esmentava, de vulneració de drets lingüístics dels
catalanoparlants, ocorreguts durant el període comprès entre
2007 i els primers mesos del 2013, per tal de conscienciar
l’opinió pública sobre aquesta qüestió i promoure la intervenció
perquè aquests conflictes no es donin i es resolguin d’acord amb
la normativa vigent.

Aquesta situació de conflicte, totalment evitable, totalment
rebutjable, es produeix en un marc normatiu on els ciutadans
tenim el dret a emprar la llengua pròpia de les Illes Balears en
les relacions orals i escrites amb les administracions públiques
ubicades a les Illes Balears i, en cap cas, poden ser discriminats,
podem ser discriminats per motius d’utilització de la llengua
oficial que s’elegeix en cada cas. Així ho estableix l’Estatut i
crec que és prou conegut i sabut per tots els que som en aquesta
sala.

En aquest sentit, el Consell de Ministres del Consell
d’Europa, dia 24 d’octubre, feia unes recomanacions sobre
l’aplicació de la Carta Europea de les Llengües Regionals o
Minoritàries a Espanya, en què es detallava un conjunt de
recomanacions de cara al compliment d’aquesta carta. I entre
aquestes recomanacions hi havia: primer, que es modifiqués el
marc normatiu per garantir que en els processos judicials,
penals, civils i administratius es pogués atendre en les llengües
cooficials d’una demanda d’una de les parts. També que es
prenguin les mesures jurídiques i pràctiques necessàries per
garantir una proporció adequada del personal judicial de les
comunitats autònomes, que tengui un domini suficient de la
llengua d’aquella comunitat. Que es revisi també l’organització
de la selecció de la formació del personal dels serveis de
l’administració de l’Estat, per tal de vetllar que una proporció
adequada del personal de les comunitats autònomes tengui un
domini suficient de les llengües d’aquella comunitat, cosa molt
relacionada amb el tema de la modificació de la Llei de funció

pública i l’eliminació del requisit del català. I finalment, també
en aquella recomanació es diu que s’asseguri la presència de
totes les llengües regionals o minoritàries als serveis públics de
l’Estat.

És per açò que reiteram i jo crec que, bé, una demanda que
han fet els diferents grups i diferents diputats d’aquest
Parlament de l’oposició, instant que es respectin els drets
lingüístics de tothom, dels catalanoparlants, dels ciutadans
d’aquestes illes també, i instant la Delegació del Govern de
l’Estat, per una banda, com a responsable de dirigir
l’administració de l’Estat en l’àmbit territorial de la comunitat
autònoma, a prendre les mesures que siguin necessàries,
nosaltres creim que en la línia de les recomanacions que es fan
des del Consell d’Europa, a prendre, com deia, les mesures
necessàries per tal que siguin respectats els drets lingüístics dels
ciutadans catalanoparlants de les Illes Balears. I també instam
el Govern, o proposam instar el Govern de les Illes Balears a
presentar, en un termini màxim de mig any, un pla d’accions per
promoure la normalització de la llengua catalana a
l’administració perifèrica de l’Estat, d’acord, lògicament, amb
el que preveu la disposició addicional primera de la Llei 3/1986,
de normalització lingüística de les Illes Balears.

Com deia, és una proposta que jo diria que s’ajusta a tot el
previst, que es tracta més de compliment i de seguiment d’unes
recomanacions que el Consell d’Europa posa de manifest i que
lògicament crec que haurien de ser, com a mínim, assumides pel
Govern, encara que sigui a instàncies d’aquest Parlament,
perquè efectivament, tots els ciutadans de les illes es sentin
igualment tractats també lingüísticament.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la diputada Esperança Marí, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, President. Bon dia a tothom. Crec que avui aquesta
proposició no de llei s’emmarcaria en el tema general d’avui de
la igualtat, seria la paraula que possiblement emmarcaria
aquesta proposició no de llei, però també seria el tema que
definiria tot el debat d’avui matí, la igualtat dels drets dels
ciutadans de les Illes Balears davant la legislació, però de tots
els ciutadans, no d’uns o d’uns altres. 

Per tant, no fa falta dir, Sr. Martí, que té tot el nostre suport,
que el nostre grup donarà ple suport a aquesta proposició no de
llei la qual està en consonància plena amb allò que pensam
sobre la necessitat, i ho repeteix, de vetllar pels drets lingüístics
de tots els ciutadans de les Illes Balears, i per tant, per corregir
qualsevol disfunció quan aquests drets lingüístics no són
plenament reconeguts o preservats. Per tant, la PNL que
discutim avui senzillament demana això i voldria haver agafat
el sentit real d’aquesta proposició no de llei. 
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Allò que demana és el respecte pels drets lingüístics, però
senzillament, o de vegades tan complexament, però
senzillament respecte als drets lingüístics, d’acord amb allò que
marca la llei, tot i que en determinats àmbits aquestes lleis
siguin insuficients, com molt bé apuntava la Unió Europea en
relació amb l’informe sobre el seguiment de la Carta Europea de
les llengües regionals o minoritàries a Espanya; apuntava aquest
informe que s’ha de modificar la legislació especialment pel que
fa referència a l’administració de justícia, per tal de treure
d’enmig qualsevol entrebanc a la plena igualtat entre el català
i el castellà a la nostra comunitat autònoma. En vam parlar no
fa molt, estrictament de l’Administració de justícia, perquè és
especialment on la Carta Regional de les llengües minoritàries
a nivell europeu incideix bàsicament en aquest aspecte.

Si bé és veritat que la legislació vigent en determinats
àmbits és insuficient per garantir els drets lingüístics de tots els
ciutadans, no ho és menys que a la majoria d’àmbits és
suficient, això també s’ha de dir, en molts dels àmbits de l’espai
socials seria suficient, però el que passa és que no es compleix.
Per tant en determinats àmbits no és suficient i, en els àmbits en
què és suficient, senzillament no es compleix. Per tant és
evident que tots els ciutadans de les Illes Balears tenen dret a
utilitzar davant totes les administracions públiques, siguin
estatals, autonòmiques o locals, la llengua oficial que vulguin,
però això no sempre és així; però en cap cas no poden sofrir cap
tipus de discriminació per usar una llengua oficial o una altra,
des de la vexació directa fins al retard en algun tràmit o petites
molèsties que no deixen de causar discriminació, però que
generalment no són denunciades. Quantes vegades hi ha hagut
retard, hi ha hagut molèsties senzillament perquè intentes
expressar-te amb normalitat en la llengua que t’és pròpia?

Però correlativament, si no hi ha el percentatge de
funcionaris necessaris per poder atendre en les dues llengües
oficials, inevitablement es produiran aquests casos de
discriminacions. Per tant el Sr. Martí ha fet referència a
l’informe de juny de 2013 sobre tot un caramull de casos
vergonyosos de discriminació a causa de l’ús de la llengua
catalana a càrrec de servidors públics que no només l’haurien de
respectar, això és el mínim, i haurien de respectar també les
persones que la parlam, sinó que també l’haurien de reconèixer
per no caure en cap tipus de discriminació. 

El fet que els servidors públics no hagin de conèixer de
manera general les dues llengües oficials constitueix una font
sistemàtica de discriminació per a les persones que volen usar
la llengua catalana per tot arreu, i és responsabilitat del Govern
de les Illes Balear, d’acord amb el nostre Estatut d’Autonomia,
aconseguir que l’administració perifèrica de l’Estat garanteixi
també els drets lingüístics dels catalanoparlants. Tothom ha de
poder usar el català sense cap discriminació davant
l’Administració de justícia, davant l’Administració perifèrica de
l’Estat o als registres a les empreses públiques o semipúbliques,
és a dir, ha de poder utilitzar la seva llengua amb normalitat per
tot arreu.

El Govern de les Illes Balears ha d’actuar davant el Govern
de l’Estat perquè s’aturin immediatament les situacions
vexatòries; n’hi ha i n’hi ha contínuament. El fet de parlar el
català, per exemple, davant agents dels cossos i forces de
seguretat de l’Estat ha suposat, per exemple en casos extrems,
sancions per desobediència i moltes vegades manca de respecte
envers el ciutadà que usa la llengua catalana. Vull subratllar que
tothom té dret a adreçar-se en català als membres de les forces
de seguretat, als jutges o a qualsevol servidor públic, i que
segons la legislació vigent mai no ha de canviar de llengua si no
vol, i que això a més no li pot suposar cap tipus de
discriminació, que és el que està passant contínuament.

Per tant és evident que el Govern ha de fer tot el que faci
falta davant la Delegació de l’Estat a les Illes Balears perquè
tots els funcionaris que estan sota la seva competència respectin
els drets lingüístics dels ciutadans de les nostres illes. La idea de
promoure un pla d’actuació per promoure la llengua catalana
entre els membres de l’Administració perifèrica de l’Estat
constitueix, des del nostre punt de vista, una urgència clara. Cap
dels nombrosos casos que apareixen a l’informe que hem
esmentat no s’haurien d’haver produït mai de tota la vida, i
també seria intolerable que se’n continuassin produint. Però és
ben previsible si el Govern no fa els deures i si totes les
administracions no assumeixen plenament l’ús de la llengua
catalana en la mateixa mesura en què tenen assumit l’ús del
castellà.

Per tant, repetim així com havíem començat l’explicació de
quina és la postura del Grup Socialista, dient -i torn repetir- que
és important el respecte per tots els drets lingüístics d’acord
amb allò que marca la llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Gabriel Martí, per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Gràcies, president. Molt bon dia, senyores i senyors diputats.
Efectivament, Sr. Martí, no ha estat gaire original, perquè
efectivament aquesta iniciativa ja ha estat debatuda en diferents
ocasions en comissió, i per part del Grup Popular, el Grup
Parlamentari Popular, tenim i mantenim el mateix
posicionament i la resposta que li vàrem donar a les diferents
comissions anteriors: nosaltres continuam amb la llibertat
lingüística, dues llengües oficials, reconeixement del mèrit pel
coneixement de la nostra llengua pròpia... Això és el
posicionament del Grup Parlamentari Popular.
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Però és que em sorprèn sobretot sentir el Grup Parlamentari
Socialista, que demana coses que jo m’imagín que quan el
govern del pacte darrer, 2007-2011, això no succeïa, tot era
perfecte. Sempre demanen coses..., és un problema de fa dos
anys i mig que ha succeït. Ara aquest problema per a vostès, que
per a nosaltres no és cap problema, fa dos any i mig que està
vigent. Escolti, és que sempre fan el mateix!, demanen coses
que vostès no han sabut arreglar perquè no tenien solució,
perquè no estan succeint, perquè han de fer iniciatives que
realment, com ha dit el meu company anteriorment, són
demagògiques. 

Jo crec que estan acomplexats lingüísticament, o se senten
discriminats, i per això la immersió lingüística sí o sí, immersió
lingüística. Escolti!, que aquí convivim la majoria de ciutadans
d’aquestes illes amb dues llengües, i jo puc parlar aquí el català
o el mallorquí i el castellà i no em fa res, i li contestaré com
millor consideri! És que tenen un problema i greu, amb això
dels catalanoparlants. Igual vostès parlen de l’Estatut, que
l’Estatut també ho diu, que tenim dues llengües oficials. És que
aviat, en lloc de presentar una PNL, una proposició no de llei,
presentaran una PNL que sigui aprovacions nacionalistes
lingüístiques!, és que no em sorprendrà que ho facin. 

I, escolti, quan vostè diu aquí, en el títol de la iniciativa, en
el contingut de la iniciativa, de milers de ciutadans..., d’on treu
aquesta estadística que milers de ciutadans se senten
discriminats? És que jo he estat telefonant a diferents
ajuntaments aquesta setmana, quan vaig rebre la PNL, a veure
si tenien queixes de ciutadans discriminats per l’administració
estatal.

Miri, jurídicament, jurídicament, jo crec que està molt clar,
i així ho estableix l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears en
el seu article 4, com vostè molt bé reflecteix, que afirma que
ningú no podrà ser discriminat per motiu d’ús d’una llengua
oficial. Per la seva banda també la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de
normalització lingüística de les Illes Balears, a l’article 8.1
afirma que els ciutadans tenen dret d’usar la llengua catalana
oralment i per escrit en les seves relacions amb l’administració
pública a l’àmbit de la comunitat autònoma. Però si això ja està
vigent, és a dir, no hem de fer res més, això està viu, no és mort!

A veure, jo posaré un exemple, és que vostès ho engloben
tot allà mateix. Hi ha ciutadans que no es boten un semàfor en
vermell? Idò sí, que n’hi ha, perquè jo n’he vist quan conduesc,
que s’han passat el semàfor en vermell, però escolti, no perquè
un el passi, o dos, o tres, els altres també som uns cafres -perdó
per l’expressió- que ens botam tots els semàfors en vermell.
Clar que hi pot haver qualque funcionari que no parli la nostra
llengua o no entengui la nostra llengua, però no tota
l’Administració de l’Estat o autonòmica no l’entén, i vostès
pareix que això és un pecat..., vaja, no diré original però que
està succeint dia sí i dia no.

Miri, vostès insten la comissió..., perdó, la Delegació de
Govern..., exactament insten la Delegació del Govern de l’Estat
a les Illes Balears, com a responsable de regir l’Administració
de l’Estat en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma, a
prendre mesures necessàries per tal que siguin respectats els
drets lingüístics dels ciutadans catalanoparlants de les Illes
Balears, i com vostè molt bé ha dit, Sr. Martí, el Consell de
Ministres recomana a la Carta Europea, a l’European Charter

for Regional or Minority Languages 2012 -supòs que no fa falta
que li ho tradueixi perquè haurà entès l’anglès-, en el seu punt
número 6 de les llengües regionals minoritàries a Espanya, que
es tracta d’una recomanació, que no es troba transportada ni
transposada a l’ordenament jurídic de l’Estat, com vostès
afirmen. No obstant això, els drets i llengües dels procediments
a l’administració pública es troben regulats al títol quart, capítol
I, de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, als articles 35
i 36. I, al seu torn, el procés de selecció del personal al servei de
l’Administració General de l’Estat es regeix pels principis
d’igualtat, mèrit i capacitat. Els diferents programes formatius
contemplen l’adquisició de coneixements en llengües cooficials
que són tenguts en consideració en els diferents concursos de
mèrits.

Respecte a l’Administració de justícia, que és un punt
important, aquests òrgans no han de ser considerats com a part
de l’Administració de l’Estat, com vostè demana, perquè es
regeix aquesta administració per les seves pròpies normes tant
en la tramitació com en la seva relació amb els ciutadans. Per
tant potser seria qüestió de presentar una PNL per instar
l’Administració de justícia, i en aquest cas en tornaríem a parlar.

Però instar en aquest sentit la Delegació de Govern no
procedeix, perquè tot allò que li correspon en matèria
lingüística, com ja he esmentat, s’està fent, i s’estan posant totes
les mesures perquè aquells vinguts de fora que no coneixen la
nostra llengua tenguin l’ocasió d’aprendre-la i, sobretot, a part
de parlar-la comprendre-la, entendre-la, perdó.

I també insta el Govern, que insta el Govern al punt 2: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar en el termini màxim de mig any un pla
d’accions per promoure la normalització de la llengua catalana
a l’Administració perifèrica de l’Estat, d’acord com preveu la
disposició addicional primera de la Llei 3/1986, de 29 d’abril,
de normalització lingüística balear”. Sr. Martí, és que vostè
hauria de saber que això ja s’està fent. Sí, anualment l’EBAP
publica un pla de cursos de llengua catalana adreçats al personal
empleat públic; juntament amb l’oferta de cursos es publica la
convocatòria de proves per a l’obtenció del nivell de
coneixement del català. Com a destinatari explícit de l’oferta de
cursos de català figura el personal de l’Administració General
de l’Estat amb destinació al territori de la comunitat autònoma
de les Illes Balears. 

Les característiques de l’oferta a la qual pot optar el personal
de l’Estat és la següent, per si no ho sabia jo li ho diré: miri,
oferta de certificats, cinc certificats, quatre certificats de
coneixements generals, nivell A2, que és el bàsic; nivell B2,
l’avançat; nivell C1, domini funcional efectiu; i nivell C2,
domini. I el certificat de coneixements específics de llenguatge
administratiu. I també, a nivell de modalitats, hi ha tres
modalitats: presencial, semipresencial i en línia. I els cursos
comencen a final de gener -ja han començat- i acaben el mes de
juny, i tenen una durada de 64 hores.
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Miri, tenc unes dades que he demanat. L’any 2014 hi ha un
total de 16 cursos de català i tenen alumnes provinents de
l’Administració General de l’Estat; de l’any 2011 a l’any 2014
el nombre d’alumnes de l’Administració General de l’Estat que
ha participat en els cursos de català de l’EBAP és el següent:
2011, 289; any 2012, 99 alumnes; any 2013, 34 alumnes; any
2014, 32 alumnes. Com poden comprovar, i tal com preveu la
relació del pla de cursos de català, l’oferta s’adapta a la
demanda, amb la qual cosa podem afirmar que l’EBAP atén tota
la demanda que arriba quant a cursos de català pel que significa
el personal de l’Administració General de l’Estat. 

Per tant creim..., no ho creim, estam convençuts que no és
necessari fer cap pla d’acció, com vostès demanen o insten el
Govern, pel tema lingüístic del català, per la qual cosa els dos
punts no tendran el suport del Grup Parlamentari Popular,
perquè vostès fan, d’una cosa que és normal, un problema, i
com que nosaltres no volem problemes votarem en contra.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup MÉS, Sr. Nel
Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. Com que el Partit Popular no vol problemes
tanca la port i no se’ls mira. Prefereix no trepitjar el carrer,
prefereix no escoltar la gent, per evitar que algú li pugui
plantejar que sí hi ha algun conflicte lingüístic, algun, almenys
algun.

Jo crec que és la mateixa posició que, bé, abandera ara el
Partit Popular amb “lo nostro”, i efectivament “lo nostro” del
Partit Popular és marginar, minoritzar, fragmentar una llengua,
la que sigui, en aquest cas és la nostra, la catalana,
lamentablement, quan hauria de ser, si d’algú és, la
responsabilitat de promoure l’ús i el coneixement de la llengua
catalana d’aquestes institucions, d’aquesta institució i del
Govern de les Illes Balears.

I no ho fa. No, el text diu una cosa, els fets en diuen una
altra. Perquè és normal demanar que els treballadors públics, el
secretari, l’interventor, no se’ls exigeixi el coneixement de la
llengua catalana? Açò és normal?, açò és una forma de garantir
els drets dels ciutadans? Deu ser que els ciutadans a partir d’ara
no tindran accés, no faran consultes, Déu ens n’alliber, de fer
consultes a l’interventor i al secretari, que no consultin! No
tenen per què saber català.

De l’Administració de justícia no diré res. Perdoni, ja van
ser vostès que van presentar una proposició no de llei, per tant
ho estan reconeixent; ara esper que açò no m’ho qüestioni. 

I sí que hi ha discriminació, i tant que hi ha discriminació,
i n’hi ha sobretot a l’Administració perifèrica de l’Estat, quan
molts pocs treballadors o la immensa majoria de treballadors,
sobretot aquells que no estan a l’atenció del públic, per utilitzar
la referència del Govern de les Illes Balears, no coneixen la
llengua catalana. Vostès no s’ha trobat en aquest cas? Em
sorprèn moltíssim. 

En qualsevol cas la proposta partia d’un fet, i li ho torn dir,
que és un fet real, tenc la sanció aquí. Una ciutadana que
s’adreça a un policia nacional, i per un conflicte lingüístic, i el
conflicte lingüístic supòs que pot preveure que és que aquella
persona -i tal vegada tindrà motius, en podríem parlar- no
coneixia el català, li posa una sanció administrativa; no, una no,
dues, dues per desobedecer al mandato del agente de la
autoridad y faltar al respeto al mismo. Bé, açò és un cas, no es
deu haver llegit l’informe a què aquí feim referència, perquè si
es mirés l’informe que el nombre de sancions que s’han posat
de manifest és molt elevat, per dir que no hi ha conflicte. Només
les que s’han posat de manifest.

El Govern fa algun curs? Sí. Digui’m els alumnes, com ha
anat evolucionant el nombre d’alumnes que han solAlicitat
aquests cursos i que s’han inscrit a aquests cursos. La davallada
és... Per què hi ha una davallada? Simplement perquè ara ja
aquest govern promou que el català no és un requisit. Conèixer
la llengua castellana és un deure. No em digui que no perquè ho
diu la Constitució!, és un deure. El coneixement de la llengua
catalana no és un deure; açò no m’ho posarà en dubte perquè
supòs que estimam la nostra carta magna; açò diu. I el nostre
Estatut no va voler incorporar el deure, d’acord, però sí que
teníem instruments jurídics suficients per garantir millor els
drets dels ciutadans, de tots, i m’he de referir als dels
catalanoparlants, que són els que d’una forma més constant com
els seus drets no són respectats.

I per al Partit Popular no passa res, hi ha normalitat. Per
l’amor de Déu!, quin conflicte hi ha si aquí podem parlar les
dues llengües? Tu, si vols, jo la canvii... No és cert, no és cert.
No és cert, trepitgi el carrer, demani als ciutadans si van a
l’Administració de l’Estat i han de canviar de llengua o no.
Demani a veure si hi ha impresos en llengua catalana, demani
si hi ha impresos en llengua catalana!

Bé, per a vostè no és un problema, però hi ha ciutadans
d’aquesta terra que volen anar a l’administració, o volen anar al
metge, o volen anar a l’ajuntament, i seguir parlant la seva
llengua, i ho troben estrany, açò?, troben estrany que un ciutadà
vulgui parlar i viure d’una forma normal en la seva llengua?
Doncs, bé... Açò no és trilingüisme, açò és bilingüisme,
efectivament, promouen un bilingüisme que el que pretén és,
efectivament, minoritzar la llengua catalana, convertir-la en allò
secundari, en una cosa prescindible, i efectivament el camí és la
seva mort. Poden estimar molt “lo nostro”, però “lo nostro” no
es diu llengua catalana, sense cap dubte.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a la votació de la Proposició no de
llei 8432/13.
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Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

En conseqüència quedaria rebutjada la Proposició no de llei
8432/13.

3) Proposició no de llei RGE núm. 8474/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a reclamació del
Govern a l'Agència Balear de Notícies (ABN) els
cobraments indeguts.

Passam, per últim, al debat de la Proposició no de llei RGE
8474/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a reclamació del
Govern a l’Agència Balear de Notícies dels cobraments
indeguts. Té la paraula per tal de defensar-la el Sr. Nel Martí,
per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Esper que hi hagi més sort perquè, com deia, partim d’una
resolució aprovada per unanimitat, de dia 8 de maig del 2012,
el Parlament va aprovar la següent resolució: “El Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a prendre les
accions oportunes per reclamar i recuperar els doblers que es
declarin pagats indegudament per la comunitat autònoma”. I ho
exposaré després, en aquest cas ja s’han fet actuacions en aquest
sentit, ja m’hi referiré.

Amb aquesta proposta, com deia, que aprovava el Parlament
dia 8 de maig i que presentava el Grup MÉS, es pretenia que el
Govern assumís un paper actiu en la recuperació d’aquells
recursos de la hisenda pública els quals, per via judicial, s’ha
demostrat que van ser extrets de forma irregular i/o ilAlegal.

En aquesta situació hi tenim diversos casos, hi tenim el
referit als 10.585 euros que el Partit Popular ha de retornar a la
CAIB, en compliment de la sentència del cas escala, i també hi
tenim la sentència 18/2012 de l’Audiència Provincial, en la qual
es convida, -diguem-ho així-, a la CAIB a prendre les accions
oportunes per recuperar les quantitats indegudament pagades a
l’entitat Agència Balear de Notícies, de la qual era propietari, és
apoderat el Sr. Antoni Alemany. 

A la sentència esmentada queda demostrat que ABN és, era,
subvencionada pel Govern del Partit Popular, sota l’excusa de
crear una agència de notícies pública quan, en realitat, era un
instrument per finançar un mitjà de comunicació afí al Partit
Popular, que és Libertad Digital. La sentència 657, de 15 de
juliol del 2013, del Tribunal Suprem, confirma la condemna de
l’expresident Jaume Matas pel delicte de tràfic d’influències en
el cas de subvenció i ABN dins tot l’entramat del Palma Arena,
ratificant així l’acord de l’Audiència Provincial de Palma.
Tenim sentència ferma, per tant, es podien ja iniciar els tràmits
per recuperar aquests recursos.

Com he dit abans, a l’Audiència Provincial i posteriorment
ratificat, s’insta la comunitat autònoma a, llegeix textualment,
“reclamar aquelles quantitats indegudament cobrades per
l’entitat subvencionada Agencia de Noticias Balear SL”. També
diu textualment: “es reserva a l’acusació particular, comunitat
autònoma, les accions de què es cregui assistida per reclamar a
l’entitat Agencia Balear de Noticias la quantitat de 1.225,96
euros”, que pagada per l’administració autonòmica, va retornar
el Sr. Miguel Mateo Olivar, administrador únic, no ho oblidem,
de l’entitat mercantil esmentada.

Tot i que el nostre grup ja ha manifestat que les sentències
no podien modificar les reserves i els fets, vam esperar amb
l’argument del Govern que la sentència havia de ser ferma, per
presentar aquesta proposició no de llei. Quan la vam presentar,
el Govern encara no havia iniciat l’expedient de tramitació. Per
açò demanàvem i demanam, explicaré el motiu de la vigència,
instar el Govern a prendre totes les accions necessàries perquè
l’Agència Balear de Notícies, o els seus responsables
subsidiaris, retornin a l’hisenda pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears totes les quantitats indegudament
cobrades per l’esmentada entitat mercantil.

Respecte d’aquest cas, com hem dit, el Govern ja ha fet una
valoració pública, 139.918,15 euros. Segons va informar el
conseller de Presidència, Sr. Gómez, es va iniciar un expedient
dia 3 de desembre del 2013 i s’ha intentat notificar, sense èxit,
diverses vegades l’inici d’aquest expedient. Per mor que no hi
ha resposta i per tant no es pot notificar, dia 11 de febrer el
BOIB publicava una notificació de resolucions, és un
procediment establert per posar en coneixement i per tal que la
persona afectada es pugui personar, pugui alAlegar i es pugui
produir finalment el retorn d’aquests recursos.

La nostra proposició per què manté la vigència? Perquè
creim que, tot i que aquest procediment és el correcte, creim que
no som davant una situació d’un impagament, no som davant la
situació d’una sanció administrativa, som davant una situació
d’uns recursos extrets de forma ilAlegal, per no dir..., de
l’administració. I per tant, hauria d’actuar d’una forma més
contundent.

La setmana passada mateix, és públic, un pot treure..., vaig
treure del Registre Mercantil, l’entitat és viva i l’administrador
únic continua essent qui era, el Sr. Miguel Mateo Olivar
Gomila, el qual va reconèixer els fets i va retornar els doblers a
ABN, no a l’administració, no a la comunitat autònoma, i
l’administrador únic continua essent qui era, Antonio De Padua
Alemany Dezcallar, és viva. El domicili social continua essent
el mateix i és viu, està d’alta, almanco en el Registre no s’ha
donat de baixa, millor dit.

Per tant, no només ha de seguir una tramitació, jo crec que
té molt fàcil, quan aquesta entitat ha tingut una relació molt
directa amb persones vinculades al Partit Popular, o del Partit
Popular, o del Govern, doncs instar que es retornin de forma
immediata els doblers. Estic convençut fins i tot que si ho
digués dins la cambra del plenari, trobaríem qualcú fins i tot que
té el telèfon per poder posar-se en contacte. A un ciutadà no se
li pot dir que davant d’una extracció ilAlegal de recursos de
l’administració pública, s’ha de seguir un procediment que pot
durar dos anys de tramitació. 
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I en aquest sentit manifestam que allò que demanàvem, era
una proposta en un moment determinat sense haver obert
l’expedient, ara és vigent donat, des del nostre punt de vista, el
poc esforç que fa el Govern per agilitar la recuperació d’aquests
recursos.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista té
la paraula el Sr. Marc Pons, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El
temps passa, el Sr. Martí ho explicava perfectament i de
vegades deixar passar el temps ajuda en certa manera, o
afavoreix la resolució d’alguns conflictes, però d’altra banda, el
fet de deixar passar el temps, també provoca en altres casos és
que es generin dubtes o es qüestionin realitats que en absolut
s’haurien d’acabar derivant i més, en un cas com aquest.

El Sr. Martí ho ha explicat perfectament. Hi ha sentència
ferma, sabem quina ha estat tota la història que hi ha aquí
darrera i també, evidentment, coneixem fins a quin punt arriben
les percepcions dels ciutadans a l’hora de veure realment o a
l’hora de demanar a l’administració pública la capacitat de
defensar els interessos per part de tothom. La manca de
determinació de l’engranatge de l’administració no hauria
d’afavorir, obrir ombres de dubte en relació a qüestions que a
nosaltres ens semblen fonamentals i que passen primer de tot
per la defensa dels interessos generals i també, per suposat, pel
principi de transparència.

És cert, recórrer a la via postal i a la publicació del Butlletí
Oficial de les Illes Balears, són elements que estan
perfectament reglats. Però situacions com la que ens trobam en
aquest moment, amb sentències fermes, lligades a expresidents
d’aquesta comunitat autònoma que van aprofitar recursos
públics per, almanco, millorar la imatge pròpia, hauria de
demanar una contundència clara per part de qui governa en
aquests moments, per tal de garantir aquells recursos que en cap
cas se n’haurien d’haver anat d’aquesta administració.

El Vicepresident del Govern explicava que havien fet i
havien cercat per via postal els responsables..., i que, ho deia fa
uns pocs mesos, en aquell moment encara no se’ls havia trobat.
Però, vivim i estam en una societat massa petita, on tots ens
coneixem massa per ser conscients que quan hi ha voluntat
d’una qüestió, aquesta és perfectament possible. I aquí és allà on
evidentment s’obre un dubte i és el fet de saber si hi ha una
voluntat real, ferma d’actuació, si és així estic convençut que
una administració com la del Govern de les Illes Balears, com
la pròpia comunitat autònoma, té els mecanismes suficients per
donar una resposta ràpida a aquesta qüestió, deia que s’obren els
dubtes per veure si realment es prenen totes les accions
necessàries per part de la comunitat autònoma, per garantir el
cobrament de les quantitats indegudament cobrades.

Davant d’açò i tot i que aquesta proposició no de llei es
produïa pocs dies després de què la sentència fos ferma, però
que coincidim amb el Grup MÉS que hi ha una vigència perquè
encara no tenim una resposta garantida de recobrament
d’aquests recursos, per part del Grup Socialista donarem suport
a aquesta proposició no de llei. I ho feim evidentment des
d’aquest plantejament, des de la importància i la consciència de
què no hi pot haver cap ombra de dubte en l’actuació de la
comunitat autònoma, que els recursos públics sempre i ara més
que mai, són fonamentals poder-los defensar i evidentment
donar una resposta a la ciutadania i conscients, evidentment de
com han quedat tocades les nostres institucions, fruit
d’actuacions que en aquests moments ja han estat condemnades
de forma certa, evidentment hi hauria d’haver respostes ràpides
i evidents.

Per açò mateix el Grup Socialista donarà suport a la
proposta que presenta el Grup MÉS. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Tornam
estar convocats en aquesta comissió en aquesta seu
parlamentària, per continuar parlant entorn a la recuperació
d’una subvenció atorgada a l’Agència Balear de Notícies. No és
la primera vegada que en aquest Parlament parlam d’aquesta
precisa qüestió, en preguntes parlamentàries ja n’hem parlat i en
distintes compareixences, com la del vicepresident del Govern,
també hi ha hagut ocasió de conèixer quin és l’estat de coses,
quina és aquesta situació i on som per tal d’intentar recuperar
aquestes quantitats.

Ho va dir molt bé el vicepresident dia 3 de desembre, quan
va comparèixer en aquesta mateixa comissió, en aquesta
mateixa sala, no només en aquest cas, sinó en qualsevol altre
tipus de casos on hi hagi malbaratament de doblers públics, el
Govern de les Illes Balears actuarà d’acord amb els
procediments establerts, d’acord amb la llei, per intentar
recuperar aquests doblers. Això ho hem sentit tots els membres
d’aquesta comissió. I nosaltres entenem, perquè així els fets ho
evidencien, que això s’està portant a terme i això precisament
s’està desenvolupant.

A mi m’agradaria entrar en els antecedents. Vostès
presenten dia 24 de juliol aquesta proposició no de llei, 24 de
juliol de l’any 2013, quan encara la comunitat autònoma de les
Illes Balears no té notificada la sentència i per tant, es coneixia
pels mitjans de comunicació, però el Govern no la tenia a les
seves mans, per tant encara no era possible que s’iniciés un
expedient per recuperar precisament aquests doblers. Vostès
s’anticipen, vostès tenen més velocitat i presenten ja
directament aquesta proposició no de llei. Dia 25 de juliol com
dic, es notifica la sentència i es considera ferma. 



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 70 / 12 de març del 2014 1157

 

Des d’aquest moment s’inicia dins la pròpia administració,
i així ho va dir el vicepresident dia 3 de desembre, un expedient
per tal de revisar d’ofici quines són aquelles quantitats que
efectivament han de ser reclamades pel Govern de les Illes
Balears i que han estat malbaratades. I s’arriba a la conclusió
que la quantitat és de 139.918 euros i que la comunitat
autònoma ha d’iniciar un expedient per tal de recuperar
precisament aquestes quanties. Dons bé, s’inicia l’expedient dia
26 de novembre i com qualsevol expedient, comença amb
l’intent de notificació a la persona interessada en aquest cas. En
dues ocasions es produeix una notificació fallida, no és possible
notificar la persona que ha de retornar, en aquest cas l’Agència
Balear de Notícies, que ha de retornar aquests doblers, més els
interessos a la comunitat autònoma.

Però aquí no s’atura el procediment, sinó que el Govern de
les Illes Balears insisteix en la seva iniciativa, en la seva acció,
per tal d’intentar recobrar aquestes quanties. I vostè ho ha dit,
el dia 11 de febrer de l’any 2014 es produeix una publicació en
el butlletí oficial de la comunitat autònoma, la qual vostè també
té, on ja es té per notificada mitjançant aquesta publicació la
persona interessada que hi ha un expedient obert per tal de
recuperar precisament aquests doblers. I això és així i vostè ho
ha dit i, a més, vostè ho ha reconegut. És el procediment
adequat, és el procediment adient.

Què volen vostès? No pot ser; és a dir, el que no pot ser és
que vostès dia 24 de juliol, quan encara la comunitat autònoma
no té la sentència comunicada, presentin vostès una iniciativa
parlamentària i avui, 8 mesos després, mantenguin la mateixa
iniciativa parlamentària, quan precisament el Govern de les Illes
Balears ha desenvolupat tot allò que aquella iniciativa
parlamentària demanava. Què volen vostès? Vostès m’expliquin
què cerquen amb aquesta proposició no de llei.

Jo pensava que arribats a aquesta comissió, vostès, vists els
antecedents i l’expedient administratiu que es du endavant per
tal de recuperar aquestes quantitats, retallarien aquesta
proposició, perquè m’havia passat pel cap fins i tot presentar
una esmena dient que: el Parlament constata que efectivament,
s’està desenvolupant tot l’expedient per tal de recuperar aquests
doblers, però em pareixia absurd. Igual d’absurd que em
pareixia presentar aquella esmena a aquesta proposició no de
llei, igualment absurd em pareix continuar mantenint una
proposició no de llei, presentada una dia abans que el Govern de
les Illes Balears tengués la sentència, quan el Govern de les Illes
Balears fins a dia d’avui, ha desenvolupat totes les accions
possibles per recuperar aquests sous i continuarà fent el possible
per intentar recuperar-los fins al final.

A la seva intervenció he tengut la impressió que vostè estava
subjecte a l’espontaneïtat, vostè s’ha vist amb una proposició no
de llei presentada, que no sabia molt bé com defensar-la, ha
hagut de cercar arguments per allà on podia. Vostè m’ha
recordat..., no sé si se’n recorda vostè d’aquell espontani que
solia sortir als camps de futbol, que es deia Jimmy Jump, que
sortia amb una barretina catalana, vostè avui m’ha recordat
aquell personatge, el Sr. Jimmy Jump, vostè avui m’ha recordat
aquell personatge; una persona que ve de forma espontània a
inventar qualsevol resposta per intentar donar solució a una
proposició no de llei presentada fa 8 mesos i que efectivament,
els fets constaten que s’està desenvolupant tot el que vostè
precisament està demanant.

Per tant, nosaltres no podem fer res més que convidar-lo a
què la retiri.

(Remor de veus)

Crec que la coherència passa per aquí, crec que la reflexió
que vostè ha de fer en aquest moment, és precisament retirar
aquesta proposició no de llei. I quan no es facin les passes
efectives perquè això sigui retornat al Govern de les Illes
Balears, o el Govern de les Illes Balears no porti endavant les
accions que toqui, vostès la tornin presentar. Però avui, com pot
pensar vostè, no li podem donar suport.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contradiccions té la paraula
el Sr. Nel Martí, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. Deixar de manifest, ja quedarà en el Diari
de Sessions la intervenció del portaveu del Partit Popular, sobre
quina és la talla i els arguments que s’utilitzen que van a insultar
i a ferir quan no té cap altra argumentació. Aquí quedarà i esper
que algú bé ho reculli per donar-li la difusió que es mereix, per
la poca originalitat del portaveu del Partit Popular.

I li explicaré per què la presentam dia 24 de juliol, m’ho
podria demanar i no fer entelèquies que no troba solució. Li ho
explicaré. El nostre grup, i ho va manifestar, i si escoltés ho
sabria, el nostre grup la va presentar perquè considerava que el
Govern havia de prendre accions abans que, o no era necessari
que hi hagués sentència ferma. I així ho vam defensar i ho hem
defensat. I per què defensam açò? Perquè no es tracta d’una
resolució final de la sentència, la sentència diu: “l’import -al
qual es refereix- no arriba a la quantitat de 120.000 euros, per la
qual no es pot condemnar l’Agència Balear de Notícies per
aquest fet. Però -diu- reserva -i aquestes reserves no són
subjectes de modificar amb la sentència ferma-, a l’acusació
particular -a la comunitat autònoma-, a animar-la a prendre les
accions corresponents per reclamar les quantitats indegudament
cobrades”. I per açò en un moment determinat, quan sabem que
prest s’haurà de produir una sentència ferma, la presentam. 

I miri quan ha arribat! Fixi’s, fixi’s, per tant no em digui per
què la presentam en aquell moment, si l’hagués presentat més
tard, hauria vingut aquí més tard i l’hauríem debatuda més tard
i les coses també haurien canviat, perquè esper que alguna cosa
passi en aquest país i que no tot quedi aturat damunt la taula o
dins un calaix. Efectivament, per açò la presentàvem, perquè
estàvem convençuts, continuam convençuts que el Govern havia
de prendre accions.



1158 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 70 / 12 de març del 2014 

 

Després el Govern ha obert un expedient, d’acord. Creim
que és correcte, ho hem dit i ho reiteram i no tenim cap
problema. Ho fa dia 26 de novembre, d’acord, inicia un
procediment, però nosaltres amb el que no podem estar d’acord
és que es tracti aquest procés, aquest procediment, com si fos
una sanció, un tràmit de notificació qualsevol. Bé, però són
recursos robats a aquesta hisenda pública, o no? Sí, doncs, si
són... jo li dic, li dic, vol dir que ningú no té el contacte? Miri,
està aquí devora, no sé si saben el domicili, no està massa
enfora, eh!, no està massa enfora.

Vol dir que el ciutadà ha d’esperar dos anys a recuperar els
seus doblers perquè el Govern considera, doncs, que, bé, utilitza
una tramitació que és una tramitació que està prevista, això no
ho hem posat en dubte mai, i no actua d’una forma molt més
eficient que és instar de forma directa o indirecta que es
recuperi, quan qui és l’administrador únic ha reconegut els fets,
quan qui és l’administrador únic de l’empresa avui vigent ha
retornat els doblers que ell havia cobrat a ABN, per tal que
aquests es retornin a l’administració autonòmica. La situació és
kafkiana.

I vostè em diu, no, seguirem aquest procediment, doncs,
molt bé, ben iniciat, però mentre és necessari que el Govern
prengui altres actuacions perquè el ciutadà no se senti
absolutament estafat. I a mi em sembla que se sent absolutament
estafat amb aquesta actuació que aprofita, efectivament,
procediments administratius, procediments prevists en la
legislació per tal vés a saber què, vés a saber què, però per no
ser l’eficient i l’eficaç que se li hauria de demanar a aquest
govern.

Bé està, si vostès es volen refugiar en aquest llenguatge i en
aquest to, benvingut sigui. En qualsevol cas, vostès tendran les
de perdre perquè els qualifica i els situa on vostès, en aquest
cas, es mereixen estar, allà mateix on vostès utilitzen la manca
d’arguments per, bé, per rebatre, doncs, la posició d’un dels
grups. Aquesta és la posició, vostè sabrà què ha dit i què fa, allà
vostè, esper que en tot cas doni explicacions a qui hagi de
donar, però des del meu punt de vista ha fet un mal favor avui
a aquesta cambra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a la votació de la Proposició no de
llei RGE núm. 8474/13. 

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 8474/13. 

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