DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'ASSUMPTES
INSTITUCIONALS I GENERALS
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
DL. PM. 355-1992

Fq.Con.núm. 33/27

VIII legislatura

Any 2014

Núm. 72

Presidència
de l'Honorable Sr. Alejandro Sanz i Benejam
Sessió celebrada dia 2 d'abril del 2014
Lloc de celebració: Seu del Parlament
SUMARI
I. Debat i votació de la proposta de mandat marc, aprovada per la Ponència constituïda en el si de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals d'acord amb la Resolució de Presidència reguladora del procediment per a l'aprovació del mancat marc previst
a la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
1182
II. PROPOSICIÓ NO DE LLEI RGE núm. 8671/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a retorn de la part proporcional
de la paga extra de Nadal 2012.
1191

1182

ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 72 / 2 d'abril del 2014

EL SR. PRESIDENT:
Senyors diputats, començarem la sessió d’avui i, en primer
lloc, els demanaria si es produeixen substitucions.

Per tant, queda clar que el mandat marc té com a objectiu,
com esmentava abans, recollir, inspirar-se en allò que estableix
la llei, en la missió de funció de servei públic que estableix la
llei, concretar i concretar tot allò que han de recollir els
posteriors contractes programes entre el Govern i l’ens.

EL SR. BORRÀS I BARBER:
Sí, Damià Borràs substitueix Pilar Costa.
EL SR. BONET I BONET:
Cosme Bonet substitueix Xico Tarrés.
I. Debat i votació de la proposta de mandat marc,
aprovada per la Ponència constituïda en el si de la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals d'acord amb la
Resolució de Presidència reguladora del procediment per
a l'aprovació del mancat marc previst a la Llei 15/2010, de
22 de desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears.
EL SR. PRESIDENT:
El primer punt de l’ordre del dia d’avui consisteix en el
debat i votació de la proposta de mandat marc aprovada per la
Ponència constituïda al si de la Comissió d’Assumptes
Institucionals i Generals d’acord amb la Resolució de
Presidència reguladora del procediment per a l’aprovació del
mandat marc previst a la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de
l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
S’han presentat les esmenes següents RGE núm. 2322/14 a
2328/14, del Grup Parlamentari MÉS, i, per altra banda, la 2892
i 2893/14, rectificades mitjançant l’escrit RGE núm. 2902/14,
del Grup Parlamentari Popular.
En primer lloc intervendran els grups parlamentaris que han
presentat esmenes. Per part del Grup Parlamentari MÉS té la
paraula el Sr. Nel Martí, per un temps màxim de quinze minuts.
EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:
Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El
nostre grup entenia, entén, el mandat marc com açò, com un
marc de directrius amb rang de llei inspirades, inspirat el
document, en la Llei autonòmica de la ràdio i la televisió
autonòmica de les Illes Balears que recollís i concretés els
continguts que han de complir els contractes programes,
sobretot amb l’objectiu de complir allò que se li encomana, la
missió de servei públic.
En aquest sentit, i ja que és la primera intervenció, voldria
referir-me als articles que fan referència a què hauria de ser i
quin és l’objectiu d’aquest mandat marc. En aquest sentit, la
Llei autonòmica de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, l’article 5, dedicat al mandat marc i contractes
programes, estableix que el Parlament ha d’aprovar un mandat
marc adreçat a l’ens en el qual s’han d’establir els objectius que
ha d’assolir el servei públic de la ràdio i la televisió, d’acord
amb què determina l’article anterior. L’article anterior, l’article
4, que també es refereix, bé, de la mateixa llei, estableix els
objectius de la missió de servei públic de l’ens.

Per altra banda, veim que la incorporació del mandat marc
a la llei autonòmica s’inspira en la Llei 17/2006 de l’Estat, de
dia 5 de juny, de la ràdio i la televisió de titularitat estatal, que
tot i ser continuista en molts d’aspectes va introduir elements
importants que afecten la configuració del servei públic de la
televisió i de la ràdio. Entre aquests instruments hi trobam,
efectivament, el mandat marc i el contracte programa, dos
instruments que depenen en primer lloc del Parlament i després
del Govern i que tenen sentit quan compleixen, com deia, la
funció abans esmentada, de garantir la missió de servei públic.
D’açò depèn, d’aquests instruments depèn que es pugui valorar
si la programació de la ràdio i la televisió pública compleixen
amb els criteris de qualitat, de neutralitat, d’objectivitat,
d’independència respecte del Govern que estableix la llei.
De fet, una de les grans finalitats de la nova llei estatal, com
deia, és la de limitar la capacitat d’influència del Govern en la
corporació o en l’ens, en el nostre cas. I en aquesta línia la llei,
a més del mandat, establia noves mesures com, per exemple, la
selecció dels membres del Consell d’Administració per part del
Parlament, em referesc a la llei estatal; la possibilitat de cessar
els membres del Consell d’Administració del Parlament; el
control a través de les comissions parlamentàries, etcètera.
Aquí, en canvi, ens trobam que durant aquesta legislatura ja
s’han produït tres modificacions de la Llei autonòmica de
Radiotelevisió que precisament no van en aquest sentit sinó que,
al contrari, eliminen, han eliminat la pluralitat del Consell
d’Administració, han reduït la capacitat de control i d’exigència,
de responsabilitats al Consell d’Administració i al director de la
ràdio i la televisió públiques i tampoc no s’ha volgut prendre
opció per a mesures que garanteixin que els serveis informatius
siguin serveis autènticament independents, neutrals i capaços de
complir amb aquesta independència i neutralitat que se li
demana.
En aquest sentit, idò, hem presentat les nostres esmenes a les
quals em referiré, en primer lloc, les que han estat acceptades o
incorporades o transaccionades al document que avui debatem
com a document base, l’esmena 3502/2014 que vàrem presentar
feia referència precisament a aquest objectiu que em referia, que
consideràvem que el document inicial no contemplava o no
contemplava amb prou claredat, fa referència a la
independència, al pluralisme, a la neutralitat, a la imparcialitat
i al rigor que s’han d’exigir als serveis públics, a la ràdio i la
televisió pública de les Illes Balears. Està establert a la llei, però
calia que el mandat marc ho recollís i ho concretàs d’una forma
clara i precisa, i així ho vàrem proposar.
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També, en una segona esmena que ha estat incorporada, la
1503, proposàvem introduir un paràgraf per entendre que allò
que establia o que preveu el mandat marc, que diu textualment
que es podrà dur a terme una revisió, una actualització de la
plantilla de la ràdio i la televisió pública amb l’objectiu de
millorar l’eficiència econòmica, aquesta, idò, es dugués a terme
de forma que no afectés els treballadors de l’ens públic.
L’esmena que s’ha incorporat ha quedat de la següent manera,
“En cap cas la maximització de l’eficiència econòmica aplicada
davant aquesta adaptació no significarà la pèrdua ni
l’amortització de llocs de feina”.

cert, la llei estatal referint-se a les llengües pròpies dels
diferents territoris de l’Estat. Bé, no ho fa l’autonòmica,
nosaltres creim que el mandat marc sí que ha de contemplar
aquesta referència a la promoció de la llengua i la cultura de les
Illes Balears. Tampoc no forma part del text que avui es proposa
de dictaminar i curiosament, ja tendrem temps, però sí que el
Partit Popular presenta esmenes per fer referència a les
modalitats lingüístiques. Ben curiós. No era necessari fer
referència a la llengua i cultura de les Illes Balears, però sí que
ara es considera necessari incorporar una referència a les
modalitats. En parlarem.

A l’article 33 que parla de la reestructuració del Grup IB3 i
on diu que l’ens realitzarà les gestions necessàries per adaptar
la composició actual del Grup IB3, integrat per l’ens públic i
dues societats filials a una estructura administrativa que permeti
maximitzar l’eficiència econòmica envers la prestació de servei
públic, tendrà, per tant, en compte que aquesta no ha d’afectar,
no ha de suposar ni la pèrdua ni l’amortització de llocs de feina.

Les dues darreres esmenes, a les quals també em vull referir
i que no formen part del document que es proposa dictaminar,
és l’esmena 1758, que es refereix a incorporar un nou article,
també al títol 2, en el qual es faci referència al compliment de
les disposicions en matèria audiovisual, fixades en la Llei
7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual,
i en matèria cinematogràfica, fixades pel Reial Decret
1652/2004. Era amb una funció clarament de garantir el
compliment d’aquesta normativa estatal que en aquest moment
no es compleix.

I la tercera esmena, més simbòlica, però que era de
comprensió o de claredat del text, feia referència a l’article 35
que parlava de sanejament, nosaltres consideràvem que
sanejament, bé, és una paraula aplicable a moltes coses, a
l’Institut Balear de Sanejament, a EMAYA, a TRAGSA, que es
referia, segons el seu contingut, a un sanejament econòmic que
garantia la viabilitat econòmica i, per tant, que així ho havia de
dir per ser precisos, clars i concrets.
Respecte de les esmenes que no s’han acceptat, i que
mantenim i defensam avui també en comissió, volem fer
referència a continguts que la llei autonòmica contempla i que
consideràvem que el mandat marc havia de recollir i concretar
per tal que els contractes programes traduïssin en fets, en
continguts, que el Govern exigeix i que ha de preveure l’ens de
ràdio i televisió públiques.
L’esmena 1500 fa referència a afegir un nou article al títol
segon, fa referència a la promoció dels autors cinematogràfics
illencs. Se’ns va dir que aquesta promoció ja es contemplava a
la llei, i és així, però nosaltres consideram que el contracte
programa..., aquesta promoció ha de ser una realitat i que
aquesta realitat només es garantirà si se contempla en aquest
mandat marc.
També l’esmena 1501 que proposava, proposa, afegir un
paràgraf a l’article 21 en què es demanava concretament que,
per complir la funció de servei públic, es tingués en compte els
autors que promouen, duen a terme projectes amb projecció fora
del nostre territori. També es va considerar que el contingut ja
estava recollit dins la llei autonòmica o la Llei audiovisual i que,
per tant, no era necessari. Nosaltres reiteram que tot i ser així sí
que és necessari i és la garantia del compliment i que aquest
contingut es reculli en el contracte programa.
Per altra banda, també una nova esmena, bé, que defensam
avui, fa referència a la 1505, on introduíem, afegíem un article
al títol 2 que es referia a la promoció de la llengua i la cultura de
les Illes Balears. Ja ho vàrem dir en el seu moment, a la Llei
audiovisual, que sembla surrealista que una llei autonòmica que
parla de cultura i de promoció del sector audiovisual no
contempli, no parli, no s’esmenti ni una sola vegada la llengua
pròpia de les Illes Balears, ni una referència, cosa que sí fa, per

I finalment, l’esmena 1758, que és una esmena també
d’addició d’un nou article per incorporar al títol cinquè, que
parla d’una qüestió que aquestes setmanes ha estat d’actualitat,
i és que el servei, l’Ens Públic de la Radiotelevisió de les Illes
Balears disposi d’un servei d’assessorament lingüístic amb
funcions tant de correcció com de seguiment de la tasca
periodística que garanteixin un adequat ús de l’idioma així com
una efectiva labor de normalització lingüística de la llengua
catalana lligada, sense cap dubte, a la funció de servei públic de
la ràdio i de la televisió.
El servei d’assessorament lingüístic, consideràvem i
proposàvem en la nostra esmena, ha d’estar previst en el
pressupost anual de l’ens i s’ha de dur a terme d’acord amb les
orientacions i criteris de la Universitat de les Illes Balears,
funció consultiva que preveu l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears en el seu article 35.
Consideram que aquestes esmenes encara avui seria
important que es plantegessin, fossin assumides per la resta de
grups, s’incorporessin en el text i formassin part finalment del
mandat marc perquè creim que amb aquestes incorporacions
garantim que el contracte programa, que és el destí final de tot
aquest procés que avui debatem, siguin una realitat. Si no és així
no donarem garanties que això sigui una realitat. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Fernando Rubio, per un temps
màxim de quinze minuts.
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EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Debatem avui aquesta proposta de mandat marc que el
Parlament de les Illes Balears ha d’instar a complir a l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i consideram que
aquesta és una bona notícia, és una bona notícia perquè és una
de les tasques importants que desenvolupa aquest parlament,
aquesta cambra parlamentària, que és la de controlar el
compliment dels principis establerts en la Constitució
Espanyola, establerts a l’Estatut d’Autonomia i a les lleis per
part de la ràdio i la televisió pública de les Illes Balears.
Per tant, pensam que és una bona noticia des del punt de
vista democràtic que aquesta cambra parlamentària marqui
quins són els objectius, quins són els principis, quines són les
línies que ha de seguir la radiotelevisió pública i, per tant, s’ha
d’ajustar en aquest mandat parlamentari que és la seu de la
sobirania de la nostra comunitat autònoma.
Dit això, sabem que aquest mandat marc s’aprova per
primera vegada en aquesta cambra parlamentària, mai abans no
s’havia elaborat un document així, i des de la meva formació
política, en primer lloc, vull donar les gràcies a les distintes
formacions polítiques, als diferents grups parlamentaris, perquè
si bé és cert que no sabíem molt bé com havíem de començar a
gestionar o a gestar, diguem, aquest mandat marc al final jo crec
que sí que hi ha hagut un acord i és el de tenir un document que
sigui un document el més obert possible, un document que no
estigui massa identificat políticament ni amb una formació ni
amb una altra i que, per tant, jo crec que és l’ideal perquè el que
pretén aquest mandat marc és tenir vocació de permanència,
aquest mandat marc té una duració que va més enllà d’una
legislatura i això significa que pot afectar o que pot estar en
vigor sota un govern d’un color polític o un govern d’un altre
color polític.
Per tant, crec que l’encertat és arribar a un acord sense fer
partidisme o sense fer ideologia massa marcada sinó fer un
document que sigui perfectament assumible per qualsevol
formació política i jo crec que, més o manco, vàrem poder
arribar a un principi d’acord. Sí és cert que després cada
formació política ha considerat que tal vegada hi havia
qüestions que eren més importants, que s’havien d’incorporar,
nosaltres, des del nostre grup parlamentari, vàrem fer una
proposta, aquesta proposta va ser modificada amb diferents
aportacions per part dels distints grups parlamentaris i al final,
idò, s’ha obert aquest període de presentació d’esmenes després
de tancar l’informe de la ponència i amb aquestes esmenes el
que fa és, diguem, el camí o la via clàssica de feina amb
l’instrument clàssic que disposa aquesta cambra parlamentària
que és a través o mitjançant l’esmena.
Com saben vostès l’article 88 de l’Estatut d’Autonomia de
les Illes Balears ens diu que l’Estatut d’Autonomia ha de
fomentar el respecte de les llibertats, els drets reconeguts a
l’article 20 de la Constitució especialment els referents a la
llibertat d’expressió i a una informació independent, veraç i
plural. Tots els mitjans de comunicació balears, públics i
privats, estan subjectes als valors constitucionals i estatutaris. Jo
crec que aquest és un principi fonamental que, a més a més,
inspira en tot moment aquest mandat marc.

Pel que fa als mitjans públics de comunicació, concretament
a l’article 90 de l’Estatut d’Autonomia, es diu que s’han de
garantir la imparcialitat, la pluralitat i la veracitat informativa
d’aquests mitjans. Per tant, s’ha de vetllar pel compliment del
model lingüístic i han d’orientar la seva activitat en la promoció
de la cultura de les Illes Balears. Això és el que diu i ens
trasllada l’Estatut d’Autonomia i el que també es recull en
aquest mandat marc.
Ja concretament, parlant de la Llei 15/2010, de 22 de
desembre, de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears,
s’articulen els mitjans públics de comunicació audiovisual com
a vertaders instruments que han d’estar orientats a complir unes
funcions de servei públic de manera que es garanteixin i
prioritzin els valors que el legislador considera que són la raó de
ser dels serveis que estan íntimament lligats amb el dret a rebre
aquesta informació veraç, aquesta garantia de pluralisme, el
respecte de la dignitat de les persones i oferir uns continguts de
qualitat sense que això comporti necessàriament una renúncia
del caràcter lúdic generalista de les emissions i tots aquells
espais que òbviament un canal públic ha de tenir també d’oci
tenint en compte també programacions per a gent jove, infantil,
tot això es recull dins aquesta proposta de mandat marc.
Concretament és a l’article 5 de la Llei de l’ens públic on es
diu que la Cambra legislativa ha d’aprovar un mandat marc a
l’ens públic en el qual s’han d’establir els objectius que ha
d’assolir el servei públic de la ràdio i televisió, d’acord amb la
missió de servei públic de l’ens. Diu aquesta llei: “Els objectius
que prevegi el mandat marc s’han de desenvolupar de manera
precisa i concreta, mitjançant els contractes programa subscrits
entre el Govern i l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears.” Per tant, la llei és clara i explícita en el moment en el
qual ens diu de quina manera s’ha elaborar el mandat marc i
quina és la seva funció i quina és la funció que ha de
desenvolupar el contracte-programa. Mentre el mandat marc ha
de contenir una sèrie d’objectius i de principis que són el
mandat que trasllada el Parlament de les Illes Balears, en
compliment del nostre ordenament jurídic, cap a l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, el contracte programa ha de
desenvolupar d’una manera molt més concreta de quina manera
s’ha de materialitzar en la seva gestió diària, la seva
programació, en definitiva, en els seus serveis informatius, en
el seu model lingüístic, com ha de treballar i com ha d’operar.
Qui ens ha d’explicar això i qui ha de regular més detalladament
és, com dèiem, el contracte-programa.
Per tant, crec que no ens hem apartat d’aquest imperatiu
legal, d’aquest mandat que el legislatiu ens dóna al Parlament
de les Illes Balears i crec que hem estat oportuns. I amb això el
que hem elaborat és un text articulat en el qual hi ha un
preàmbul i després hi ha una sèrie d’articles en els quals es
regula tot allò que, des del nostre punt de vista, és important que
es tengui present per part d’un mitjà de comunicació públic;
parlam de 38 articles, 3 disposicions finals i en definitiva,
insistim, que amb un títol primer, en el qual es regulen les
disposicions generals, es parla de l’objecte, de l’aprovació, de
la vigència, que ja hem dit que és de sis anys, aquí hi va haver
una modificació presentada pels grups de l’oposició, un article
4, on es preveu també una revisió en cas que sigui necessària, i
article 5, on es regula el desplegament.
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Després tenim un títol segon, amb el qual s’estableixen els
objectius del servei públic de comunicació audiovisual.
Efectivament, es regula la funció com a servei públic i la missió
d’aquest servei públic estaria regulada a un capítol 1 i un capítol
2.
Es posa l’accent en la defensa i la difusió dels valors
constitucionals i estatutaris, en la independència, el pluralisme,
la neutralitat, la imparcialitat i el rigor i es defineix el que es
considera com a pluralisme, imparcialitat, rigor, neutralitat,
independència, tot això que són els valors constitucionals, de
quina manera el Parlament diu a l’ens de Radiotelevisió pública
de les Illes Balears ha d’aplicar aquests principis.
També és important per a nosaltres i consideram que per a
tota la cambra, la protecció de la infància i de la joventut i en
aquest sentit doncs es fa també una regulació en aquesta línia,
per protegir l’honor, la vida privada, la imatge pròpia, garantir
l’accés dels grups socials i de qualque manera fer-ho sempre
amb respecte a les persones també més vulnerables. Respecte
també al dret a l’honor, a la vida privada, a la imatge pròpia de
les persones, garantir l’accés dels grups socials i polítics
significatius, efectivament és una televisió pública, no és una
televisió privada, i per tant s’han de veure identificades totes les
sensibilitats polítiques, com plataformes, associacions i distintes
entitats de tots els caires de la nostra comunitat autònoma, així
com també hi ha d’haver una promoció de la igualtat entre
homes i dones, per tant s’ha de fomentar aquesta igualtat; s’ha
de fomentar la cohesió social balear, perquè una de les tasques
més important de la televisió pública i de la ràdio és que actuï
com a un instrument vertebrador i de cohesió social a un
territori discontinu com el nostre, on hi ha distintes illes, on
cada una té les seves particulars, però que tots tenim uns
elements comuns, doncs aquests elements comuns han de ser
impulsats des de la ràdio i la televisió pròpies. Com també la
garantia de la màxima continuïtat en la prestació del servei i la
plena cobertura en el conjunt del territori.
S’han de tenir també en compte les persones amb
discapacitat i s’ha de vetllar també per la sensibilitat de totes
aquelles persones que tenen problemes a l’hora de desenvolupar
les seves tasques més quotidianes a la societat.
També s’ha de respectar, maldament no sigui des del punt
de vista audiovisual, des del punt de vista comercial, maldament
no sigui molt rendible, però és igual, les minories i els grups
socials amb necessitats específiques, que no siguin majoritaris,
també han de tenir la seva quota o la seva representació o el seu
reflex dins la televisió pública.
Com també cooperació amb les comunitats i territoris que
tenen vincles lingüístics i culturals amb les Illes Balears.
Garantir els drets dels consumidors i dels usuaris, efectivament.
Promoure el coneixement de la creació artística, la ciència, la
història, la cultura, tot això consideram que són valors
fonamentals que s’han de desenvolupar en tot moment des
d’aquest mandat marc. La promoció també de la cohesió
territorial, és importantíssima, com dèiem al començament,
dèiem que la nostra comunitat autònoma és un territori
discontinu i la televisió pública el que ha de fer és fomentar
aquesta cohesió territorial.
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També s’ha de fomentar una promoció de la nostra
comunitat autònoma de cara a l’exterior, som un destí turístic i
tot això també s’ha de tenir absolutament en compte.
I també el títol tercer fa referència a les obligacions de la
programació i dels serveis. Per tant, no només hi ha una sèrie
d’objectius, una sèrie de principis que s’han de seguir, sinó que
també s’estableixen unes obligacions en les quals s’ha d’ajustar
una programació informativa; els informatius són probablement
una de les parts més importants d’una televisió pública, aquesta
programació informativa ha de reflectir una informació veraç,
una opinió plural; s’ha de separar molt bé la informació de
l’opinió, nosaltres pensam que això ha de quedar perfectament
separat, una informació que es veu en els espais dels informatius
i després els espais de debat o els espais d’opinió doncs sense
cap dubte han de tenir una separació important.
També és important no només els espais informatius, sinó
també la programació d’entreteniment i d’oci. També és
important que es doni una correcta cobertura institucional i
comunicacions oficials, perquè puguin estar assabentats tots els
ciutadans de la nostra comunitat autònoma. I efectivament
també hem considerat important regular la part dels processos
electorals, perquè la televisió pública ha de ser absolutament
escrupolosa amb la normativa quan es produeix un procés
electoral.
El PSM parlava, perdó, el Grup Parlamentari MÉS, parlava
del foment de la producció pròpia, i nosaltres pensam que
aquest mandat marc que surt de la ponència dedica el títol quart,
foment de la producció pròpia, dos articles, el 31 seria el sector
audiovisual com a sector estratègic, crec que d’aquesta manera
es dóna un impuls i que avança en la mateixa línia de la llei
d’impuls del sector audiovisual, i a l’article 32, foment del
sector audiovisual, que aniria també un poquet en aquesta línia.
Per tant, crec que també és important que des del Parlament de
les Illes Balears es marqui aquest objectiu com a referent.
I després també dir que queda ben reflectit quin és el model
pel qual el Parlament aposta, el Parlament aposta per un model
de gestió directa, que seria reflectida dins l’article 33, perquè no
hi hagi cap tipus de sospita o de rumor que es vol fer una altra
cosa; nosaltres apostam clarament, i el Parlament de les Illes
Balears vol apostar clarament pel model de gestió directa.
I finalment, a un títol quart es regulen els contractesprograma i finançament d’una manera generalista, sense entrar
massa en el detall, perquè, com dèiem, això ja formaria part del
contracte-programa que la llei diu que efectivament s’ha
d’aplicar.
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Moltíssimes gràcies, Sr. President, i si de cas en el segon
torn ja faré esment al posicionament del Grup Parlamentari
Popular davant les esmenes presentades.

Audiovisual, perquè és transcendent; la Llei pròpiament de l’ens
públic, i ara té aquest mandat marc que avui dictaminem i del
qual n’emanarà el contracte-programa que sorgirà d’aquest
mandat marc.

Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Intervenció de la resta de grups
parlamentaris. Per part del Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Damià Borràs, per un temps màxim de quinze
minuts.
EL SR. BORRÀS I BARBER:
Sí, gràcies, Sr. President. Abans de res, indicar que per part
del meu grup havíem presentat d’inici 44 esmenes abans que es
dictaminés per la ponència, diguéssim, que tenguéssim el
document de ponència, per un error administratiu aquestes
esmenes que quedaven vives, que s’havien aprovat de ple o
transaccionades sis, vull dir, les que quedaven vives s’havien de
tornar enregistrar per un error administratiu propi i no s’ha
pogut fer, no s’ha fet, i per tant evidentment no podem votar
aquestes esmenes, tot i que evidentment sí que aquestes
esmenes tenen sentit, es van poder parlar en ponència i a la
meva intervenció intentaré aprofundir en el significat d’aquestes
esmenes i fins i tot dir que, com diré després, si alguna
d’aquestes esmenes s’hagués aprovat en aquell moment,
s’hagués incorporat al document, ara el Grup Popular no hauria
hagut de menester presentar esmenes al propi document que ell
havia utilitzat de base.
D’entrada dir que la feina en ponència ha estat positiva, vull
dir que el to ha estat i la relació cordial, altres ponències haurien
d’aprendre d’aquesta, i també partíem de zero, partíem a la
cega, no sabíem molt bé com articular un mandat marc. Ha estat
també, crec, i s’ha de significar així, la feina de suport que en
tot moment ha donat la lletrada, la Sra. Munar, en el treball de
ponència, que ens ha ajudat a resoldre molts dubtes que teníem
en el procés. I que era important la feina que hem fet, amb
encert o no, açò ho dirà el temps, perquè el mandat marc que
avui dictaminarem i que previsiblement s’aprovarà per aquest
parlament d’aquí a uns dies, ha de servir de marc dels futurs
mandats marc, és a dir, perquè és el primer i per tant l’estructura
d’aquest mandat marc lògicament serà la que futurs, i esperem
que millors, no perquè siguin millors els que es facin després,
sinó perquè de l’experiència se n’aprèn, vagin corregint els
errors que s’hagin pogut cometre ara, i que els futurs mandats
marc, a partir de l’experiència d’aquest primer, es vagin afinant
i vagin millorant tant en la seva estructura com en els seus
objectius.
El funcionament de l’ens d’IB3 té, o millor dit, tenia un bon
coixí legal que havia de garantir el seu paper transcendent dins
la nostra societat; tenia una bona estructura, i empr en passat
perquè crec que l’estructura legal d’IB3 s’ha quedat esbravada
durant aquest mandat, tenia una bona estructura que permetia
garantir la seva independència del poder executiu, del Govern
i del seu funcionament basat en uns criteris estrictament
professionals, teníem la Llei del Consell Audiovisual, una llei
transcendent entenem per donar participació a la societat civil,
una llei que no ha perdut encara la seva virginitat i esperem que
prest aconseguim que es posi en marxa aquest Consell

Deia que és transcendent la Llei del Consell Audiovisual,
una llei però que no ha entrat en funcionament, perquè mai no
s’ha constituït aquest Consell Audiovisual, el qual s’havia de
constituir el primer durant precisament aquesta legislatura, com
tampoc no s’ha constituït, que sapiguem, un altre instrument
interessant i que ja han vist que el meu grup hi farà èmfasi
properament, que és el Consell assessor de continguts i de
programació d’IB3, i que tampoc... -sabem, coneixem de la seva
existència-, però que també entenem que té importància. El
Consell Audiovisual va ser foragitat de la Llei del sector
audiovisual quan es va fer aquest debat, vam presentar moltes
esmenes per incorporar la seva participació en les decisions que
s’havien de prendre envoltant del sector audiovisual, perquè
aquella llei feia molt èmfasi també a IB3, i allà tampoc no es va
voler saber res, com no s’ha volgut saber res durant el debat
d’aquest mandat marc.
Per tant, deia, tenim una bona estructura. Teníem un bon
sistema legal que ens permetia, a través del consens polític,
social i també professional, que s’havia aconseguit el passat
mandat, tenir una bona estructura jurídica per garantir la
independència d’IB3. Ara, després la feina de legislar, de posar
els instruments, IB3 tenia necessitat de guanyar-se el respecte
social com ho necessita qualsevol mitjà públic de comunicació.
Teníem arguments suficients per pensar que IB3, amb les
lleis que s’havien estructurat, no només semblaria honrada, és
a dir, no només seria independent i plural, no només semblaria
honrada com la dona del Cèsar, sinó que no només seria
honrada com la dona del Cèsar sinó que a més ho semblaria, és
a dir que a part d’independència i pluralitat tendria credibilitat.
No convé només ser honrat, sinó també semblar-ho, quan
parlam de política.
Però el PP va guanyar les eleccions quan teníem el marc
legal estructurat i aquesta aparença d’honorabilitat, de la
credibilitat i fins i tot la pròpia honorabilitat i la independència
d’IB3 van desaparèixer. Quan érem infants dèiem en el meu
poble: o jugam tots o rompem la pilota, i el PP ha romput la
pilota del consens d’IB3 amb el nomenament..., amb les
modificacions legals i amb el nomenament dels seus
responsables en el consell de direcció i el director general. És
una llei que ha canviat les regles de joc i quan vol jugar amb les
mans es juga amb les mans i quan vol jugar amb els peus, pot
jugar amb els peus, perquè no hi ha ni consell audiovisual ni
consell assessor de programació, ni hi ha un consell de direcció
plural.
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La primera mostra la vam tenir quan va desembarcar IB3, el
director, com a director general el Sr. Gómez, amb el seu lema
semper fidelis, que va desembarcar com els marines van
desembarcar a Normandia dins IB3. Després del Sr. Gómez va
venir el Sr. Palazón, amb el qual vam tenir l’excepció que
confirma la regla, però al Sr. Palazón el va acompanyar aquell
senyor divino, el Sr. Rupérez, tan divino era que va ser
digitalitzat divinament pel Sr. Bauzá. I finalment, tenim el Sr.
Ruiz. D’entre ells, el Sr. Palazón, com deia, és l’excepció que
confirma la regla, la regla que diu que l’article 14 de la Llei
d’IB3 no serveix per a res, perquè no se li fa ni cas a l’hora de
nomenar el consell de direcció ni el director general.
És cert que durant la ponència hem consensuat algunes
coses, en aquest sentit ens hem reafirmat en el compromisos i
actius de la llei que regula l’ens; hem establert un període de
vigència que no tenia la proposta inicial per al mandat marc;
hem regulat els drets del menor; el vessant educatiu i formatiu
a IB3 i hem acordat impulsar la difusió de la cultura pròpia de
les Illes. El Sr. Rubio a la seva intervenció ha fet un resum molt
correcte del mandat marc, jo no entraré en allò que han acordat,
sinó en allò que ens agradaria que també hagués pogut ser el
mandat marc i no ha estat, perquè ens agradaria haver
aprofundit en la funció de servei públic d’IB3, havíem fet una
sèrie d’esmenes que remarcaven aquest paper essencial, primer
paper que havia de tenir IB3, que és el paper de servei públic,
sobretot perquè aquesta funció de servei públic hauria d’evitar
caure en la temptació sempre present de ser manipulada per part
del Govern, per deixar-se manipular.
Volíem fer jugar un paper, com ja he dit, al Consell
Audiovisual, a la tutela no governamental d’IB3, ja vam veure
a la Llei audiovisual, ja ho he dit abans, del sector audiovisual,
la fòbia del grup de la majoria per la participació de la societat
civil, ho hem dit a la Llei, com dic, audiovisual; ho hem vist
també amb el CES, amb el TIL i amb tot allò que està marcat
per l’estil PP.
I volíem fixar també el paper de la nostra llengua, la pròpia
de les Illes Balears, la catalana, com a llengua que s’ha de
vehicular a la programació d’IB3. Ara hem vist que una esmena
del Partit Popular matisa la posició que tenia el document
inicial, però creim que és insuficient. Reclamàvem també
nosaltres, volíem reclamar més clara de la societat civil dins la
programació, la societat civil és una cosa més que la gent que
organitza fires i festes, és molt més la societat civil d’aquesta
comunitat, i també la difusió volíem i la defensa de la nostra
identitat, la qual no és, precisament, una exposició de
sobrassades penjades d’una escala per agafar figues, la nostra
identitat és quelcom bastant més que el que de vegades és
l’estereotip de “lo nostro”.
Una televisió, en definitiva, plural i pròpia de tots, i davant
el desgavell lingüístic que habita a IB3, proposàvem un llibre
d’estil que regulés com s’ha de comunicar IB3. Evidentment ara
el PP presenta una esmena per incorporar les variants dialectals,
les modalitats insulars, tot i que no entenc si són molt bé
insulars les modalitats o locals. I demanàvem, però, que fos la
Universitat que, a través del llibre d’estil, determinés l’ús
d’aquesta pluralitat lingüística d’IB3, perquè entenem que algú
ha de marcar la pluralitat dialectal dels nostres dialectes, quin
marc ha de tenir a l’ús públic, sinó veim coses esperpèntiques
com dir a una soprano, no soprano del Cola-Cao, sinó a una
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soprano que realment afina, que li diuen “soprà”, una “soprà”,
o com a la muntanya més alta de Menorca li diuen “Montetoro”
i no “el Toro”; o la “fira des Ram” en tost de la “fira del Ram”,
i entenem que si la Universitat fixés aquestes coses a tots ens
aniria molt millor i realment la nostra llengua seria nostra de ver
i no “lo nostro”.
També reclamàvem un paper que defensés la independència
i professionalitat dels treballadors, és a dir, no només la seva
qüestió de com han de fer feina sinó de la seva dignitat pròpia
de treballadors públics d’un mitjà de comunicació públic.
I evidentment la potenciació del sector audiovisual propi i
en especial dels productes fets en llengua catalana, dels
productes fets aquí en la nostra llengua, amb totes les variants
i modalitats dialectals que vulguem, però fets des d’aquí i ara.
I també volíem regular millor el sistema de finançament i de
control d’aquest finançament per part del Parlament. És a dir,
evidentment, i amb el mercat publicitari que tenim ara, IB3 té
moltes dificultats per aconseguir finançaments externs al mateix
pressupost de la comunitat, però lògicament ha d’aspirar a
rebre’n del mercat publicitari, i també entenem que s’ha de
millorar la regulació, que quedi control d’aquest finançament.
És a dir, són molts de recursos públics que s’endú IB3; no estic
dient en cap moment que es malbarati ni un euro a IB3, sinó que
estam dient que hi ha d’haver un control, no només en què es
gasten aquests doblers, que no estic dient que no s’hi gastin,
simplement que hi hagi un control que es gasten bé, i a sobre
que es gasten en la funció de servei públic, perquè evidentment
els recursos públics han d’anar a la funció de servei públic, no
a pelAlícules de cowboys parlades en castellà, que no fan cap
funció de servei públic, sinó al paper elemental de servei públic.
I, és clar, finalment també reclamàvem regular millor les
relacions d’IB3 i el seu finançament a través del contracte
programa amb el Parlament, perquè evidentment el Parlament
en el contracte programa també hi hauria de poder dir alguna
cosa més que rebre la notificació per part del Govern que
existirà aquest contracte programa.
Al final moltes coses del contracte programa s’han quedat
en el calaix de les coses que haurien pogut ser i no són,
lamentablement, i el mandat marc ha quedat d’alguna manera
descafeïnat, com si fos una versió Readers Digest de la llei
d’IB3, de la mateixa IB3, de l’ens públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears, una versió Readers Digest on han desaparegut,
amb la reducció, la “jibarització” que s’ha fet de la llei a través
del mandat marc, han desaparegut aquelles coses que més nosa
podien fer a qui governa de la llei, i per tant si ens oblidam de
la llei perquè tenim un mandat marc veurem que deixam pel
camí moltes coses transcendents d’aquesta llei.
Al final IB3 és un instrument que hauria de ser l’articulador,
el vehiculador de la nostra comunitat, hauria de fer que la
ilAlusió de la construcció d’un país, diguéssim, cohesionat i
harmònic entre les Illes i els pobles que les conformen, aquest
paper que hauria de jugar IB3 a través del mandat marc no el
regulam, i és una cosa que enteníem que era necessari millor,
perquè entenc que és aquesta voluntat una voluntat compartida
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per tots els grups. Entendrem, uns grups o altres, què és el
nostre país d’una manera diferent, entendrem el país d’una
manera diferent, però crec que la voluntat de construir-lo la
podem compartir tots els partits.
En tot cas aquest mandat marc és positiu i el valoram
positivament, perquè és un desenvolupament de la llei que es fa,
i per tant inicia un camí que ja serà millorat en properes
edicions d’aquest mandat marc, en properes intervencions
d’aquest parlament, fruit de noves majories potser, fruit de
l’experiència potser, però en tot cas serà millorat, i evidentment
IB3 tindrà futur com a servei públic si oblida la màxima que
avui impera a la seva porta, que és la mateixa màxima que
impera a la porta de la Conselleria de Presidència, oblida el
semper fidelis al Govern, el d’ara o el que hi pugui haver en un
futur, oblida el semper fidelis i deixa de voler desembarcar amb
la ideologia dominant a les cases de Menorca, de Mallorca,
d’Eivissa i de Formentera, per ser simplement no els mariners,
no l’exèrcit espiritual del govern de torn, sinó l’instrument
cohesionador de la nostra societat.
Gràcies, president.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica i contrarèplica, per
part del Grup Parlamentari MÉS té la paraula el Sr. Nel Martí
per un temps màxim de cinc minuts.
EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:
Moltes gràcies, Sr. President. Jo en tot cas només faré una
referència a les esmenes que ha presentat el Partit Popular, que
supòs que ara defensarà, i he de reiterar, perquè ja ho havia
esmentat a la primera intervenció, la sorpresa que es presentin
unes esmenes que fan referència a la promoció de les modalitats
lingüístiques quan en l’elaboració del text que es vol dictaminar
es va rebutjar incloure la promoció de la llengua de les Illes
Balears, de la llengua catalana, perquè se’ns va dir que aquesta
promoció ja estava contemplada a la legislació de l’Estatut, a la
Llei de normalització lingüística o fins i tot a la Llei autonòmica
de ràdio i televisió; hi està, efectivament, la promoció de la
llengua catalana, i hi estan també incloses les modalitats
lingüístiques.
Però no serà aquest grup ni aquest diputat que es posicionin
contra les modalitats lingüístiques, perquè entenem que parlar
de modalitats d’una llengua és parlar de la llengua, a no ser,
lògicament, que s’utilitzin i es manipulin les modalitats per
qüestionar la mateixa llengua, però si no és així entenem que les
modalitats són el resultat o el producte d’utilitzar una llengua,
les modalitats lingüístiques són el resultat de l’ús de la llengua,
són la llengua parlada, són la llengua usada, i per tant nosaltres
sempre estarem a favor d’aquelles mesures a favor de la llengua
pròpia, de la llengua catalana en el seu ús, també, que es deriva
en modalitats.
Val a dir, perquè no hi hagi errors, i basta..., el que ho vol
consultar ho té molt fàcil, de dir que les modalitats lingüístiques
-en parlam o se’n parla aquí- no són sempre modalitats
lingüístiques geogràfiques, com aquí es refereix, sinó que, de
modalitats lingüístiques, n’hi ha de funcionals, dependent del
context comunicatiu; n’hi ha d’històriques; n’hi ha de

geogràfiques, efectivament; i n’hi ha que són l’estàndard.
L’estàndard és -i consultin-ho, si no- una modalitat lingüística
amb unes funcions determinades, i el parlant decidirà quina
modalitat utilitzarà en cada moment, en cada context per fer un
bon ús de la llengua. Però sempre estarem parlant de la llengua.
En aquest sentit jo crec que el marc legal és molt clar. Tenim
un Estatut d’Autonomia que parla d’una llengua pròpia, la
llengua catalana, com a pròpia i oficial; no diu de modalitats,
s’entén que l’ús, la parla de la llengua esdevé l’ús amb
modalitats. Tenim una llei de normalització lingüística que parla
de les modalitats lingüístiques de la llengua catalana, que han de
ser objecte d’estudi i de protecció sense perjudici de la unitat de
l’idioma; i diu també la Llei de normalització lingüística a
l’article 28.1 que el català ha de ser la llengua usual en
emissions de ràdio i de televisió i en altres mitjans de
comunicació social de titularitat de l’administració autonòmica.
Per tant no pot ser més clar.
La nostra posició no serà de rebuig o que es pugui entendre
així, el rebuig a l’ús de les modalitats lingüístiques de la llengua
catalana, sempre dins el context de correcció ortogràfica, lèxica,
sintàctica, que lògicament açò està encomanat a l’Institut
d’Estudis Catalans i a la Universitat de les Illes Balears, que han
de vetllar, com ho fa la RAE, com ho fa la Reial Acadèmia
Espanyola, per la llengua castellana. Dins aquest context, per
tant, no rebutjarem mai una proposta en aquest sentit, tot i que
cal dir que és una proposta en aquest moment absolutament jo
crec que desencertada i desafortunada, primer per manca de
coherència, per haver rebutjat propostes anteriors de promoció
de la llengua, on la llengua sempre és la llengua usada, parlada,
i per tant es convertirà en les modalitats lingüístiques dependent
del context en el qual s’usa; es rebutja açò i en canvi sí que es
vol fer referència, per tant donar categoria, a la modalitat sense
fer referència a la llengua. La consideram desafortunada.
Consideram també desafortunat el fet que s’hagi fet ara i no
s’hagi fet anteriorment amb la preparació d’aquest document
que avui dictaminam, perquè ens dóna la sensació que el Partit
Popular el que vol és tornar a convertir el tema lingüístic en el
protagonista constant de mil lleis, de mil normes que tramita
aquest parlament. És una llàstima, perquè la llengua
efectivament no hauria de ser una bandera de ningú, hauria de
ser de tothom, de tots els grups que avui som presents en
aquesta cambra, de manera que si en parlam, si en parléssim, fos
amb un sentit de preocupació i de lleialtat per aconseguir que la
llengua catalana sigui una llengua usada de forma habitual, de
forma normal, i els ciutadans se sentin que estan protegits, se’ls
garanteixen els seus drets lingüístics.
Per tant no les rebutjarem, ens abstendrem, però sí que
volem deixar molt clar el nostre posicionament, i consideram
que no era afortunat presentar-les avui aquí, i presentar-les
després d’haver rebutjat propostes del nostre grup que anaven
en la mateixa direcció però que parlaven de la promoció de la
llengua.
Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. Fernando Rubio, per un temps màxim de cinc
minuts.
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Moltes gràcies, Sr. President. Per donar resposta al que ens
plantejava el Grup Parlamentari MÉS, i també per fer una
posició de les esmenes que presenta el Grup Parlamentari
Popular, he de dir que efectivament al preàmbul d’aquest
mandat marc que avui se sotmet a consideració votació
d’aquesta comissió d’Assumptes Institucionals el segon
paràgraf diu: “Pel que fa als mitjans públics de comunicació,
l’article 90 de l’Estatut d’Autonomia disposa que les
institucions de les Illes Balears han de garantir la imparcialitat,
la pluralitat i la veracitat informativa d’aquests mitjans.
Altrament els mitjans públics han de vetllar pel compliment del
model lingüístic i han d’orientar la seva activitat a la promoció
de la cultura de les Illes Balears”.
Per tant jo crec que d’aquesta manera s’està deixant ben clar
que el que han de fer la televisió i la ràdio públiques de les Illes
Balears és fomentar el nostre model lingüístic, que efectivament
el nostre model lingüístic, com bé ha dit el diputat del Grup
Parlamentari MÉS, està perfectament regulat a l’Estatut
d’Autonomia i a les lleis que fan referència a la normalització
lingüística o que fan referència en general al model lingüístic de
les Illes Balears.
Simplement el que s’introdueix per part del Grup
Parlamentari Popular, que hem considerat que efectivament és
important, és, després de vetllar pel compliment del model
lingüístic, que ningú no discuteix en aquesta comissió ni ningú
no discuteix en cap cas, ni aquí dins el Parlament ni a fora del
Parlament, és introduir una esmena d’addició en la qual es
digui, després de “model lingüístic”, “amb especial cura de les
distintes modalitats lingüístiques insulars de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears”. Per tant ningú no qüestiona ni el
model lingüístic, ni ningú no qüestiona la unitat de la llengua
catalana, però sí és cert que s’està fent un incís en un tema que
nosaltres consideram important pel següent motiu: perquè
nosaltres defensam una televisió que sigui de proximitat, una
televisió que sigui propera cap al ciutadà de les Illes Balears.
Per tant quan un ciutadà veu aquesta televisió s’ha de sentir
identificat amb els programes, s’han de sentir identificat amb el
locutor que et parla, amb el presentador de l’informatiu, i per
tant, sense qüestionar la unitat de la llengua, però sí tenir un
vehicle, un canal de comunicació amb el qual la gent es pugui
sentir absolutament identificada amb el seu parlar, tot i que no
és una feina fàcil, perquè, efectivament, fins i tot dins cada illa
hi ha multitud d’expressions, de girs lingüístics, de paraules que
són pròpies de diferents indrets, però sí és cert que a cada una
de les illes es poden treure unes particularitats pròpies, i que
aquestes particularitats tenguin el seu reflex dins la televisió i
dins la ràdio de la nostra comunitat autònoma no és una cosa
que hagi d’escandalitzar ningú. I que tot això es faci dins el
context normatiu, dins el marc normatiu que regula el model
lingüístic de les Illes Balears, idò consideram que és un tema
absolutament positiu.
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Com també consideram que és positiu el fet que es reguli
aquesta qüestió a l’Estatut d’Autonomia, que aquesta va ser una
de les novetats més importants de la modificació que va tenir el
nostre Estatut d’Autonomia l’any 2007, i és que es va introduir
el fet que s’havia de potenciar el coneixement de les modalitats
lingüístiques insulars de la nostra comunitat autònoma, i això
està dins el text articulat...; no em digui que no, perquè això està
regulat dins el text articulat de l’Estatut d’Autonomia, tot i que
efectivament l’article 3 reconeix que el català, propi de les Illes
Balears, és llengua oficial de la nostra comunitat autònoma.
Per tant crec que aquest tema, que efectivament estam
d’acord que és un tema que no és patrimoni de ningú, és un
tema que no hauria de ser polèmica, és un tema que no hauria de
tenir més importància, sí que hem considerat, dins el mandat
marc, fer una referència a les modalitats insulars a una televisió
pròpia, a una televisió culturalment específica. Nosaltres
consideram que podem tenir relació amb altres televisions de
parla catalana, o podem tenir relacions amb altres televisions
autonòmiques d’altres punts d’Espanya, amb les quals vulguem
fer..., no ho sé, qualque tipus de colAlaboració... En definitiva,
però, nosaltres hem de tenir el nostre producte propi, i jo crec
que defensar això és important, i per tant crec que el fet que
s’hagi concretat i s’hagi introduït aquesta qüestió és
absolutament, en fi, necessari i important si volem un producte
propi.
I quant a allò que comentàvem abans, l’esmena que
proposam, proposaríem que fos un article 8 bis, i que quedi
redactat en els termes que estan a l’esmena que va registrar el
Grup Parlamentari Popular.
Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Ja per acabar, per part del Grup
Parlamentari Socialista, el Sr. Damià Borràs, per un temps
màxim de cinc minuts.
EL SR. BORRÀS I BARBER:
Gràcies, Sr. President. “La programació de l’ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears ha de complir les funcions de
servei públic i ha de contribuir a la normalització de la llengua
i la cultura pròpies de les Illes Balears. La llengua vehicular de
tota la programació és el català, d’acord amb el que disposen
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i la Llei de
normalització lingüística, tot respectant les modalitats
lingüístiques pròpies de la llengua. Aquests requisits també són
aplicables a la producció audiovisual de l’ens i de les empreses
filials prestadores.”
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Açò és l’esmena 1591/2014 que vam presentar i que no va
ser acceptada, i que ara el Partit Popular, fent una cabriola,
incorporar una esmena en aquest mateix sentit. Sí, a treball en
ponència va ser presentada i no va ser acceptada. De totes
maneres, com deia el generalísimo Franco, no hay mal que por
bien no venga, i el PP ha incorporat al mandat marc, a través...
Esperem; esperem que l’aprovarà, perquè com que duen dos
plenaris consecutius en el Parlament votant en contra de les
seves pròpies esmenes, no sabem si avui l’aprovaran o no, però
suposem que aquesta vegada sí que votaran a favor de les seves
esmenes, i ho incorporaran. Com deia, no hi ha mal que no
vengui per a bé, i incorporarem les paraules “llengua catalana”
en el mandat marc, perquè havia fet autèntics jutipiris, autèntics
equilibris el Partit Popular fins ara per no dir les coses pel seu
nom, no dir “llengua catalana”, i al final per una esmena, jo
supòs que per un lapsus linguae de qui ha redactat aquesta
esmena, parla de llengua catalana, pròpia de les Illes Balears,
quan el Sr. Ruiz, director general de l’ens, paracaigudista
semper fidelis, normalment ens diu que les llengües són pròpies
supòs que les tres que tenim en aquesta comunitat, les estiloses
llengües d’aquest país.

que no és precisament el respecte a aquestes coses el que impera
a IB3. I per açò hauria d’haver servit el mandat marc i per açò
hauria de servir el contracte programa que emanarà del mandat
marc i que el Parlament hauria d’haver pogut controlar i no
podrà.
I per açò hauria de servir la Llei del consell audiovisual, que
existeix, està aprovada per aquest Parlament, crec recordar que
per unanimitat, però que el Govern actual no s’ha dignat a
constituir, es va aprovar a finals del mandat de la legislatura
passada, s’havia de constituir en el començament d’aquesta i
encara no s’ha constituït. Com no s’ha constituït tampoc el
Consell assessor de programació, és la fòbia a la societat civil,
la majoria ha de ser silenciosa, però no pot participar, no pot
opinar, no pot dir. I així ens va en aquest país, el qual
evidentment va de gambirot, o, com deim a Menorca, de can
belAlo a can catelAlo, perquè vegi que de modalitats n’hi ha que
fins i tot poden fer incomprensible els que parlam.
Gràcies President.
EL SR. PRESIDENT:

Proximitat. Sr. Rubio, estam completament d’acord que hem
de tenir una televisió de proximitat, que l’espectador se senti
identificat, identificat amb la televisió que veu. Però els pares
normalment intenten no mostrar els vicis als seus fills, sinó les
virtuts, intenten ser exemplars davant els seus fills; no solen fer
aquelles coses que, com que no tots estem prou ben educats,
acostumam a tenir mals vicis o mals costums, i intentam no
inculcar-los als nostres descendents, sinó al revés, intentam
mostrar-los les virtuts. Açò és l’obligació de la televisió pública,
mostrar les virtuts, no els vicis, i, per tant, proximitat a base de
dir tarde de perros, no; no, Sr. Rubio. Per açò demanàvem que
hi hagués una intervenció, hi hagués una intervenció o un llibre
d’estil que regulés com s’ha de parlar en aquesta televisió,
respectant les modalitats lingüístiques, és clar que sí, faltaria
més.
Però, clar, ara la llengua la regularà a IB3 un funcionari de
la Conselleria d’Educació. No sé si coneixen vostès un facebook
que es diu “Retalls de llengua”; convé que se’l mirin, perquè
veuran com s’usa el català a IB3, com s’empren les modalitats
a IB3, i com dirien en aquest “Retalls de llengua”, tenir un
funcionari de la Conselleria d’Educació, per més bona voluntat
que hi posi per resoldre els problemes lingüístics a IB3, és com
intentar buidar la mar amb un tassó, o amb un got, o amb un
vas, perquè, de modalitats, en tenim moltes. Per tant, sí a la
proximitat, però des de l’exemplaritat, des del rigor, no dient
aquestes coses, perquè si no, com deia un amic meu, expresident
del Consell de Menorca, quedarem alfombrados, en mallorquí
astorats, perquè evidentment açò és com es parla avui en dia a
IB3, confonent els barbarismes, els castellanismes com a
llengua de proximitat, i açò no és llengua de proximitat, açò és
parlar malament.
Per tant, aquest mandat marc hauria de ser molt més que un
debat sobre la llengua que d’ús a IB3, perquè no només és
llengua a IB3, perquè l’exemplaritat d’IB3 no només ha de ser
en l’idioma que parlen els qui la fan, sinó que també
l’exemplaritat d’IB3 hauria de ser respecte a la independència
del mitjà, respecte a la professionalitat dels treballadors,
respecte a la pluralitat d’aquesta comunitat, respecte a la
diferència, respecte a les minories, bàsicament respecte, i veim

Gràcies, Sr. Diputat. Passam a les votacions, primer, la
votació de les esmenes RGE núm. 2322/14 a 2328/14 del Grup
Parlamentari MÉS.
Vots a favor? 6.
Vots en contra? 9.
I cap abstenció.
Votació de les esmenes RGE núm. 2892 i 2893/14 del Grup
Parlamentari Popular.
Vots a favor? 9.
Vots en contra? Cap.
Abstencions? 6.
Votació de la proposta del mandat marc amb les esmenes
aprovades i incorporades, si n’és el cas.
Vots a favor? 9.
Vots en contra? 6.
Cap abstenció.
En conseqüència, queda aprovada la proposta del mandat
marc de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
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II. Proposició no de llei RGE núm. 8671/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a retorn de la part
proporcional de la paga extra de Nadal 2012.
Passam al segon punt de l’ordre del dia que consisteix en el
debat de la Proposició no de llei RGE núm. 8671/13 del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a retorn de la part proporcional de
la paga extra de Nadal de 2012. 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. No sé si farà falta. Aquesta
proposició no de llei he de dir que el nostre grup ja la va
presentar fa uns mesos i també una de molt semblant, en el
mateix sentit, que va presentar el Grup Socialista. La tornam
presentar perquè les circumstàncies han canviat i perquè creim
que avui requereixen reiterar aquella petició.
Val la pena recordar que va ser a través del Reial Decret Llei
20/2013, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat, que es va
publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat, dia 15 de juliol, és a
través, com deia, d’aquest reial decret, que se suprimeix per al
2012 la paga extra de desembre, o de Nadal. L’aplicació
d’aquest reial decret en referència a la paga extra va ser en la
majoria de casos la supressió íntegra de la paga de desembre del
2012.
Per altra banda veim però que la recomanació de la
institució del Defensor del Poble, així com també varies
sentències, de les quals em referiré a tres, les tres que em
semblen més significatives i són també les darreres que s’han
produït, es considera que l’aplicació de l’esmentat reial decret
en relació amb la paga extra del 2012 no s’ajusta a dret i de fet
és nulAla. I el raonament que feia tant la institució del Defensor
del Poble, com aquestes sentències que esmentaré, és molt
senzill: la supressió de la paga extraordinària de desembre del
2012 ha de ser proporcional al temps treballat des de la vigència
del reial decret, dia 15 de juliol del 2012; és a dir, que s’ha
d’aplicar des d’aquesta data, quan entra en vigor el decret llei,
ja que una part de la paga correspon a un període de temps ja
realitzat i en el qual no era vigent la nova norma.
El Jutjat central contenciós-administratiu número 4 de
Madrid, va dictar dia 30 de gener de 2014 una sentència
important perquè és la primera sentència en contra de
l’Administració general de l’Estat, ja teníem sentències que
afectaven treballadors públics de l’Administració autonòmica i
local, però no de l’Administració de l’Estat, dicta una resolució
que obliga el Ministeri d’Interior a retornar la part proporcional
de la paga extraordinària suprimida el 2012 en el reial decret. El
tribunal ordena al ministeri, i llegesc textualment, “a abonar la
part proporcional de la paga extra corresponent al període
comprès entre 1 de juny fins el 14 de juliol del 2014, així com
la part proporcional del complement específic i la resta de
quantitats que s’han d’abonar de forma conjunta amb la paga
extraordinària”. Diu també la resolució que “l’aplicació
retroactiva del reial decret contravé els principis de seguretat
jurídica i de confiança legítima”.
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La segona referència jurídica a la qual em volia referir, fa
referència al Tribunal Suprem, que ha plantejat una qüestió
d’inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional,
perquè considera que la supressió a funcionaris i treballadors
públics de la paga extra del 2012 va poder vulnerar la prohibició
de retroactivitat de les lleis, garantida a la Carta Magna. Cal
recordar que el Tribunal Constitucional ja ha admès a tràmit 4
qüestions d’inconstitucionalitat més sobre el mateix tema, entre
elles una presentada per l’Audiència Nacional.
La tercera referència, anterior a les que he esmentat, és la del
Tribunal Superior de Justícia de Madrid, que la seva resolució
era favorable a pagar, a retornar la part de la paga extra del
2012, referint-se però al personal laboral, sobre el qual
precisament hi ha un ample acord en la doctrina. Açò no
obstant, el reconeixement al personal laboral d’aquesta
sentència creim que fa encara més evident el greuge de cara las
funcionaris i justifica més que mai aquesta iniciativa que fes
extensiva la mateixa lògica al conjunt de treballadors.
Des del nostre punt de vista, l’aplicació d’aquell reial decret
en relació a la paga extraordinària no s’ajusta a dret, la supressió
íntegra de la paga ha estat una mala aplicació d’aquell decret
llei. I en aquest sentit moltes comunitats autònomes, moltes
institucions, molts d’ajuntaments, han corregit aquella decisió
per iniciativa pròpia, o bé arran de sentències judicials. Val a dir
que comunitats autònomes governades per diferents partits
polítics, en aquest cas no depèn d’açò, com Navarra, País Basc,
Extremadura, Galícia, o ajuntaments per no anar més enfora,
com l’Ajuntament d’Alaior, governat per una diputada del Partit
Popular, doncs han considerat que l’aplicació de la retroactivitat
de la paga extra del 2012 era incorrecta i han cercat fórmules
per corregir-la.
És açò que demanam, que tornam demanar en aquesta
proposició no de llei, instar el Govern a fer efectiva la part
corresponent de la paga extraordinària que correspon al temps
treballat dins el 2012 fins a la publicació del Reial Decret Llei
20/2012, per coherència amb les sentències judicials avui que
coneixem, per evitar esperar fins que sigui el Tribunal
Constitucional qui resolgui i aleshores actuï el Govern, i també
per una qüestió de justícia. Consideram que ja no és qüestió
d’aplicar i de ser coherents amb les sentències judicials, que
lògicament sí, sinó que, a més a més, per una qüestió de justícia,
de bona aplicació del reial decret, aquest com a mínim hauria de
contemplar el retorn d’aquesta part proporcional.
No és una part poc important, val la pena recordar que la
consellera d’Administracions Públiques fa uns mesos, recordava
l’estalvi que havia suposat per a l’administració autonòmica
aquesta paga extra. Bé idò, aplicant aquesta part proporcional,
el 25% que afectaria, estam parlant de més de 10 milions
d’euros, la qual cosa no és insignificant.
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Des del nostre grup per tant, consideram que el Govern ha
de prendre una decisió ja. No esperar i no retardar la decisió i
ser justos amb allò que pretenia aquest reial decret mal aplicat
per algunes administracions, entre les quals la nostra en va
formar part.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Diputada Lourdes Aguiló, per un
temps màxim de deu minuts.

els empleats públics consideraven que conculcava els seus drets
i també va provocar nombrosos recursos judicials.
Jutjats i tribunals han donat la raó per activa i per passiva a
les persones que varen interposar recurs. Moltes administracions
públiques, el Sr. Martí n’ha citat unes quantes, han estat
sensibles als pronunciaments jurisdiccionals i han estès aquests
pronunciaments a la totalitat dels seus empleats públics, abonant
al personal laboral la part corresponent als 14 primers dies de
juliol i al personal funcionari, la part proporcional corresponent
al mes de juny i als primers 14 dies de juliol de 2012. Tot això
atès que tenen un diferent sistema de meritació d’aquest dret un
i altre tipus de personal.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:
Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Martí, com no pot ser d’altra manera donarem suport a la seva
proposició no de llei. No és la primera vegada que parlam
d’aquest tema en aquesta comissió parlamentària, ja fa uns
mesos el meu grup va presentar una proposta semblant que no
va prosperar, perquè no va tenir el suport del Grup Popular, del
grup majoritari.
Des d’aleshores però certament, com vostè ha explicat, hi ha
hagut molts de pronunciaments judicials que han donat la raó a
la posició que hem tengut sempre tant el Grup MÉS, com el
Grup Socialista. I per tant, després de tots aquests
pronunciaments judicials, sembla que és un bon moment per
replantejar novament aquesta qüestió a la llum d’aquestes
sentències que ha citat molt bé el Sr. Martí.
Com no podia ser d’altra manera, jutjats i tribunals tant de
la branca social per al personal laboral, com de la branca
contenciosoadministrativa per al personal funcionari, han
reconegut el fet que el Reial Decret Llei 20/2012, publicat dia
15 de juliol, que en el seu article 2.1 va suprimir el dret a
percebre la paga extra de desembre de 2012 a tot el personal del
sector públic, definit a l’article 22.1 de la Llei 2/2012, de 29 de
juny de pressuposts generals de l’Estat, no podia tenir efectes
retroactius respecte del dret de la part proporcional de la paga
extra, ja meritat en el moment en què la norma reglamentària de
la norma legal es va publicar.
No discutirem ara si la mesura era correcta o si no ho era,
però allò que repetirem una vegada més i sí que podem dir-ho
ara, d’acord amb la doctrina dels jutjats i tribunals, és que
l’adopció d’aquesta mesura no es va fer respectant la legalitat
vigent en matèria de meritació de pagues extres dels empleats
públics, i va vulnerar de manera flagrant el principi
constitucional de retroactivitat de les normes no favorables o
restrictives de drets que consagra l’article 9.3 i també els
principis de confiança legítima i seguretat jurídica a què fa
referència l’article 3 de la Llei 30/1992.
Després de tants de pronunciaments judicials és un bon
moment, i esperem que així ho entengui el grup majoritari, per
cercar el consens entre tots els grups parlamentaris que permeti
el reconeixement d’un dret i que asseguri l’aplicació igualitària
d’aquest. L’aplicació d’aquell reial decret va generar
moltíssimes queixes i escrits dirigits a l’Oficina de la Defensora
del Poble, demanant mediació i empara davant una decisió que

Jutjats i tribunals socials i contenciosos han vengut a donar
la raó a la institució de la Defensora del Poble, la qual, després
de solAlicitar distints informes, va emetre unes recomanacions
molt clares i va explicar com s’havia d’aplicar aquella mesura
d’acord amb la doctrina del Tribunal Constitucional, tenint molt
present el principi de retroactivitat de les normes no favorables
o restrictives de dret. I la primera d’aquestes recomanacions
deia que s’havia d’interpretar aquell reial decret, en allò referit
a la supressió de la paga extraordinària, restringint la seva
aplicació a la quantia no meritada, referida al moment en què es
publicava la mesura. Allò que demanava la Defensora del Poble
respecte dels empleats públics i que el Govern de les Illes
Balears no va atendre, allò que demanava és precisament allò
que els jutjats i tribunals han dit que s’havia de fer per actuar
conforme a dret, han dit fins i tot que no cal esperar un
pronunciament del Tribunal Constitucional, des del moment en
què hi ha la possibilitat d’interpretar d’una manera
constitucionalment vàlida aquell reial decret.
Ja diguérem en el moment que es va analitzar la nostra PNL,
que la fórmula d’aplicació que demanava la Defensora del
Poble, seria l’aplicació que ben segur establirien el Tribunal
Superior de Justícia i fins i tot el Tribunal Constitucional, quan
es trobessin davant els recursos que sobre aquesta qüestió
s’havien interposat davant jutjats contenciosos i davant jutjats
socials, i el temps ens ha donat la raó: dèiem que això arribaria
i això ha arribat. La jurisprudència i la doctrina del Tribunal
Constitucional són abastament clares i nosaltres sabíem que
podíem fer aquella afirmació sense por d’equivocar-nos i no ens
vàrem equivocar. Jutjats i tribunals ens han donat dia a dia la
raó, senzillament perquè la tenim.
El principi de retroactivitat de les normes sancionadores de
les no favorables, o de les restrictives de drets, és un principi
constitucional que es garanteix a l’article 9.3 de la Constitució,
com el de seguretat jurídica. I aquest principi significa que una
norma que és desfavorable, o restrictiva de drets i la norma que
suprimeix una paga extra als empleats públics és desfavorable
i restrictiva de drets, no pot de cap manera, d’acord amb la
Constitució vigent, tenir efectes retroactius, no és conforme a la
Constitució l’aplicació retroactiva que es va donar a la mesura
de supressió de la paga extra de Nadal del 2012 respecte dels
empleats públics, atès que es va suprimir fins i tot respecte dels
mesos en què ja s’havia meritat el dret.
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I no ens val que ens parlin d’un informe que es va fer ad hoc
per salvar els mobles, on es deia que la meritació es produïa dia
1 de desembre. Això no és així, per més que la literalitat de la
llei ho digués, no és així i ho han dit els tribunals per activa i per
passiva. Han dit que des del moment en què la paga extra es pot
fraccionar per mensualitats, aquells 2 mesos s’havia produït la
meritació, la part de tot el mes de juny i els 14 dies de juliol
s’havien meritat. I de fet això és així sempre: quan un funcionari
es jubila, si es jubila dia 30 de juny, segur que tots els
funcionaris que es varen jubilar dia 30 de juny de 2012 varen
cobrar la seva part proporcional de la paga extra del mes de
juny, perquè el decret no havia entrat en vigor. Qualsevol
persona que va acabar la seva relació laboral o funcionarial amb
l’administració de la comunitat autònoma entre els dies 1 de
juny i 14 de juliol en què se va publicar el decret, va percebre
aquella paga extra. El greuge és evident.
I en qualsevol cas respecte de l’informe, ja s’han pronunciat
tribunals i jutjats, i es tornaran pronunciar, és que no hi cap cap
altre pronunciament, només hi ha aquest, aquesta tesi no es pot
mantenir més, no ens poden tornar llegir la literalitat de la llei
que diu “el día 1", significa que el dia 1 paga sencera, els 6
mesos anteriors. Els funcionaris meritam el dret a la paga
extraordinari de Nadal entre els dies 1 de maig i 30 de
novembre i si dia 1 estam en nòmina la cobram sencera. Però si
hi hem estat una part proporcional d’aquests mesos, llavors
meritam la percepció de la part proporcional dels mesos que
s’ha fet feina, i ho han dit els tribunals, ho han dit els jutjats, ho
ha dit la Defensora del Poble.
I ja és hora que aquest dret sigui reconegut també per
aquesta cambra. Els fets i els fonaments de dret són
incontestables, i per això, a parer del meu grup, només ens
queda donar suport a aquesta PNL i demanar al Grup
Parlamentari Popular que s’hi afegeixi.
El mandat d’aquesta PNL s’hauria de fer efectiu sobretot per
assegurar l’aplicació del principi d’igualtat que també consagra
la Constitució a l’article 14, que és el de la igualtat davant la
llei. Les evidències d’inconstitucionalitat de la retroactivitat de
la norma que es conté en el Reial Decret 20/2012 s’han fet
paleses, ho ha dit la Defensora del Poble, ho han dit els jutjats
i tribunals que fins ara s’hi han pronunciat. Hi ha ja un rosari de
sentències favorables a tots aquells que han interposat recursos
i la legislació de la jurisdicció contenciosa diu que les
sentències en matèria de personal poden estendre els seus
afectes a la totalitat del personal que pugui haver estat afectat,
en aquest cas per la norma, justament per assegurar el principi
d’igualtat.
No seria just que la llei i que la Constitució no s’aplicassin
igual per a tots, cal demanar al Govern que apliqui el dret
meritat a la totalitat dels empleats públics, uns per 44 dies, i els
altres, el personal laboral, per 14 dies, de manera igualitària, per
a tothom, hagin interposat recursos o no davant les jurisdiccions
contenciosa o social.
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Cal també en aquest punt assegurar el principi d’igualtat
davant la llei i si ho feim no serem els primers, hi ha moltes
altres administracions fins i tot a les Illes Balears, ja ens han
posat l’exemple de l’Ajuntament d’Alaior, amb una alcaldessa
del Partit Popular, també diputada en aquesta cambra que ho ha
fet per al seu personal.
És per això que nosaltres donam suport a aquesta PNL per
assegurar que les normes s’apliquen no només conforme a dret,
sinó també de manera igualitària per a tots els empleats públics.
Demanam al Grup Popular que s’hi posicioni a favor perquè tan
sols es demana que s’apliqui la norma d’acord amb la
Constitució, d’acord amb les recomanacions de la Defensora del
Poble i dels jutjats i tribunals que fins ara s’hi han pronunciat.
Convé un gest també per al personal funcionari, convé un
gest, ja és hora -ja és hora-, no podem oblidar, senyores
diputades i senyors diputats, que el capital humà és el capital
més important que té una empresa, que té una institució, s’ha de
tenir cura de les persones que fan feina, s’ha de tenir cura dels
servidors públics. Els treballadors públics de les Illes Balears,
el nostre personal funcionari i el nostre personal laboral,
necessita el suport i el reconeixement de totes les institucions,
també d’aquesta cambra. Són les persones que estan en primera
línia, imprescindibles per al bon funcionament de les
institucions i dels serveis públics que aquestes gestionen. Han
estat malmenats pel Govern del Partit Popular que els ha tractat
de privilegiats i fins i tot de ganduls .
S’ha fet tot quant s’ha sabut per davallar el prestigi que els
correspon i creim sincerament que es mereixen com a mínim el
reconeixement igualitari d’aquest dret del qual són creditors per
la feina ben feta, per l’esforç diari i quotidià en benefici dels
serveis públics, però també perquè aquesta llei s’ha d’aplicar,
aquest decret llei s’ha d’aplicar conforme a la Constitució...
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant ja, per favor.
LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:
Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Biel Martí, per un
temps màxim de deu minuts.
EL SR. MARTÍ I BALLESTER:
Gràcies, president. Sr. Martí, Sra. Aguiló, argumentaré la
meva intervenció basada en els diferents informes jurídics de les
diferents administracions públiques. Per tant, entenguin que ens
hem agafat no..., el nostre argumentari és basat en aquests
informes jurídics que crec que s’han de tenir en compte. I per
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cert, Sr. Martí, vostè em retreu l’Ajuntament d’Alaior, però
també seria bo retreure els ajuntaments governats pel Partit
Socialista o ajuntaments governats pel seu grup, pel seu partit
que no ho han fet, per tant, aquí hem de jugar tots. Hi ha
ajuntaments governats per socialistes i ajuntaments governats
pel seu partit que no han retornat aquesta paga, també els
haurien de demanar comptes, no ho creu?
En primer lloc, però, voldria deixar clar - i que consti al
Diari de Sessions d’aquesta comissió- el reconeixement del
Grup Parlamentari Popular al treball que realitzen els lletrats
que compareixen a les comissions i que segur que no
s’avorreixen perquè fan la seva feina i els uixers que
amablement donen suport a les puntals necessitats que tenim els
diputats, com poder disposar d’un tassó d’aigua abans o després
de la nostra intervenció, als quals nosaltres, els diputats del
Grup Parlamentari Popular, no els consideram els guardians de
l’aigua, la gerra i els tassons. I el reconeixement als diputats de
tots els grups parlamentaris que assisteixen a les comissions i
que no intervenen i que a més d’escoltar el debat poden estar
prenent nota o ampliant informació mitjançant els seus mòbils,
ordinadors o iPad. I ho dic per l’afirmació que va fer ahir el Sr.
Mas del Grup Parlamentari MÉS, que va afirmar que el lletrat
s’avorreix, l’uixer només serveix per guardar la gerra i l’aigua,
i els diputats som a la comissió jugant amb el watshapp,
afirmacions, que, per respecte a aquesta institució, no
qualificaré., perquè el Sr. Mas pot portar només dos mesos com
a diputat, però no és un adolescent que pot pecar
d’inexperiència, ja és grandet per mesurar el que diu sense
ofendre o menysprear els altres membres d’aquest parlament.
Ara sí, per fer populisme són els números u i reivindiquen
durant aquesta legislatura qüestions que ells no varen ser
capaços d’executar o presenten proposicions no de llei que no
tenen en compte els informes jurídics, que jo sí avui tendré, de
la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques o de la
Direcció General de la Funció Pública. I, per descomptat, ni
s’hauran llegit l’informe jurídic de la Conselleria
d’Administracions Públiques del Govern balear redactat pel cap
de Departament Jurídic i un assessor tècnic en referència amb
la qüestió que ens ocupa avui, perquè si ho haguessin llegit
sabrien que l’article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, de 23 de
juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de
foment de la competitivitat, disposa: “A l’any 2012 el personal
del sector públic definit a l’article 22.1 de la Llei 2/0212, de 29
de juny, de pressuposts generals de l’Estat, veurà reduïdes les
seves retribucions en les quanties que corresponen percebre el
mes de desembre com a conseqüència de la supressió tant de la
paga extraordinària com de la paga addicional de complement
específic o pagues addicionals equivalents d’aquest mes”.
Aquesta disposició suprimeix la percepció de la paga
extraordinària del mes de desembre de l’any 2012 per al conjunt
d’empleats públics, ja que així ho estableix expressament i ho
fa a partir de la seva entrada en vigor, el que passa el dia
següent a la seva aplicació oficial, és a dir el dia 15 de juliol de
2013.

Per tant, la situació actual és que el Tribunal Constitucional
ha acordat admetre a tràmit, en relació amb el Reial Decret Llei
20/2012, diversos recursos d’inconstitucionalitat alguns dels
quals afecten les qüestions contemplades al seu títol I, o títol
primer, i per tant a les matèries que afecten els empleats públics.
La postura de l’Estat, després de les indicacions rebudes pel
seu servei jurídic, va informar que, en relació amb la possible
inconstitucionalitat de l’article 2 del reial decret llei,
l’Advocacia General de l’Estat ha presentat quatre punt en
defensa de la constitucionalitat de la mesura, que són els
següents: primer, el dret de percebre la paga extraordinària no
s’ha de considerar un dret individual inclòs en el sentit dels
protegits per l’article 9.3 de la Constitució Espanyola, ja que
aquests drets del 9.3 han d’interpretar restrictivament i s’ha de
considerar que la norma suprema està protegint únicament i
exclusivament els drets fonamentals pròpiament dits o els drets
individuals estrictament recollits en la pròpia constitució.
Segon, l’article 2 del Reial Decret Llei 20/2012 no és una
disposició sancionadora no favorable o restrictiva dels drets
individuals, és doctrina del Tribunal Constitucional que el
principi d’irretroactivitat de les lleis de l’article 9.3 fa només a
les normes sancionadores no favorables i les restrictives de drets
individuals.
Tercer, l’article 2 del Reial Decret Llei 20/2012 no estableix
una retroactivitat proscrita de l’article 9.3 de la Constitució
Espanyola. El Tribunal Constitucional ha declarat repetidament
que la retroactivitat de l’article 9.3 de la Constitució Espanyola
prohibeix la retroactivitat pròpia o de grau màxim, una norma
és relativa als efectes de l’article 9.3 quan incideix sobre
relacions consagrades i afecta situacions esgotades.
Quart i últim, concorren excepcionals circumstàncies
d’interès públic que ho justifiquen, concorren a aquest supòsit...
és un interès rellevant que justifiqui la mesura, és a dir els
equilibris macroeconòmics de l’economia espanyola i de la
necessitat urgent de reduir el dèficit públic, mesures que han
hagut de ser adoptades amb caràcter urgent mitjançant aquest
reial decret llei.
Per tant, a quina conclusió podem arribar? D’acord amb
l’exposat i en tant que no hi ha encara sentència ferma ni del
Tribunal Constitucional davant el qual s’interposà qüestió de
constitucionalitat per part de l’Audiència Nacional, ni del
Tribunal Suprem, qualsevol disposició de qualsevol entitat local
o comunitat autònoma que contravingui el que disposa l’article
2 del Reial Decret Llei 20/2012, del 23 de juliol, de mesures per
garantir l’estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat,
es considera que no s’ajusta a dret, havent de ser objecte
d’impugnació el recurs davant l’òrgan jurisdiccional
corresponent.
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Per part del Govern balear, també notifica les seves
conclusions l’informe jurídic del 24 d’octubre de 2012 a la
relació del conseller d’Administracions Públiques relativa a la
petició d’abonament de la quantia proporcional corresponent en
concepte de paga extraordinària del mes de desembre de 2012,
que diu que, atesos els fets i el fonament de dret exposats és
procedent proposar al conseller d’Administracions Públiques
que dicti una resolució en els termes següents: no cedir, d’acord
amb els arguments exposats, a la petició d’abonament d’una
quantia en concepte de part proporcional de la paga
extraordinària de desembre de 2012 que s’hauria generat abans
de l’entrada en vigor del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de
juliol; segon, notificar aquesta resolució a la persona
interessada; tercer, quant a la interposició de recursos, cal
informar els interessats que, de conformitat a l’article 12 de la
Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del dret
de petició, aquest és susceptible de tutela judicial mitjançant les
vies establertes a l’article 53.2 de la Constitució, sense perjudici
de qualsevol altres accions que el peticionari estimi procedents,
podrà ser objecte de recursos contenciosos administratius pel
procediment de protecció jurisdiccional dels drets fonamentals
de la persona, establerts a l’article 114 i següent de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, és a dir la declaració
d’inadmissibilitat de la petició, l’omissió de l’obligació de
contestar en termini establert o la (...) en la (...) dels requisits
mínims establerts en l’article 11 de la Llei Orgànica 4/2001.
D’acord amb el Reial Decret Llei 20/2012 s’ha dictat el
Decret Llei 10/2012, de 31 d’agost, pel qual es modifica el
Decret Llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria
de personal i administratives per la reducció del dèficit públic
del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears
i d’altres institucions autonòmiques, i s’estableixen mesures
addicional per garantir l’estabilitat pressupostària i fomentar la
competitivitat.
Per això, durant el període que va des de l’1 de juny fins al
14 de juliol de 2012 no havia nascut encara el dret del
cobrament de la paga extraordinària per al mes de desembre de
2012 per al treballador i correlativament no ha existit mai
obligació de pagament d’una paga extraordinària per al mes de
desembre de 2012 per part de l’Administració.
La paga extraordinària no és un concepte retributiu que
s’hagi anat meritant dia a dia, sinó que es merita un dia concret
i en el cas que ens ocupa aquest dia és el primer de desembre de
cada any, segons l’informe jurídic de l’Administració del
Govern.
Per tot l’argumentat i exposat, basat en informes jurídics, i
fins que no hi hagi una sentència ferma que obligui al Govern
balear a rectificar la mesura presa en referència amb la supressió
de la paga doble de desembre de 2012 als empleats públics, no
donarem, no podem donar suport a aquesta proposició no de llei
populista i que només cerca protagonisme, de vegades
demagògic, i que es bota tots els informes jurídics com he dit en
la meva intervenció.
El Grup Parlamentari Popular vol deixar clar que mesures
com aquestes sabem que són impopulars, però necessàries per
deixar enrere el caos financer que el pacte de progrés o
qualsevol pacte d’esquerres provoca quan governa. Ja ho va dir
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ahir en sessió plenària el portaveu del Grup MÉS que va afirmar
“el que es necessita per sortir de la crisi són més subvencions a
entitats, institucions” deixant clar la seva estratègia de gestió
administrativa i que va de la mà amb molt de goig amb la dels
socialistes, gastar, gastar i gastar, després ha de venir el Partit
Popular a pagar, pagar i pagar tot el que varen deixar vostès
sense pagar a aquestes entitats, institucions i proveïdors. Menys
demagògia, senyors de l’oposició, i més política real amb els
peus a terra.
Moltes gràcies, president.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part de... contradiccions,
supòs que en vol fer, Sr. Martí...
EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:
Sí em dóna la paraula, sí.
EL SR. PRESIDENT:
... per un temps màxim de cinc minuts.
EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:
Bé, abans de res vull agrair el suport del Grup Socialista a
la nostra proposició no de llei que, com bé ha dit, va en la línia
de les propostes que ja havíem presentat, tant el Grup Socialista
com el nostre grup.
En segon lloc, vull dir que la nostra proposició no de llei,
crec que ho té clar, el que passa és que no li interessa exposarho de forma clara el Grup Popular, en aquesta proposició no de
llei no es qüestiona la legalitat del reial decret, ja li dic que el
nostre grup considera que no era ni necessari ni era just ni era
justificat, però no és açò que qüestiona, sinó que qüestiona la
seva aplicació.
En segon lloc, els informes jurídics que m’ha esmentat,
perdoni, del 2012!, han passat moltes coses, eh? Vol dir que
aquests informes jurídics no poden considerar i tenir en compte
allò que les sentències posteriors, moltes, moltes de fermes han
deixat de forma clara? La sentència del Jutjat Central
Contenciós Administratiu núm. 4 de Madrid, ferma; la sentència
del Tribunal Suprem, vol dir que els serveis jurídics ara s’han de
seguir basant en allò que varen informar el 2012 i que el Govern
va actuar d’acord amb aquell informe, d’acord, com varen fer
moltes altres administracions, d’acord, però avui no són capaços
de revisar aquella decisió, decisió de l’aplicació d’un reial
decret, insistesc?
Home!, tanta demagògia no hi deu haver, tan malament ho
ha fet l’alcaldessa d’Alaior? Tan malament, tanta demagògia hi
ha en la decisió presa per l’alcaldessa d’Alaior?
(Se sent una veu de fons inintelAligible)
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Tan malament?..., no, no, tan malament?... No, no, la qüestió
és qui ho fa, i si ho fa, ho ha fet en base també als seus informes
i si ho ha fa, ho ha fet amb un cert sentit de la justícia i açò és el
que nosaltres li demanam en aquesta proposició no de llei.
Demanam al Govern que actuï amb sentit de justícia i que no
eludeixi més la seva responsabilitat amb noves excuses com que
espera un pronunciament del Tribunal Constitucional.
Els tribunals crec que han parlat prou clar, però a més, més
enllà dels tribunals hi ha la voluntat política d’actuar amb sentit
de la justícia, i jo crec que Alaior ha actuat amb aquest sentit i
aquesta és la justificació que va donar precisament la diputada
alcaldessa del Partit Popular d’aquell municipi.
Crec que la raó és que es posaria en evidència una altra
conseqüència i és que moltes de les mesures aplicades per reduir
dèficit i reduir deute han estat mesures que han estat injustes
com aquesta i reconèixer aquesta injustícia té uns nombres i
unes xifres, uns 10 milions d’euros, i aquesta és la realitat que
es vol retardar el més possible per evitar que els nombres es
desquadrin. Bé es varen quadrar amb mesures injustes i alguns
ho han posat de manifest, alguns del Partit Popular ho han posat
de manifest, de comunitats autònomes i d’ajuntaments. I
demanàvem simplement revisar, no retardar més una cosa que
serà inevitable, que serà inevitable per molt que em llegeixin els
informes jurídics del 2012, han passat moltes coses, llegeixin les
sentències, el que es va dir el 2012 segur que els tècnics i els
juristes ho varen dir amb la millor de les intencions, però avui,
avui dirien el mateix arran de les sentències fermes, ho dirien?
No... no ho saben o no els ho han demanat, no els ho han
demanat.
Nosaltres reiteram aquesta proposició, creim que serà
inevitable i el Partit Popular, el Grup Popular, el Govern doncs
haurà de prendre una decisió, lamentablement una decisió arran
d’una sentència del Tribunal Constitucional. Només actua quan
li encomana la justícia, no per sentit de la justícia com ho han
aplicat altres i com li demanàvem en aquesta proposició no de
llei, avalat -avalat- no per un informe del 2012, sinó per
sentències del 2014.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 8671/13.
Vots a favor? 6.
Vots en contra? 9.
Cap abstenció.
En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 8671/13.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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