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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MAS I COLOM:

Sí, bon dia. Miquel Àngel Mas substitueix Nel Martí. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

EL SR. BONET I BONET:

Cosme Bonet substitueix Xico Tarrés.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

María José Bauzá sustituye a Gabriel Martí.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. 

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE 14833/13, 392/14 i 4011/14.

1) Proposició no de llei RGE núm. 14833/13, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a abolició de la figura de l'alou.

En primer lloc passam al debat de la Proposició no de llei
14833, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a l’evolució de la
figura de l’alou. Per defensar-la té la paraula el Sr. Miquel
Àngel Mas, per un temps de deu minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

Moltes gràcies. Bon dia a tothom. La lluita pel dret, Rudolf
von Ihering. 

Dividiré aquesta intervenció en tres parts: el fonament últim
del dret, l’evolució històrica de l’alou i les raons pràctiques del
perquè hem de defensar la seva abolició.

Vaig tenir la sort de tenir un gran professor a la facultat de
Dret, en Cabanillas, que ara és degà de la facultat, i ja em va
ficar dins el cap la jurisprudència dels interessos, i quan em
varen nomenar diputat em varen demanar per anar a l’Acadèmia
de Jurisprudència de les Illes Balears per defensar el tema de
l’alou, i estava pensant, em voltava pel cap una idea, i vaig tenir
sort que feia un parell de mesos que aquest senyor m’havia
regalat aquest llibre, La lluita pel dret, m’havia convidat a la
universitat per explicar un poc als joves com anaven les coses
quan ets un poc més gran, i aquesta va ser la clau: el dret ha de
tenir un sentit en si mateix, no es pot deure a l’arbitrarietat del
passat. Rudolf von Ihering és un ilAlustre jurista alemany,
fundador de la sociologia del dret, que superam la teoria del
codi històric de Savigny, el dret entès com la manera més

pacífica que tenim com a societat per resoldre les nostres
disputes. Hi ha d’haver un interès que motivi l’ordenament per
atorgar la tutela i protecció; és la denominada jurisprudència
d’interessos.

El dret ha de tenir un fi social en si mateix, ha d’atendre els
interessos reals de la societat. La justificació del dret no pot ser
el passat, de cap de les maneres, i von Ihering l’any 1872 va
escriure el següent, per ilAlustrar el que volia dir: “Un dret
concret que invoca la seva existència per pretendre una duració
ilAlimitada, la immortalitat, recorda el fill que aixeca el braç
contra sa mare; menysprea la idea del dret sobre la qual es
recolza, perquè el dret serà eternament al mudar. Així el que
existeix ha de cedir aviat el seu lloc a un altre canvi, perquè com
adverteix el famós autor de Faust, tot el que neix ha de torna al
no-res. L’origen últim del dret -segons von Ihering- té una
motivació ètica important”.

Dos. Evolució històrica de l’alou i del seu sentit social.
Entenent l’evolució històrica de l’alou podem entendre com era
una institució profundament justa i d’un interès social quan va
néixer, i com ara s’ha convertit en un anacronisme sense sentit,
un entrebanc jurídic injust i que xoca contra l’interès social.
Quan va néixer? L’emfiteusi es una paraula grega, tot i que és
una institució d’origen romà; va néixer amb la conquesta de
Mallorca l’any 1229; es va convertir en aquell moment en una
eina jurídica i social fonamental per a la recuperació econòmica
del regne, tal i com molt bé ha documentat el doctor en història
Sr. Álvaro Santamaría. Així, a tall d’exemple, de les 248
anotacions de l’atorgament d’immobles al domini urbà de Nuno
Sanç -com vostès saben els senyors que varen arribar es varen
repartir els bocins i a Nuno Sanç li va correspondre la part de
Santa Eulàlia, i encara ara poden veure la creu que hi ha sobre
el cap de cantó sobre el bar Sa Plaça-, idò aquest senyor, de les
248 anotacions, compte de Rosselló, en un any, entre 1232 i
1233, 203 són amb emfiteusi, el 92%; la resta bàsicament són
donacions i diverses concessions in feudum.

Era una institució que tenia una clara raó de ser, que complia
una finalitat social i econòmica evident. Va facilitar la
repoblació i la reactivació econòmica en un duríssim context
postbèlAlic, tant que el doctor Barceló parla d’aniquilació de la
població musulmana, era el que avui parlam de neteja ètnica.
Així els grans senyors a qui el rei en Jaume havia compensat la
seva ajuda amb el repartiment de les terres, cedeixen el domini
útil de les seves terres als repobladors, i el senyor manté el
domini directe i comprenia importants drets, ho cedeix. I què
fan els repobladors?, el pagesos? Clar, els pagesos es troben
estimulats a produir per una terra de la qual ells tenen el domini
útil, tot i que els senyors mantenen la propietat i obtenen rendes
via censals i (...). Per tant era una figura que tenia un sentit
històric bàsic, un fi social evident, i que va servir a una societat
en aquell moment. Estam parlant dels segles XIII, XIV, XV,
XVI, endavant.
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Però què passa? Arriba un moment en què perd sentit. Així
ens trobam que l’any 1811 Bernat Nadal, el bisbe Bernat Nadal,
un d’aquests estranys homenots que cada cent anys produeix
aquesta terra, va anar a les Corts de Cadis, era un home molt
ilAlustrat. Idò aquest home afirmava: “En los contratos de
enfiteusis y de compra y venta en que hay real y verdadera
traslación del dominio, a mi corto entender indivisible, quiere
hacerse separación entre dominio útil y directo, quedando éste
a favor de uno, y aquél al de otra persona. No lo comprendo”;
no ho entenia ell ni ho entén ningú. “Esto no es más que un
puro efecto de feudalismo, una sutileza y un sofisma de los
antiguos jurisconsultos romanos y de sus secuaces para
perpetuar en cierto modo el vasallaje y la esclavitud. Pido lo
extinga vuestra majestad para siempre como injustos”. Això
deia el bisbe Nadal l’any 1811. Idò bé, han passat dos-cents
anys, s’ha abolit l’esclavitud, s’ha abolit la Inquisició, el treball
infantil, s’ha abolit la pena de mort, ha canviat dues vegades la
monarquia i els alous encara existeixen. Són mals de llevar, eh?,
és com una paparra que no hi ha manera, eh?

El 1820 apareix un fulletó a Palma que diu: “Reflexiones
sobre laudemios, tascas y demás impuestos en uso del directo
dominio que entiende abolidos un labrador murense”, o sigui
que ja hi havia una contesta social a això més que evident.
L’any 1837 l’Ajuntament de Santa Margalida argumentava:
“Tales prestaciones denominadas diezmos, tascas, laudemio,
relaudemio, fádiga, ocheno, cabrevación, el censo alodial
frumentario, el pecuniario, el de gallinas, el vaso de agua, la
brasa de fuego y otros cánones de esta jaez, son imposiciones
feudales, signos del vasallaje más atroz que la ley abolició
pero que hoy en día están empeñados en percibir y cobrar los
magnates en mengua de la misma ley y oprobio de libertad en
que vivimos”. Resulta evident que en el segle XIX l’emfiteusi,
l’alou, ja no tenia cap sentit social, ja no era útil a la societat. O
més aviat només era útil a una molt petita part de la societat
radicada a Palma i pertanyent a famílies de passats gloriosos,
però no tenia una funció social.

Era una institució que havia tengut un servei social i que
responia a una necessitat econòmica en un determinat moment,
però que en aquell moment havia esdevengut la mà del fill que
s’aixeca contra sa mare, el menyspreu del dret, en paraules de
Rudolf von Ihering, un dret que no respon a una idea ètica com
a origen i fonament (...) dret, un dret que ha esdevingut un
entrebanc per a la mateix activitat econòmica d’avui en dia;
dificulta i encareix la transmissió de la propietat. Un dret que
només serva privilegis seculars que no responen a una idea de
treball.

Tercera part: del perquè o l’oportunitat de l’abolició de
l’alou. Pràctica jurídica diària. Bé, jo enguany fa 25 anys -l’altre
dia em varen enviar un correu del ColAlegi d’Advocats que puc
anar a recollir la insígnia dels 25 anys, això vol dir que he tornat
molt vell-, però la meva pràctica diària com a misser m’ha fet
tocar aquesta realitat. Per tant no és una cosa etèria, els alous
existeixen i tenen un cost econòmic. I com existeixen? Primera,
els bancs. Quan una parella jove compra un pis, una casa, se
n’ha d’anar al banc a demanar una hipoteca; el banc el primer
que fa és demanar una nota registral i apareix l’alou, i els dels
bancs diuen “què és això tan rar dels alous?”, i exigeixen la
cancelAlació de l’alou, encara que sigui absolutament innecessari
i no tengui cap sentit. Això val entre 1.000 i 2.000 euros. Per
tant una compravenda d’una parella jove que comença el seu

futur, augmenta el preu de l’habitatge fins a 1.000 o 2.000
euros. 

Anam bé o anam malament? Un minut?, idò anam
malament. Em sap greu.

Una altra cosa pràctica. Després d’una compra no és
infreqüent que et trobis que el propietari del domini directe et
posi una demanda i et reclami l’alou; o sigui, no és una cosa que
no passi. És mal d’entendre per a una parella jove, és mal
d’explicar per un misser què és un alou. 

Des del meu punt de vista, el més procedent és procedir a la
seva abolició de forma ordenada i preservant els interessos de
la hisenda pública, perquè només faltaria que ara haguéssim
encara de pagar els drets dels alous dels senyors de no sé quin
segle, i evitant que pugui suposar responsabilitat patrimonial per
a l’administració. Sabem que és un tema complicat, molt
complicat tècnicament. Ja fa més de dos-cents anys que es vol
abolir i no ho hem aconseguit. 

Nosaltres faríem dos suggeriments. Un és la Llei 3/2010,
que va aprovar la necessitat de constatació dels censals i dels
alous en cinc anys, per tant per primera vegada el 2015 tendrem
estadístiques dels alous què suposen a Mallorca, podrem valorar
què és això, perquè tothom que tengui un alou està obligat, si
vol continuar preservant el seu dret, a anar el Registre de la
Propietat i constatar l’existència de l’alou; si no ho fa perdrà el
seu dret. Per tant el 2015 podrem avaluar de què parlam. En
qualsevol cas parlam d’una cosa ben viva i que costa doblers.

I, segon, els foros galegos. Els foros galegos és una altra
figura que a Galícia tenia un notable arrelament al camp; fins i
tot en el segle XX hi va haver un moment antiforista que va
optar per la via directa, hi va haver aixecaments a les províncies
de Lugo i Orense els anys 20 i 21. Estic acabant, Sr. President.
Hi va haver una important resposta social. Així a la Compilació
de Dret Civil de Galícia de l’any 63, tot i que es recollien devers
cinquanta articles per foros, just foros, a la seva disposició
transitòria n’establia l’extinció. A la Llei 7/87, sobre
Compilació de Dret Civil de Galícia de la Xunta, la seva
disposició derogatòria primera estableix que definitivament (...)
queden extingits. A Galícia han solucionat aquest problema. 

Seria bo estudiar aquest tema en profunditat, mirar
jurisprudència, si qualcú ha reclamat en base a aquesta
derogació del 87, ja postfranquisme, i que ens pogués servir per
ilAlustrar això. Entenem per part nostra que la Comissió
Assessora de Dret Civil, on hi ha els més reconeguts i
prestigiosos estudiosos de Dret Civil balear, podria tenir
l’encomana de fer un estudi de com podem abolir els alous, i
aquest és el sentit d’aquesta proposta.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de fixació de posicions, per
part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra.
Diputada Lourdes Aguiló, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc em permetran
tenir unes paraules de record per Sebastià Serra, sindicalista de
l’STEI, mort el passat cap de setmana, com a persona que va
dedicar una bona part de la seva vida a la defensa dels drets
educatius, del dret a l’educació, i d’alguna manera també del
dret de tots els ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears.

Dit això, Sr. Mas, li avanç que el meu grup donarà suport a
la seva proposició no de llei, perquè creim que s’ha d’avançar
en el sentit que el Grup MÉS proposa quant a la regulació del
nostre dret civil propi que es conté a la compilació. El Grup
MÉS ens proposa que el Parlament de les Illes Balears
encomani a la Comissió Assessora de Dret Civil de les Illes
Balears l’elaboració d’una proposta d’abolició de les figures de
l’alou i del cens emfitèutic a perpetuïtat, preveient, si escau, les
normes transitòries per als alous i censos vigents a fi que en cap
cas l’abolició no comporti responsabilitats patrimonials de
l’administració pública. En els termes en què està redactada
aquesta proposició no de llei el meu grup necessàriament li ha
de donar suport.

He de dir que aquest darrer incís, el darrer incís de la seva
proposta, que seria que en cap cas no comporti responsabilitat
patrimonial de l’administració pública, per a nosaltres té capital
importància, seria condició sine qua non. De fet consideram que
s’hauria de deixar més clar que la decisió parlamentària final no
ha de comportar cap cost per a les arques públiques, i en aquest
sentit li farem una proposta. 

Compartim, en qualsevol cas, la convicció que resulta
necessària l’actualització de la regulació d’aquestes figures amb
l’objectiu d’assegurar-ne la supressió o l’abolició futura,
l’objectiu, que per cert ja era recollit a l’exposició de motius de
la Llei 3/2010, perquè encara que fos una llei de constatació
dels alous i dels censos era també d’extinció dels inactius, i a la
mateixa exposició de motius ja es parlava d’aquest objectiu
final. De fet, de fet, l’anacronisme dels censos i els alous ja es
va reconèixer a l’exposició de motius de la Llei 8/1990, de 28
de juny, sobre la Compilació de Dret Civil de les Illes Balears,
que va ser la primera modificació del nostre dret civil en
democràcia, i ja allà a l’exposició de motius diu que són figures
anacròniques. Es parlava aleshores d’una possible futura llei del
nostre parlament en la qual s’haurien de ponderar les exigències
constitucionals d’igualtat, justícia i respecte a la propietat
privada, i sembla que encara estam en això a hores d’ara, havent
passat fixau-vos quants d’anys.

És molt cert que encara avui hi ha un estat d’opinió
generalitzada en contra d’aquests drets, com ho acredita la
iniciativa social de més de 12.300 signatures a favor de
l’abolició dels alous, fins i tot després de l’aprovació 3/2010,
que com molt bé assenyala el Grup MÉS a la seva proposició no
de llei va suposar un avanç important en el camí de la
desaparició d’aquestes figures. Aquesta llei, que avui encara
vigeix, va intentar donar resposta a aquest estat d’opinió,

materialitzat fins i tot a partir de preses de posició d’entitats
locals, que de forma explícita havien proposat suprimir-los,
s’havien pres acords -jo record el de l’Ajuntament de Lloseta,
però segurament n’hi ha més- perquè des de les entitats locals,
probablement més en contacte amb la població que patia
aquesta situació d’alguna manera, consideraven insuficient la
regulació de la prescripció que es contenia fins aquell moment
a la Compilació de Dret Civil de les Illes Balears.

La Llei 3/2010 es va dictar amb la pretensió d’alliberar el
trànsit immobiliari dels obstacles constituïts pels censos o alous
inactius o sense titular conegut, establint una càrrega o deure
sense perjudici del seu contingut real. Va ser una passa
important, coincidim amb vostè que insuficient. La idea -ho diu
l’exposició de motius- era conjugar el respecte al dret a la
propietat privada i a l’herència que reconeix l’article 33.1 de la
Constitució, amb la possibilitat que té el legislador per concretar
la funció social que delimita el contingut d’aquests drets previst
en el punt 2 d’aquest mateix article. Aquesta idea no la podem
perdre de vista en cap moment, perquè si no hi ha perill
d’inconstitucionalitat.

Per tant aquesta idea la tendrà, segur, la Comissió Assessora
del Dret Civil si accepta l’encomana d’aquest parlament, que
l’hauria d’acceptar, evidentment, si se li fa, en el cas que
aquesta PNL prosperi si compta amb el suport del Grup Popular,
majoritari a la cambra, perquè només respectant aquest precepte
s’assegurarà que en cap cas l’eventual abolició comportarà
responsabilitats patrimonials ni cost per a les arques públiques,
que és el que en definitiva també vostè mateix ha dit a la seva
intervenció que pretén.

És per això que li propòs una esmena in voce que tal vegada
ajudaria a aconseguir el suport del Partit Popular si estigués en
la línia, perquè crec que li falta un incís final, un afegitó que
seria, després de dir que en cap cas l’abolició comporti
responsabilitats patrimonials de l’administració pública, afegir
“o indemnització expropiatòria”, perquè potser ens trobam, més
que davant una possibilitat de responsabilitat patrimonial,
davant la possibilitat que ens trobàssim davant una situació de...,
d’haver d’indemnitzar per expropiació, atès que allò que diu la
Llei 30/92 a l’article 139, quan es refereix a la responsabilitat
patrimonial de l’administració pública, diu que la tenen los
actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos;
en aquest cas hi ha responsabilitat patrimonial, o hi pot haver
responsabilitat patrimonial si un acte legislatiu de naturalesa no
expropiatòria causa un dany. En aquest cas tendrem la
responsabilitat patrimonial. Però si s’arriba a la conclusió que
la supressió dels alous i els censos té naturalesa expropiatòria,
i aquesta és una teoria que hi ha molts de juristes que
comparteixen, llavors no estaríem parlant de responsabilitat
patrimonial, sinó d’indemnització expropiatòria i, per tant, si
acceptam que la redacció tal com està en aquest moment fixada
a la proposició no de llei correríem el risc que, sense que hi
hagués responsabilitat patrimonial hi hagués un perill de minva
de les arques públiques perquè ens trobaríem davant o ens
podríem trobar davant una situació de naturalesa expropiatòria.
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En definitiva, estam d’acord que parlam d’uns drets
anacrònics i que no haurien d’existir o, si més no, no haurien de
continuar vigint, no haurien d’anar més enllà i creim que s’han
de donar passes en aquest sentit i per això donam suport a la
seva proposició no de llei.

Actualment ja hi ha estudis i propostes de modificació
d’aquestes figures, posteriors a la vigència de la Llei 3/2010, tot
i que aquesta llei no ha desplegat encara tots els seus efectes
perquè va començar a vigir el juliol de 2010 i establia un
termini de cinc anys d’aplicació que no ha acabat encara, o sigui
el 2015 sabrem, crec que també ho ha dit, quina situació
realment..., quina serà la foto finish en aquell moment de censos
i alous.

El qualsevol cas, el fet és que juristes molt reputats, jo
record el meu cap de l’Advocació, Pere Aguiló Monjo, que ja
ha fet propostes concretes de modificació de la compilació del
Dret Civil, que faci a més innecessària la remissió al Codi Civil,
i que avanci amb passes en aquest sentit. I això, aquest fet, em
du a pensar que és un bon moment per aprovar aquesta
proposició no de llei perquè si prospera pot acabar en una
proposta consensuada, de modificació del nostre dret civil propi,
que avanci justament en la consecució de l’objectiu final que
seria la desaparició futura d’aquestes figures jurídiques que,
certament, són ancestrals i desfasades, modificació que fins i tot
podria veure la llum si ens posam tots d’acord abans que acabi
aquesta legislatura. 

Si no s’assoleix, si no s’assoleix per manca de suport del
Grup Popular, no defallirem, no defallirem perquè ben segur
podrem arribar a acords en aquest sentit amb totes les forces
polítiques que previsiblement formaran la majoria parlamentària
a la propera legislatura.

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.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament l’alou és una
càrrega constituïda sobre finques per la qual s’ha d’abonar al
titular d’aquest alou un lluïsme amb el qual cada transmissió,
per a cada transmissió de la finca gravada, com bé deia el
portaveu del Grup Parlamentari MÉS, aquest lluïsme que pot
consistir en una quantitat concreta de doblers o qualsevol altre
tipus de béns o un percentatge en el preu de la transmissió,
efectivament es diferencia dels cens emfitèutic en què l’alou no
estableix les diferències entre aquest domini útil i el domini
directe i que únicament existeix l’obligació d’abonar quantitats
al titular del dret en cas de transmissió i no periòdicament.

Efectivament, vull reconèixer aquesta exposició que ens ha
fet el portaveu del Grup Parlamentari MÉS, una exposició
detallada de la història d’aquesta figura. Crec que podem
compartir que aquesta figura és una figura que per a molta de
gent no compleix una funció com a institució jurídica adaptada
a la realitat i efectivament hi pot haver una opinió, com l’opinió
que vostè ha traslladat, per part de gran part de la ciutadania de
les Illes Balears que aquesta figura hauria de ser revisada o
hauria de ser abolida, com vostè planteja en aquests moments.

I és per..., no només amb aquesta figura podem tenir dubtes
o podem pensar que no serveix, que és una figura que s’hauria
d’extingir, crec que era ben necessària aquesta reforma de la
compilació balear que ha plantejat i ha impulsat el Govern de
les Illes Balears, perquè efectivament hi havia figures jurídiques
que quedaven molt disperses, figures jurídiques que es
deixaven... simplement la seva existència al dret consuetudinari,
que no hi havia una regulació clara, que no hi havia una
seguretat jurídica a moltes d’aquestes, figures hereditàries, no
només a l’illa de Mallorca, també Menorca té el seu propi règim
jurídic especial, Eivissa també té els seus propis usos i les seves
pròpies normes de dret civil històriques i pròpies d’aquella terra.

Efectivament, en general tot el dret civil especial de les Illes
Balears el tenim aquí per una sèrie d’usos, de costums que
vénen del passat, que no són actuals, però que vénen del passat,
i és per això que quan es planteja una modificació normativa el
que s’ha de fer ara és un balanç de quines són aquelles
institucions jurídiques que poden servir, que poden complir una
funció important i clara aquí dins les Illes Balears, tenint en
compte el tarannà, la manera de ser de les persones, de la gent
de les nostres illes, i quines no o quines s’han de regular d’una
altra manera o quines s’han d’adaptar millor a les noves
necessitats jurídiques actuals.

És per això que el Govern de les Illes Balears va encomanar
a un comitè, a una comissió assessora de Dret Civil de les Illes
Balears... els quals han de fer un informe, han d’estudiar i han
d’aportar una sèrie de propostes tenint en compte la seva
experiència professional, acadèmica, la seva auctoritas per dir-
ho d’alguna manera, crec que aquesta gent ha de ser escoltada.

Jo, si no els sap greu, els proposaria fer una transacció a
aquesta proposta que vostè ens ha presentat, perquè
efectivament vostè, que ha fet una exposició brillant, li ho he de
reconèixer, i que efectivament vostè sap perfectament què és el
que el seu grup parlamentari vol i crec que ho ha reflectit molt
bé amb la seva argumentació, sí és cert que fa una proposta en
la qual es demana directament que es faci una proposta
d’abolició d’aquestes figures de l’alou i del cens emfitèutic. I
nosaltres li faríem una proposta en el sentit que aquesta
comissió assessora de Dret Civil, aprofitant que està en fase
d’estudi per a l’elaboració d’un posterior projecte de llei el qual
podrà ser debatut en seu parlamentària i en el qual després les
forces polítiques podrem tenir aquest mateix debat que vostè ha
plantejat..., idò llavors nosaltres ja en el debat parlamentari
podrem fer el que han de fer els polítics, debat parlamentari, i
no crec que haguem d’avançar-nos al debat parlamentari, al
debat i al tràmit, el qual es tracta en aquests moments en aquesta
fase embrionària d’aquesta modificació de la Llei de dret
especial de les Illes Balears.
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Per això pensam que seria molt més adient enfocar aquesta
proposta dient que “instam des del grup parlamentari...” perdó,
“instam des del Parlament de les Illes Balears que la Comissió
Assessora de Dret Civil faci un estudi o elabori una proposta o
faci un estudi o un informe davant les figures de l’alou i del
cens emfitèutic per tal d’abordar, posteriorment, les eventuals
o les possibles modificacions que siguin necessàries o que
siguin convenients.”

Pensam que una proposta en aquest sentit seria molt més
adient que no directament ja des d’aquí impulsar una proposta
per a la seva eliminació directa, perquè tal vegada vostè sí que
és una persona que té molt de coneixement davant d’aquesta
figura o davant d’aquest tema per la seva trajectòria
professional, però sí que crec que és interessant poder escoltar
quina és l’opinió, quin és el dictamen, quin és l’informe que els
savis, els experts en matèria de Dret Civil de les Illes Balears
tenen.

Efectivament hi ha moltes persones que estan consagrades
per tal de reflectir amb la seva opinió què és el que el Parlament
després ha de fer o no ha de fer, crec que aquestes persones han
de ser escoltades, se les ha d’escoltar, veure què pensen
d’aquestes figures, d’aquestes institucions jurídiques de la
mateixa manera que també ens interessa molt que es posicionin
davant altres institucions que reconeix el nostre ordenament
jurídic civil especial i que, a més a més, està reconegut a la
mateixa Constitució Espanyola, perquè és el règim jurídic que
s’aplica en primer lloc per damunt fins i tot del Codi Civil, el
Codi Civil és el dret comú, en determinats aspectes, sí, en
determinats aspectes si no el dret... és a dir, en tot allò que no
està regulat pel Dret Civil Especial s’aplica el dret comú que és
el Dret Civil, però aquí nosaltres aplicam el nostre dret que és
el Dret Civil Especial.

Efectivament hi ha una potestat per part dels ciutadans de
poder triar a quin règim es volen acollir, especialment per
exemple en el règim matrimonial, tu et pots acollir a la
separació de béns o al règim de dret comú civil, que això
formaria part ja de la voluntat de les parts, però insistesc, si
nosaltres tenim aquest dret civil propi de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, crec que és un bon moment ara per
reflexionar si aquest dret s’ha de revisar, si hi ha institucions
que s’han de canviar, si hi ha institucions que s’han d’adaptar,
però insistim que pensam que és la comissió assessora la que ha
de fer aquestes reflexions i per tant, faríem aquesta proposta de
transacció, si el Grup Parlamentari MÉS ho considera oportú.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MAS I COLOM:

Bon dia, senyor president, què ens deixaria cinc minuts per
poder intentar consensuar això?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, efectivament, sí.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Tendria ara cinc minuts per contradiccions o per saber com
ha quedat.

EL SR. MAS I COLOM:

Gràcies. Bé, com ha sentit tothom, no ha estat possible
arribar a un acord, em sap greu perquè crec que és un tema que
no és... no.... és purament transversal, tot i que podríem estar
d’acord que, al cap i a la fi parlam d’uns drets de fa 700 anys i
que no té gaire sentit, em sap greu, la veritat és que em sap greu.
Em sap greu per totes aquestes parelles de joves que hauran de
seguir pagant aquest absurd i haver de pagar el misser i
procuradors i la veritat és que... 

Sí, és que és així, és que jo m’hi trob Fernando, és que em
sap greu, però és que a mi em vénen al despatx i m’hi trob,
saps? I ho faig i els hem de pagar 1.000, 2.000 euros, han de
consignar doblers als jutjats, vull dir que..., és clar... sí, però és
que el que hauríem de dir és “estudiau la possible abolició”, eh?,
estudiau això; no els demanam que ho aboleixin, no els
demanam ni tan sols que ho facin, que estudiïn si és possible
abolir-ho. Això és que no compromet a res, a més, els juristes,
tots i els de reconegut prestigi, jo no..., però digitalitzat pel
mateix govern, per tant, escolta, no faran una proposta a favor
de l’oposició o no sé què, que aquí no hi ha ni oposició ni res,
crec que tots hi estam d’acord. 

És un dret que no té... mira, ara volia citar Fèlix Pons. Fèlix
Pons, un eminent jurista, va ser membre del PSOE, va dir quan
parlava d’això: “Hem entrat dins la sala de les mòmies del Dret
Civil balear”, una figura... “sala de les mòmies”, és que ho és la
“sala de les mòmies”, ho és la “sala de les mòmies”, això és una
cosa que expliques a algú què és l’alou i flipa amb colors, flipa
amb colors. Crec que en això hem de tenir prou capacitat de dir
escolta parlam de..., aquesta parella d’allà, d’Es PilAlarí, que es
va trobar amb això parlava d’un impost feudal, no és un impost
feudal, no?, és una altra cosa, en no res va recollir 12.000
pessetes perquè ningú no entén això i jo com a misser quan ho
intent explicar... ja aquest bisbe, Bernat Nadal, no entenia la
diferència entre una cosa i l’altra. 
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Vos demanaria, si fos possible, amb tot el carinyo del món
i sense cap tipus d’acritud, si ho peguéssiu reconsiderar perquè
a mi m’és ben igual, de fet, fins i tot en aquest tema he fet feina,
saps? Però crec que per a aquests joves, aquestes parelles joves
que comencen això no té cap sentit, que t’aparegui un senyor
que va ser descendent dels cavallers que varen arribar aquí fa
700 anys i que li hagin de pagar això, no té cap ni peus -no té
cap ni peus-, a més és antieconòmic, va en contra de l’activitat
econòmica, dificulta el trànsit econòmic, és un entrebanc i va en
contra de l’economia de mercat.

Perdoni, una altra cosa, seria una bona manera per despertar
el que s’anomena la bella dorment, què és la bella dorment?
Aquesta comissió assessora, aquesta comissió assessora és allà,
dorment, no fan res. Ho dic perquè... sí, sí, és la bella dorment,
són allà, són uns grans juristes, però no se’ls encomana res.
Tenim, és a dir, el dret civil balear hauria de menester una
profunda agenda reformista, perquè tenim una institució tan
bàsica com és la separació de bens, que dóna per a molt, que
necessita una actualització urgent, urgentíssima, que hi ha una
llei, una proposta de llei preciosa de prop de 60 articles
aparcada no sé on, no sé si es tramitarà, però seria absolutament
essencial. Tenim el tema del dret successori, és de l’any de la
picor, i pensau que l’any que ve s’aplicarà als alemanys i als
anglesos, als anglesos no, a tots els europeus que visquin aquí
en funció del Reglament de successions europeu que entra vigor
dia 17 d’agost de 2015, i això no ho tenim previst, i nosaltres
encara parlam d’alous.

No, és que jo estic un poc cansat de parlar d’alous, jo vaig
fer fa 25 anys un opuscle i em persegueix aquesta història dels
alous per sempre, però m’agradaria poder deixar de parlar
d’alous i parlar de dret viu, de la custòdia compartida, de règim
matrimonial, de successions, d’aquest nou reglament, d’aquest
dret que és viu, que podem i hem de fer, però dels alous a veure
si podem girar pàgina, amb tot l’afecte del món, a veure si ens
llevam aquesta “sala de les mòmies” del dret civil de que
parlàvem, i si deixondim aquesta bella dorment que és la
comissió assessora i li feim fer feina en profit dels interessos
socials, el que deia Rudolf von Ihering, treballar per l’interès
social, treballar per al que avui en dia interessa socialment, i no
els alous, quin sentit té això dels alous? Jo he arribat a redimir
censals que eren d’un ou d’una gallina cada Sant Miquel, per
dir-se Miquel, i no... escolti, no és un exercici teòric, jo ho he
fet. Hi ha alous, alous no, censals en el registre de propietat que
diu, cada 29 de setembre per Sant Miquel s’ha de regalar un
gallina i un ou a l’amo. Home, per favor! No, no és que resulta
graciós, però és que és així. Això no ho hem de llevar nosaltres,
això no ho podem llevar? Home, ho hem de poder llevar això,
què feim amb un ou i una gallina?

Jo, Sr. Rubio, si s’ho vol pensar encara estic dispost a fer
totes les concessions que facin falta, si podem pactar aquest
tema i no es tracta que ningú guanyi ni perdi ni res ni cap
medalla ni res, a mi no m’interessa res, però si podem avançar
en aquest tema, simplement és encomanar que ho estudiïn i ja
veurem què fan amb l’estudi aquest i quan acabi l’estudi aquest
jo crec que haurem donat una bona notícia a la societat.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, passam a la votació de la Proposició no de
llei RGE núm. 14833/13. 

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 7.

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 14833/13.

2) Proposició no de llei RGE núm. 392/14, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a recuperació de la memòria
històrica a les Illes Balears.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 392/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
recuperació de la memòria històrica a les Illes Balears. Per tal
de defensar-la té la paraula el Sr. Miquel Àngel Mas, per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

Bon dia, una altra vegada. 23 de febrer de l’any 1981, el cop
d’Estat del Sr. Tejero, estic segur i convençut que tothom, tots
els partits polítics representats en aquest parlament hi estan en
contra, n’estic convençut que ho condemnen, ho pens i ho crec
sincerament. Crec que si a qualque diputat d’aquest parlament
si ara hi hagués un cop d’Estat i a qualque diputat d’aquest
parlament el detinguessin tots, tothom, ens hi oposaríem. Crec
i pens sincerament que si condemnassin a mort a qualsevol
diputat d’aquest parlament tothom ens hi oposaríem, idò, aquest
és el debat, això és el que demanam i el que intent o intentaré
ilAlustrar. 

A un estat de dret no es pot admetre de cap de les maneres
l’ús de la força per revertir el poder, vengui d’on vengui, vengui
de l’extrema dreta, vengui de l’extrema esquerra, vengui dels
carlins, vengui d’on vengui. Els canvis de govern i/o de règim
sols poden venir per votacions, per democràcia, mai no es pot
acceptar que sigui del que tengui la força més bruta, del més
fort, això suposa tornar a la prehistòria, als troglodites. 

No al 23 de febrer, no al cop d’Estat de Franco. Ningú no
pot ni ha de sentir-se legitimat per utilitzar la violència amb la
finalitat d’imposar les seves conviccions polítiques i establir
règims totalitaris contraris a la llibertat i dignitat dels seus
ciutadans. Som a un estat de dret, un estat de dret només és i ha
de ser possible el canvi de govern o de règim no pels que
tenguin força sinó per votació, perquè ho decideixen les urnes.

Reconèixer la injustícia i protegir les víctimes ha de ser un
objectiu prioritari per als poders polítics a un estat de dret, per
això és transcendental reparar el dany causat, reconèixer la
situació d’indefensió i posar tots els mitjans per restituir,
recordar i recuperar. No podem oblidar el passat si no volem
estar condemnats a repetir-lo. 
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Ara que tenim tants d’alemanys per Mallorca tenim
l’oportunitat de conèixer-los més i un quan arriba a un punt de
tenir una certa complicitat o intimitat amb algú es pot atrevir a
demanar-li pel seu passat i és el que em va passar amb una
colAlega meva del meu despatx alemanya, que després de molt
de temps de conèixer-la em vaig atrevir a demanar-li sobre com
abordaven el tema del seu passat a la II Guerra Mundial a
l’escola i això, perquè jo havia sentit que, efectivament, a
l’escola ells ho tracten i el primer que em va dir aquesta alAlota
quan jo li vaig treure aquest tema, em diu: a mi em sap molt de
greu, jo no tenc cap culpa ni una. I em va sorprendre, jo no la
culpava de res, i em va explicar que a totes les escoles
d’Alemanya els nins quan tenen, ella no recordava l’edat, vuit,
nou, deu anys els agafen i els passen les pelAlícules de
l’Holocaust, de Hitler i tal, i va quedar astorada, se’n va anar a
casa seva i els va dir a son pare i sa mare, això és veritat el que
m’han contat a l’escola? I son pare i sa mare li varen dir que sí,
que era veritat. Li vaig demanar, i a casa teva, tu has parlat amb
els teus padrins i tal? I em diu, els meus padrins diuen que ells
no sabien res del que passava.

L’important és que a Alemanya tenen institucionalitzat
recordar el seu passat perquè no es torni a repetir, evidentment
no es comparable, ni prop fer-hi, però sí que és bo pensar que
des de l’escola això s’ensenya.

No podem estar orgullosos de quaranta anys de franquisme,
honestament, no podem estar-ne orgullosos. Orgullosos hi
poden estar els britànics de 300 anys d’història de democràcia
i parlamentarisme, això és un gran orgull. Ens hem de remuntar,
efectivament és així, a Cromwell a l’any 1640 per recordar un
moment on no hi va haver un parlamentarisme viu, una
democràcia i una Gran Bretanya. Un sistema polític transparent,
representatiu que permet els canvis de poders, fins i tot és que
hi va haver un canvi de poder a Gran Bretanya brutal, és a dir,
allà hi havia els conservadors i els lliberals, i a un moment
donat, després de... surt el marxisme i tot això i comença a
articular-se el Partit Laboralista, que era molt revolucionari, i
allà hi havia un sistema bipartidista, i a un moment donat, just
després de la I Guerra Mundial, putupum!, els laboralistes
entren en el Govern! Fins i tot aquest sistema polític va
permetre un canvi tan important, i avui en dia ja vegeu, és el
Partit Laboralista i el Partit Conservador, els lliberals han
quedat allà enmig. Però d’això en poden estar orgullosos, d’això
n’hem d’estar orgullosos, però d’un passat de quaranta anys de
franquisme no en podem estar orgullosos, hem de recordar això
com una mala etapa on hi havia uns que governaven i els altres
que no havien guanyat no tenien dret a llibertat d’expressió ni
a llibertats polítiques.

Pens que hem de fer feina per a un país que pugui mirar
enrere amb orgull, que pugui mirar enrere i digui tenc segles,
tant de bo, de democràcia, amb un parlamentarisme viu. És que,
a més amés, també fruit que no tenim una història i unes arrels...
una història secular de democràcia, és a dir, aquí la democràcia
a Espanya no ha durat mai molt, hi ha hagut canvis constants,
hem passat a repúbliques, monarquies, guerres civils n’hi ha
hagut dues, no sé quantes repúbliques, en el segle XIX cada
quatre anys hi havia un canvi de Constitució, idò, pens que
tenim una democràcia que necessita millorar moltíssim, una
democràcia que té una baixa qualitat, una democràcia on hi ha
un Tribunal Constitucional desprestigiat, un Tribunal Suprem
desprestigiat, unes institucions bancàries també, el Banc

d’Espanya, el principal banc de... és a dir, el cap d’Estat també,
és a dir, que n’hem de parlar ara, però això també és fruit que no
tenim aquest passat, aquesta història que jo, amb molta enveja,
veig als britànics.

I torn recomanar que avui, avui, el dimecres fan la question
time al primer ministre, avui vespre ho mirin vostès, veuran què
és un parlament viu i arrelat amb transcendència, amb molt
vigor i no aquest parlament nostre que tenim que és realment
lamentable, aquest parlament i aquest sistema que tenim.

Per tant, amb tota la gravetat, sense cap tipus d’acritud, amb
tota la responsabilitat que implica tractar un tema com aquest al
Parlament balear, demanaria que ho consideràssim, que
consideràssim aquesta condemna explícita del franquisme.
Abans d’entrar, com li consta al Sr. Rubio, m’he ofert per parlar
i per pactar aquest tema, crec que seria una bona notícia, una
gran notícia per al Parlament balear, per a la nostra societat, per
al futur que volem i hem de construir de democràcia, de
parlamentarisme viu, que fóssim capaços d’arribar a un acord i
dir que no podem estar orgullosos d’aquell cop d’Estat, que no
podem estar orgullosos del franquisme. Estic ben convençut que
ningú aquí no celebraria ni estaria d’acord amb cap cop d’Estat,
que ningú aquí celebraria ni estaria d’acord que cap de
nosaltres, jo mateix, fos detingut i fos a la presó perquè pensam
de forma diferent. Estic segur que tots aquí voldríem tenir
aquesta llarga tradició britànica de canvi de govern, de
democràcia, de valors, de drets fonamentals, de llibertats.

Pensin en Gran Bretanya, mirau si és forta la democràcia en
Gran Bretanya que una democràcia va ser capaç, una
democràcia amb canvis de govern inclosos, va ser capaç de
derrotar l’Alemanya nazi. A l’any 40 tota Europa, tota Europa,
estava ocupada pels nazis, tota Europa, només quedava Gran
Bretanya. El mes d’agost de l’any 40 es va llançar l’ofensiva
contra Londres, només ens quedava Gran Bretanya als
europeus, només ens quedava Gran Bretanya, des de Grècia a
Noruega tot estava ocupat pels nazis, ja havien envaït també...
només ens quedava Gran Bretanya i Gran Bretanya era una
democràcia, i en aquell moment varen ser capaços de fer un
canvi de govern democràtic, varen llevar Chamberlain i varen
posar Churchill, no era cap dictadura, i mirau si ho va ser de
forta!, i mirau si ho va ser de forta!, va ser capaç de guanyar ella
tota sola a l’Alemanya nazi. 

D’això hauríem d’estar orgullosos, d’una democràcia forta
arrelada que la societat se senti...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, per favor, Sr. Diputat.

EL SR. MAS I COLOM:

Gràcies, ja està.
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EL SR. PRESIDENT:

Lleva once minutos, por lo tanto, hay que acabar.

Sr. Cosme Bonet té la paraula per part del Grup Socialista.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sr. President, senyors diputats. Sr. Mas, no
podríem estar més d’acord amb una proposta com la que
presenten avui, una proposta de quatre punts tot i que vostè s’ha
centrat possiblement en el més important, el més simbòlic i del
qual, de qualque manera, deriva la resta de la proposició no de
llei, el rebuig d’una dictadura franquista, sanguinària. Per tant,
després deriven totes les propostes que fan de retirada de
simbologia franquista i feixista, que seria una aplicació de la
Llei de memòria històrica, o d’introduir també aspectes de
regulació en la nostra legislació autonòmica, aplicar la doctrina
contra crims de la humanitat o proposar que es desenvolupi una
llei de memòria històrica d’àmbit autonòmic. De qualque
manera són quatre punts molt interrelacionats i que tenen punts
de partida, evidentment, amb el que vostè acaba d’exposar ara
amb tant d’èmfasi i crec que d’una manera prou convincent.

Ens hauríem de demanar si és normal que un país com el
nostre, amb més de trenta anys de democràcia, encara hagi de
debatre si s’ha de rebutjar o no una dictadura, un període
històric nefast per a aquest país que va produir un retard en el
progrés  social, econòmic, en el progrés de les llibertats, un
retard de quaranta anys en aquest país que avui en dia encara
pagam les conseqüències d’aquesta herència nefasta.

Un règim implantat per un cop d’Estat militar d’un exèrcit
colonial que va provocar una guerra civil, va ser una guerra civil
victoriosa per al règim sublevat gràcies a l’ajut de règims
sinistres com el règim nazi, que vostè ha citat, Adolf Hitler va
ser aliat preferent de Franco i dels militar revoltats i varen
sotmetre a quaranta anys de repressió aquest país. Evidentment,
amb aquesta història darrera no es pot fer més que rebutjar.

En altres ocasions que hem debatut proposicions semblants
hem esmentat la bibliografia que ens recorda les barbaritats del
règim franquista, jo crec que és innecessari tornar-la a citar, per
ventura esmentar aquesta xifra esgarrifosa de 150.000 persones,
segons Paul Preston, de morts a mans dels militars feixistes.
Però, lamentablement, aquest parlament s’ha negat, durant
aquesta legislatura, a condemnar les violacions dels drets
humans durant el franquisme. Afortunadament, però hi ha altres
institucions que sí varen condemnar el franquisme, ho va fer el
Consell de Mallorca l’any 2006 que també va retirar una
medalla que havia concedit la diputació franquista al dictador.
Per tant, lògicament, donarem suport a aquest punt.

Com a conseqüència del rebuig, de la condemna d’aquesta
dictadura feixista i sanguinària, evidentment l’altra cara de la
moneda és el tracte que s’ha de donar a les víctimes, la
rehabilitació, el reconeixement de les víctimes del terrorisme
d’Estat franquista, no afegirem res de nou. Per ventura avui sí
ens centraríem a parlar del dret a la memòria, que és un dret
individual a la memòria personal i familiar, cada dia més
estudiat i reconegut en la legislació espanyola, estudiat per
juristes, i també des del punt de vista internacional. El dret a la
memòria el podríem definir com un dret complex que afecta la

llibertat individual interior de recordar o oblidar lliurement, la
llibertat individual exercida també colAlectivament per la via de
la informació, per tant, a tenir tota la informació que un tengui
sobre qüestions que li afecten a la seva vida i el dret individual
a ser recordat o no recordat. Aquesta darrera seria, efectivament,
un deure de memòria, una regulació que s’hauria de reservar a
la llei.

Els fonaments jurídics d’aquests drets que esmentam els
trobaríem a distints articles de la Constitució, nosaltres hem
pogut consultar o hem consultat per preparar aquesta proposició
no de llei un article de George Luther a la Revista Espanyola de
Dret Constitucional que,  per exemple, fonamenta aquest dret
a la memòria en distints articles de la Constitució, com és el dret
fonamental a la personalitat de l’article 18 de la Constitució,
“un derecho de toda persona viva y difunta a ser recordada de
modo respetuoso por aquéllos que son o han sido sus
sentimientos de dignidad, que puede reconducirse al derecho
al honor, sentimiento, pero no sinónimo de dignidad -afegeix-
bajo este aspecto toda persona tiene el derecho a ser protegida
de narraciones e informaciones que no sean ciertas, así como
de imágenes que manipulan la memoria a los demás, es decir,
tales de originar juicios ajenos negativos e irrazonables”. Es
referiria naturalment a totes aquestes sentències condemnatòries
de persones que varen ser condemnades simplement per
defensar un règim democràtic. “Una garantía complementaria
es la libertad de los padres de educar a sus hijos mediante las
narraciones de su historia cuya privacidad debe ser respectada
incluso en la escuela. Los derechos a la privacidad garantizan
en último término el derecho a tener una biografía propia y no
una historia personal fichada”. 

En definitiva, justificava això d’alguna manera la cobertura
que dóna la legislació espanyola, els nostres drets fonamentals,
aquest dret a la memòria. Però podem acudir també a l’esforç
internacional, basta veure la Declaració Universal dels Drets de
l’Home i del Ciutadà de 1948 i en el seu preàmbul ja ens diu
que: “la ignorància, l’oblit, o el menyspreu dels drets de l’home
són les úniques causes de les calamitats públiques i de la
corrupció dels governs”. Ignorància, oblit. La lluita per
recuperar la memòria històrica certament és una lluita contra la
ignorància, contra l’oblit i pel reconeixement d’aquests drets
que ja hem parlat. 

Podríem referir-nos també a la Convenció de Ginebra de
1949, que va establir els drets de les persones mortes en presó
de guerra. O que el 1977 s’hi va afegir també el dret de les
famílies a conèixer el destí dels seus parents. I van ser les
barbaritats de la dictadura argentina que el 1983, varen conduir
a reconèixer el dret, a conèixer, o el dret a la veritat. L’any 1992
la Declaració per la protecció de les persones víctimes de la
desaparició forçada. O la Convenció Internacional per a la
protecció de les persones víctimes de la desaparició forçada del
2006, han consolidat aquest dret a la veritat.
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I s’ha proposat des de distintes instàncies que es reconegui
internacionalment el deure del respecte a la dignitat dels morts
a nivell internacional, un deure que obligaria als estats a protegir
la integritat del cos mort, a honorar el mort mitjançant les
cerimònies fúnebres, o dret a incinerar el cos, el dret de
respectar les darreres voluntats, el dret a identificar el mort i
registrar la causa de la mort. El deure que tendria l’estat de
valorar la privacitat i reputació del mort contra l’interès públic.
I el deure que tendria l’estat d’identificar i salvaguardar
l’herència. Drets que evidentment serien d’aplicació clarament
a la localització de fosses i que és una reclamació de les entitats
de la memòria històrica.

Per tant, més enllà d’un debat intern espanyol o purament
polític, estam davant un debat sobre un reconeixement de drets
humans que es consolida aquests darrers anys. Hem de dir que
el nostre punt de partida és la transició, on l’oblit que es va fer
i en aquell moment es va fer amb un objectiu polític, integrar en
el règim democràtic les antigues estructures del franquisme per
garantir la continuïtat d’aquesta democràcia. Però 35 anys
després el debat ha de ser un altre, no pot ser el mateix que hi va
haver a la transició.

Per tant, des d’aquest punt de vista, crims contra la
humanitat, simbologia o una llei que desenvolupi la memòria
històrica són conseqüències lògiques de tots aquests drets
plenament consolidats, com deim avui en dia, tant des del punt
de vista de la nostra Constitució, com des d’un punt de vista del
dret internacional. Tot té a veure amb aquest dret.

Sobre els crims a la humanitat, jo crec que ha bastat llegir el
diari d’avui, és una bona coincidència, que tenguem de visita a
Espanya, Benjamin Ferencz, fiscal dels judicis de Nuremberg.
I crec que una sola pregunta de les que li feia el periodista, a
l’entrevista que publica un diari de tirada nacional, ens ilAlustra.
“Garzón aprima la causa contra el franquismo por crímenes de
lesa humanidad y fue suspendido. La justicia española
argumenta que esos crímenes han prescrito, ¿está de
acuerdo?” La resposta del fiscal de Nuremberg: “En las
sociedades civilizadas no hay limitaciones para juzgar
crímenes contra la humanidad. Los perpetradores de esos
delitos no deberían poder esconderse en ningún sitio”. Crec
que és una veu prou autoritzada per tenir-la en compte en aquest
debat que tenim avui.

Sobre la simbologia què afegim? Ja hem tengut debats sobre
aquest tema, desgraciadament des d’un altre punt de vista, amb
la lamentable Llei de símbols, però hem de recordar que el Grup
Parlamentari Socialista va presentar esmenes en el mateix sentit
que planteja aquesta proposició no de llei, que van ser
rebutjades, així com una proposició no de llei de 27 de febrer
d’enguany. S’ha fet en aquest Parlament una Llei de símbols
contra símbols democràtics, però no s’ha volgut introduir un
aspecte concret contra la simbologia que incita a l’odi, a la
violència, o a la discriminació, que és el que demana aquesta
proposició no de llei també.

I no s’ha volgut introduir quan assistim dia rera dia a
episodis d’atacs de grups feixistes o nazis, que es multipliquen
dia rera dia, amb exhibició pública d’aquestes ideologies que
inciten a l’odi, que també es va fer a Palma, com vàrem recordar
en el debat que els he esmentat de 27 de febrer, que a la Festa de
l’Estandard vàrem haver de veure una pancarta que deia:

“Gloria a los héroes del Blanquerna”, referint-se als agressors
del centre de la Generalitat a Madrid l’11 de setembre de l’any
passat. 

O també, crec que tenim un exemple més recent que
demostra que no es pot ser mínimament tolerant amb aquestes
actituds i és la denúncia que han fet les comunitat israelites
catalanes, davant la Fiscalia General de l’Estat, i els llegiré els
fet segon de la pròpia denúncia. “A raíz de la victoria del
equipo israelí, se ha generado una grave alarma social,
expresada en las mismas redes sociales y reproducida por
diversos medios de comunicación y constatada por los aquí
denunciantes, que ha consistido en la detección de un
incremento considerable de mensajes emitidos a través de las
redes sociales, especialmente en Twitter, donde se incita al
odio, al genocidio, a la xenofobia contra el pueblo judío, con
un más que evidente componente antisemita. Quinto y último,
independientemente de las personas denunciadas ut supra, el
hashtag “putos judios” fue trending topic en España con un
alcance aproximado de 17.692 usuarios, la mayoría de ellos
escudándose en el anonimato”. Es refereix a twitters que per
exemple diuen: “el Maccabi se dará una ducha después del
partido, pero en la cámara de gas espero”. “Unos putos judios
le han ganado la euroliga de baloncesto al Madrid, sin más”.
“Judios a la cámara de gas, ¡Hala Madrid!”

Jo crec que fets com aquests demostren que no és una
anècdota, que de cada dia hi ha una certa sensació d’impunitat
per a la gent que defensa aquestes ideologies i que
lamentablement en tenim exemples cada dia més exemples, que
són suficients com per justificar que es demani que es legisli
sobre aquest tema a les Illes Balears. Si el 27 de febrer vàrem
estar d’acord, perquè vàrem tenir un cert acord, en rebutjar la
violència, per què no arribar avui a un acord en el rebuig a la
simbologia que incita a la violència? Per què no arribar a un
acord en condemnar una dictadura? Per què no arribar a un
acord en demanar que es rehabiliti i es restauri la memòria de
les víctimes d’aquella dictadura?

Jo acabaré la intervenció simplement tornant citar el Sr.
Ferencz, no una cita del diari d’avui, sinó del que va dir, del que
va declarar en el seu alAlegat inicial en els judicis de Nuremberg:
“La venganza no es el objetivo de este juicio, lo que pedimos
a este tribunal es que sostenga mediante la acción penal, el
derecho de un hombre a vivir en paz y con dignidad,
independientemente de su raza o credo. Este caso es una
súplica de la humanidad a la ley”. La justificació de condemnar
una dictadura, maldament sigui 75 anys després d’haver-se
iniciat la Guerra Civil és aquesta, que aquest Parlament es
pronunciï a favor que una persona pugui viure en pau i amb
dignitat, sense estar amenaçat de mort per les idees que ha
tengut. I que si ha mort, pugui ser enterrat amb dignitat i pugui
ser recordat amb dignitat pels seus familiars.

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 deu
minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, aquest és un
tema que sol ser recorregut per part de l’oposició quan es viuen
moments especialment difícils, o complicats des del punt de
vista polític. Mirin, és que vostès sempre estan igual, vostès
sempre estan amb el mateix tema, sempre treuen aquesta
qüestió.

Nosaltres ara vivim a un segle XXI, en el qual Espanya és
un país modern, és un país capdavanter a la Unió Europea, som
a les portes d’unes eleccions europees. Per cert, no m’agradaria
pensar que vostès treuen aquesta qüestió per fer electoralisme,
no m’agradaria pensar això. Som un país que ha avançat, som
un país modern, som un país que té progrés, som un país
referent, som un país que ha patit una crisi molt important i molt
forta, però que en aquests moments es demostra que se surt
d’aquesta crisi. Tot això ha vengut de la mà d’un govern com és
el Govern del Partit Popular, ho va fer José María Aznar, ho
torna fer ara Mariano Rajoy. Dues persones, dos líders que són
del Partit Popular, gent que no és d’esquerres, jo entenc que a
vostès això no els agradi.

I que quan les coses..., el centre dreta d’aquest país les fa i
les fa bé, perquè nosaltres això sabem que ho feim bé, vostès
sempre han de recórrer a qüestions amb les quals..., miri, vostè
em mira com si jo m’hagi de sentir identificat, sí, vostè em
mirava amb una passió i com un..., no ho sé, no ho sé..., com si
dir, miri, és que això és impossible, és que això és abominable;
ja ho sé que tot el que ha patit aquest país és abominable i
impossible. Però sí que li vull dir que el Partit Popular no és
hereu de ningú, el Partit Popular és un partit democràtic, un
partit absolutament plural, un partit que absolutament defensa
la llibertat, que defensa la unitat del nostre país, que defensa el
progrés d’Espanya. 

Jo mateix, que vostè em mirava, som una persona que ha
nascut l’any 79, això significa que quan vaig néixer, vaig néixer
a una democràcia, afortunadament no he conegut una dictadura.
Però sí és cert que els meus oncles, padrins, m’han contat coses
d’aquell temps i no només em conten el que vostè diu, Sr. Mas,
també em conten altres coses i em conten altres persecucions i
altres persones que pensaven diferent i que no era gent
d’esquerres també va patir i també ho va passar malament. I ho
va fer a un sistema aparentment democràtic, però que realment
no ho era, perquè quan governava la dreta hi havia moviments
genocides que perseguien persones, les quals també perseguien
gent pel que pensaven, o per la religió, vostè sap que la
Constitució republicana de l’any 31, pràcticament prohibia la
religió catòlica, pràcticament, i perseguia, pràcticament, d’una
manera oficial i institucionalitzada, persones que no pensaven
i que no tenien aquell tarannà.

Però allò gran del nostre país és que tot això s’ha superat, tot
això s’ha superat. Què hi ha fosses comunes amb gent que va
ser víctima del règim franquista? Sí. Què és execrable? Sí. Què
hi ha fosses comunes amb gent que era de dretes o que eren
militars o que eren capellans o que eren monges i que aquesta
gent també ha de tenir memòria històrica? També, també, Sr.
Mas, aquesta gent també. I aquesta gent també va patir i això no
va ser... de cop i volta surt un dimoni i persegueix a tothom, no,
això va ser que nosaltres hem tengut un procés, una història i
aquesta història és la que és. I crec que ara jutjar la història, amb
els ulls del segle XXI no és ni el més oportú, ni el més adient,
ni el més prudent.

Miri, la Constitució de l’any 79 no és cap pretext, la
Constitució de l’any 79 és, 78, perdó, és l’obra d’enginyeria
jurídica més ben feta de la nostra història, la enginyeria jurídica
i política més ben feta de la nostra història, perquè és la
constitució que posa fi a la llei pendular que des de la història
del constitucionalisme espanyol es produïa Espanya. I això què
significa? Això significa que nosaltres teníem una constitució de
dretes i després una d’esquerres, una de dretes i després una
d’esquerres, una de dretes i després una d’esquerres. Així fins
a Franco, que Franco ni constitució ni històries, leyes
fundamentales franquistas, abominable, terrible, brutal i al final
varen dir, però què passa aquí? Però si ens tiram els trastos
damunt el cap els de dretes i els d’esquerres i no ens posam
d’acord, però això què és? Hi havia una divisió real d’Espanya,
però que ve de molts d’anys enfora.

I aquesta divisió real, aquesta llei pendular que es va produir
durant la història del constitucionalisme espanyol, va tenir el
final l’any 78 amb la Constitució democràtica, la Constitució
que és la Constitució del consens. Vostès saben que fa poc va
morir una persona, que és Adolfo Suárez. Adolfo Suárez, és
cert, va ser secretari del moviment nacional, va ser el director
general de la televisió de Franco i ha estat la persona que tots,
esquerres i dretes, avui el reconeixen com l’arquitecte de la
transició espanyola i de la democràcia espanyola. Focalitzem
tots la nostra voluntat política, la nostra mirada política en
personatges com aquest, no se’n vagin enrera, tenguin com a
referent personatges com Adolfo Suárez. Tenguin referent..., i
li diré més, o com Felipe González; quan va guanyar el Partit
Socialista, l’any 82..., després hi va haver altres etapes que no
procedeix comentar avui, però clar, si hem de parlar de drets
humans, tal vegada dins el Partit Socialista es posarien un poc
nerviosos si començam a treure coses. Però, en fi, l’any 82,
quan es va saber que Espanya era una democràcia plena i que
havia superat tots els fantasmes, va ser quan el Partit Socialista
va guanyar amb 200 i busques escons, va ser quan es va dir:
efectivamente, hay una democracia. Això està superat i això era
necessari, i això era necessari.
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Però el que no és necessari és tornar una altra vegada, torna-
m’hi i torna-hi una altra, i el dictador i les víctimes i no sé què,
perquè clar, vostès només parlen d’unes víctimes, d’un
sofriment, d’una part, però és que s’ha de parlar de tot, s’ha de
parlar de totes les parts, s’ha de parlar de totes aquelles persones
que varen sofrir i que varen patir. Jo insistesc, dins la meva
família tenia un padrí que lluitava amb en Franco i tenia el
germà de mon pare que lluitava en el ejército republicano. I
mira, i això m’ho han contat tots dos, i li puc assegurar que el
que em contava un i el que me contava un altre era espantós i
terrible, perquè és la mostra de dos germans que es maten en el
frente. El pitjor que li pot passar a un país, la guerra civil.

I el pitjor que li pot passar a un país és que hi hagi gent que
continuï, torna-m’hi i torna-hi amb el mateix, i que quan la
dreta, que és el enemigo a batir, fa les coses ben fetes, tornin
una altra vegada a treure aquest tema. Escoltin, ja està bé! Ja
està bé d’això! Superem aquesta qüestió.

Avui, gràcies a l’esforç de moltes persones, de mon pare, del
seu pare, del pare de tothom, de la gent que ha lluitat per la
democràcia, per la llibertat, la gent que ha defensat i que ha
cregut en una democràcia, gràcies a Adolfo Suárez, gràcies a Sa
Majestat el Rei, per exemple i d’altres i tants i tants polítics
d’esquerres, de dretes, nacionalistes, gràcies a tota aquesta gent
avui som aquí, parlam de temes en llibertat, en pluralitat, en
democràcia. Gràcies a això, jo mateix em vaig poder afiliar a un
partit polític, en el qual jo he après què és la democràcia, la
llibertat, el respecte, la concòrdia, el pluralisme polític. Això
significa que vostè i jo ens podem barallar dins unes regles de
respecte mutu. Doncs tot això ho hem après en una democràcia
i en un sistema absolutament obert i plural.

I ara facem el que ens demanen els ciutadans, els ciutadans
no ens demanen això, Sr. Mas, a veure si s’assabenta, que vostè
em diu: és que jo som un diputat nou que ve del carrer i resulta
que els ciutadans estan farts d’escoltar que els polítics es
barallen. D’això, d’això estan farts els ciutadans. Els ciutadans
ara el que volen és feina, els ciutadans el que volen és sortir de
la crisi, els ciutadans tal vegada el que volen és que l’alou
s’elimini -li don la raó-, el ciutadà tal vegada el que vol és que
les coses vagin millor, però el ciutadà del que està fart és d’això,
li ho puc assegurar.

Per tant, jo deman sentit comú, mirar cap al futur, mirar cap
Europa, que tenim unes eleccions i hem de fer tot el possible
perquè Espanya sigui a Europa cada vegada més forta i tenir un
país millor del que ja tenim.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contradiccions Sr. Miquel
Àngel Mas, té un màxim de cinc minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

Gràcies. Ja m’ho diu ma mare, ma mare em diu: Miquel,
sempre t’acabes enfadant. És ver, però supòs que la passió em
posa. Sr. Rubio, li ho dic perquè, clar a mi, jo, com vostè sap, jo
som a la Comissió d’Assumptes Econòmics i el Sr. Nel Martí
em va dir és un tema molt tècnic, els alous, que jo vaig escriure

un opuscle fa 25 anys i ara em persegueix tota la vida això dels
alous i bé, va venir a defensar això i em va dir, bé, a tu també
t’ha tocat això.

Clar, és un tema difícil i jo vaig pensar, quin to he d’usar,
com ho he de fer? I jo he intentat, Sr. Rubio, per això ara quan
vostè em diu: és que vostè em mirava; em sap molt de greu,
perquè el to que jo volia emprar era de complicitat, de veure si
som capaços de tenir aquesta complicitat i em sap greu que no
hagi encertat en el to, em sap greu, li ho dic sincerament, perquè
jo el que volia, el que pretenia era dir, escolti, miri, i com vostè,
jo, bé, mon pare va morir quan jo tenia 14 anys, o sigui no l’he
conegut gaire, però sí sé que jo he tengut un avantpassat d’un
costat i a l’altre un altre, com ens passa a tots; però escolti, del
que  estic segur és que cap de nosaltres estarien d’acord amb un
23 de febrer, es condemna; és a dir, del que hem d’estar
orgullosos és de la democràcia, hem d’estar orgullosos d’un
passat. 

Que Franco es va aixecar contra una legalitat, una legalitat
que pot ser discutible o no, però era una legalitat, això és
indiscutible i és sobre això que hem de discutir, escolti, aquella
legalitat si no agradava s’havia de canviar, i si hi havia gent que
ho feia malament, que també és cert, s’havia de canviar de
forma democràtica, però no pot ser que perquè jo tengui uns
tancs, uns canons o un daixò que jo m’acabi imposant damunt
els altres i que després durant quaranta anys no els deixi parlar,
no els deixi participar en política, d’això no en podem estar
orgullosos, senyor... 

I jo li ho dic perquè jo, oportunisme? A mi m’ha tocat aquest
tema i he vengut aquí, jo no venc aquí..., el contrari, crec que el
que hem d’intentar és construir una cosa..., si tenim una
democràcia -ara li faré un detall- bé, no tan assentada com la
britànica, és, en part també, que tenim el passat que tenim, si
tenguéssim dècades i segles d’història democràtica segurament
no tendríem aquesta democràcia que jo consider de baixa
qualitat...sí, sí, bé ara ho comentarem, és millorable tot, eh?

Escolti, però, miri, el meu to era aquest i em sap greu no
haver-lo encertat perquè estic segur que cap de nosaltres aquí,
en aquest moment, no acceptaríem un canvi en la legalitat per
la força, és a dir, ni un canvi de legalitat ni de Govern ni de
règim, jo estic segur que també, per tant, jo no volia acusar
ningú, sinó al contrari, a veure si som capaços de condemnar el
franquisme perquè al cap i a la fi el franquisme es va aixecar
contra una legalitat, que podria agradar o no, però era la legalitat
i la legalitat és la representació de la voluntat popular, és la
màxima, és la llei, la llei és simplement l’expressió de la
voluntat popular i la pot canviar, però amb majories, que és el
que hem de fer, que és el que fan els britànics, fins i tot jo li deia
quan hi havia enmig d’una guerra mundial varen llevar
Chamberlain que era un... un fluixet, i varen posar Churchill.
Home!, això és el que hem de fer.

Electoralisme, miri, nosaltres no ens presentam en aquestes
eleccions europees, Sr. Rubio, jo... a més crec que no he fet cap
discurs electoralista, nosaltres no..., a més a més no ens
presentam, per tant, el que passi... m’interessa moltíssim
Europa, el que passi... ara no, no... Segona, això qui ho ha fixat
ha estat la Mesa de la comissió que té la majoria del PP, aquí no
hi ha cap electoralisme, Sr. Rubio. 
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El to que he intentat usar és constructiu, és un tema molt
delicat i he intentat usar-lo amb tota la mà esquerra possible, jo
tenia un padrí d’un costat, fa ser fundador de la Falange de
Santa Maria i un altre padrí que era a Sant Joan que era a l’altre
costat, escolti, però tenc molt clar que la legalitat només s’ha de
poder canviar, no perquè tu tenguis una escopeta o un fusell,
sinó perquè les teves idees poden convèncer la majoria de gent,
i que després he de poder respectar tothom. I no en podem estar
orgullosos, Sr. Rubio, hem de condemnar, no hem d’estar
atrapats al passat, però sí hem de tenir clar el que ha passat, i
això no ho podem tornar repetir i això passa per tenir clar...
Escolti, i jo estic segur que vostè si no estàs enganxat en aquest
bucle del partidisme que..., vostè condemnaria ara expressament
el franquisme, perquè estic segur que vostè no està d’acord amb
el franquisme, i jo si vostè ara tengués prou autonomia, no
hagués de parlar i no sé què, no li ho haguessin dit, ho faria,
perquè n’estic convençut, estic convençut que... ho deia, que no
estaria d’acord que cap de nosaltres fos detingut per tenir unes
altres idees, n’estic segur.

Idò, d’això parlam, m’entén? I jo no ho faig (...), però d’això
parlam, i la Constitució del 78 va ser un tombant, va ser un
tombant però d’una generació, crec que en aquest moment som
a una crisi política i s’ha convertit la Constitució en un..., no
som capaços de fer una reforma, no en som capaços, i Espanya
necessita una reforma profunda institucional i no en som
capaços, perquè la Constitució s’ha convertit com en un text
sagrat, com una bíblia per a algú, per algun com un codi penal
i no som capaços. Va ser el fruit d’una generació, va ser el fruit
d’un pacte polític en aquell moment, però trenta anys després
necessitam un altre pacte polític, és més que evident per molts
de motius, per molts de motius que ara no podem dir.

Però es necessita un ajornament de tot això i jo no veig
aquesta capacitat, aquesta... no la veig, aquesta revisió política
la demana el carrer. Seria ben necessari que ho fes Espanya,
seria ben necessari.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Passam a la votació de la Proposició no de llei RGE núm.
392/14.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 7.

Cap abstenció.

En conseqüència quedaria rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 392/14.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

3) Proposició no de llei RGE núm. 4011/14, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a constitució del Consell
assessor de continguts i de programes d'IB3.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per acabar passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 4011/14 del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la
constitució del Consell assessor de continguts i de programes
d’IB3. Per tal de defensar-la té la paraula el Sr. Cosme Bonet,
per un temps de deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta, senyores i senyors diputats. La
setmana passada el director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears es demanava per què era
necessària la seva compareixença, la compareixença que va
haver de fer a la Comissió de control de l’ens públic en aquest
parlament, formulada per quatre diputats del Grup Parlamentari
Socialista. Va tenir un punt de vista un poc contradictori perquè,
per una banda, es qüestionava que se li demanàs una
compareixença, cosa que, en fi, està dins els drets dels diputats,
però, per altra banda, aprofitava, deia que estava molt content
de tenir l’oportunitat de llançar una notícia o llançar un titular
sobre el polèmic tema de les modalitats lingüístiques. Per tant,
d’alguna manera tenia una certa contradicció en el seu
plantejament.

Nosaltres li vàrem recordar que el primer motiu pel qual
havia de fer la compareixença és perquè és la seva obligació, la
seva obligació de rendir comptes, part de la funció de control de
l’acció del govern i part de la funció de control parlamentari que
té atribuïda aquesta institució respecte de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears perquè es va plantejar així. Es
va plantejar que la radiotelevisió pública seria controlada pels
diputats elegits pel poble de les Illes Balears a través d’aquesta
comissió al Parlament, amb el format que es va pactar al
Reglament i que s’aplica aquí. Per tant, no l’hauria d’estranyar.

És habitual que el director general d’IB3 es lamenti que li
facin preguntes polítiques i que no totes les preguntes siguin
d’autocomplaença, però en fi..., perquè al final la Comissió de
control d’IB3 no és més que una reproducció en petit del que
passa al Ple, en fi... Però el segon motiu pel qual el director
general havia de comparèixer a la comissió per explicar alguns
aspectes polèmics que havien aparegut sobre decisions que
afectaven el funcionament de la radiotelevisió pública era
perquè no s’ha creat, no existeix cap dels organismes que
haurien de garantir el pluralisme del servei audiovisual públic
de les Illes Balears, no existeix cap manera que es faci un debat
sobre la programació, sobre els continguts, sobre les decisions
que pren la direcció de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears. 

L’únic organisme, per dir-ho així, que té capacitat, que té
una representació plural i pot debatre sobre el funcionament
d’IB3 és precisament la Comissió de control creada en aquest
parlament, no existeix altre organisme i vull insistir en el tema,
no existeix altre organisme, i això que per llei en tenim creats
dos, però... després hi entrarem.
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Primer farem una breu història d’IB3, del que ha estat
aquesta legislatura i per què aquesta manca de pluralisme que es
dóna. Perquè és clar, podríem pensar que, a part dels òrgans
unipersonals de direcció de l’ens públic, com és el director
general, com és la directora de la televisió, el director de la
ràdio, etc., existeix un òrgan colAlegiat que és el consell de
direcció que en teoria, amb la llei d’IB3 aprovada el 2010,
aquest consell de direcció hauria de representar la pluralitat,
perquè està nomenat per aquest parlament amb l’obligació que
el seu nomenament es faci per dos terços, però tampoc no ho és,
plural, no?

IB 3 ha tengut una història conflictiva des de la seva creació,
quan el Govern de Jaume Matas que era del Partit Popular crea
la radiotelevisió pública i posa al capdavant d’aquesta la seva
cap de gabinet, això ja va ser un tema un poc polèmic, no? Error
en el qual segurament es va continuar quan posen altres
directors generals que varen tenir també un... tenien un perfil
periodístic i a l’hora polític durant la legislatura passada, que
estic segur que ens ho recordaran, no?

A finals de la legislatura passada, però, crec que ens podíem
felicitar, i de fet el diputat que feia de portaveu del Grup
Popular es felicitava, d’haver aconseguit superar aquella etapa
que venia de la legislatura Matas amb el nomenament d’un
director general d’un perfil nítidament professional i l’aprovació
d’una llei, per unanimitat, on es garantia un consell de direcció
plural, que hem de dir que el Consell d’Administració d’IB3,
tant el que es va aprovar a l’etapa del Sr. Matas com el Consell
d’Administració d’IB3 que va existir durant l’etapa del pacte
del 2007 al 2011, hi havia gent nomenada pel Partit Popular o
pel Grup Parlamentari Popular i gent nomenada pels altres
grups, amb el Sr. Matas també, curiosament, vull dir, nosaltres
que dimonitzam aquella etapa de govern, hi havia qüestions en
què s’entenia més clarament per exemple aquest aspecte que un
consell d’administració d’una radiotelevisió pública ha de ser
plural, si no, no té cap sentit. Idò això ara mateix no hi és, però,
per què?

El tema es va tòrcer quan el director general que tenia un
perfil nítidament professional com hem dit va renunciar a
seguir, motius, tampoc no entrarem a debatre’ls, va renunciar,
ho diré perquè aquesta cronologia hi ha alguns diputats que la
tenen un poc confosa, va renunciar el mes de juliol del 2011,
recordaran que el Sr. Bauzá presidia el Govern des de mitjans
del mes de juny, al cap d’un mes el director general d’IB3, de
perfil clarament professional dimiteix.

La solució del Govern no hagués pogut ser pitjor, 30 de
juliol de 2011 apareix al Butlletí Oficial de les Illes Balears un
decret del conseller de Presidència que nomena el conseller de
Presidència com a director general provisional de l’Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears , el conseller es nomena a
sí mateix com a director general, s’autoproclama. Hagués pogut
agafar.., vaja, solucions de tot tipus perquè va fer un decret llei
per modificar la llei, hagués pogut fer un decret llei que digués
que “provisionalment el subdirector exercirà les funcions de
director general”, que hagués estat una cosa de sentit comú,
perquè, a més, després va intentar fer això, venia aquí i ens deia
“no, no, jo no faig de director general, el subdirector té totes les
funcions delegades”; bé, idò per tenir totes les funcions
delegades, hagués nomenat l’altre, però va decidir nomenar-se
a si mateix, curiosament.

Això va passar, però, abans de l’inici de les negociacions
amb l’oposició per nomenar un director general de consens. És
vera que es va fer participar la Mesa Audiovisual, però dels
noms que va posar la Mesa Audiovisual el Govern
automàticament en va vetar tres, per tant, va deixar a l’oposició
que triàs entre dos, que per a nosaltres no eren els que tenien el
perfil més professional, i a partir d’aquí es varen suspendre les
negociacions, que des d’aquest grup parlamentari em consta que
des dels altres grups parlamentaris es va demanar que es
tornassin iniciar, fins i tot per carta, que el president del Govern,
el Sr. Bauzá, no va contestar mai. I el Govern va deixar passar
els sis mesos i va nomenar un consell de direcció monocolor.
Ha estat una opció cercada pel Govern, per tant... 

Ara, a part que això crea un greu precedent, gravíssim, dos
organismes que estan prevists a la legislació audiovisual de la
nostra comunitat autònoma, com són el que tractam avui, el
Consell Assessor de l’Ens Públic de Radiotelevisió, i com és el
Consell Audiovisual de les Illes Balears, ni existeixen ni es té
intenció de crear-los. De fet, el Consell Audiovisual en el segon
pressupost, em sembla, que va aprovar aquest govern, ja va
desaparèixer, a l’anterior estava a zero, vull dir, per tant, no hi
havia molta intenció.

Recordarem que, tal com deim a l’exposició de motius,
l’objectiu d’aquest consell audiovisual és convertir-se en
l’òrgan..., perdonin, d’aquest Consell assessor de continguts i
programes d’IB3 es convertir-se en l’òrgan de participació
social d’IB3 i que faci el seguiment de la funció de servei
públic, que té obligació de complir IB3 marcada per la llei i dels
objectius de programació i continguts que també la llei fixa en
el títol I. Aquest consell assessor ha d’estar format per quinze
membres representatius del pluralisme de la societat de la nostra
comunitat autònoma ,provinents de sectors professionals,
educatius, culturals, del món associatiu, consumidors, usuaris,
persones amb discapacitat, joves o persones majors. Per tant,
una composició prou plural és el que es proposa a la llei.

En aquestes darreres setmanes, nosaltres el que hem pensat
és que hagués tengut més sentit que mai que el debat sobre
modalitats lingüístiques, sobre continguts, sobre les directrius
confoses que s’han donat sobre l’aparició de camisetes verdes
a la televisió s’haguessin pogut debatre en un àmbit de
participació social d’un caràcter més tècnic, independent i plural
com seria aquest consell assessor i no venir a debatre-ho aquí,
perquè aquí tenim el director general que sempre ens acusa de
polititzar IB3. Però és clar, aquest tema i tots els altres temes
que han sorgit durant la legislatura sobre IB3 només tenen un
àmbit, com he dit al principi, on es puguin analitzar, on és pugui
analitzar la programació i els continguts del servei públic
audiovisual i és aquesta comissió de control que existeix al
Parlament.
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Per tant, els diria la no existència del Consell Assessor de
Continguts i Programes, així com la no existència del Consell
Audiovisual de les Illes Balears dificulta que puguem excloure
IB3 del debat purament polític o diguem-li del debat purament
parlamentari. Per tant, la trampa se la crea el Govern o se la crea
el partit que dóna suport al Govern des del moment en què no
ha impulsat ni una sola iniciativa en tres anys per crear el
consell assessor, perquè podríem derivar tots aquests debats per
allunyar-los del debat purament polític cap al consell assessor,
un consell assessor que fos plural i no fos, com el consell de
direcció, monocolor.

La no existència del consell audiovisual és una dificultat
afegida que a més no es va voler introduir al debat de la llei
audiovisual que vàrem aprovar no fa molt, i... faré una breu
referència simplement esmentant l’exposició de motius de la
Llei 2/2010, de 7 de juny, del Consell Audiovisual de les Illes
Balears, que va tenir bastant de suport, tot i que no unanimitat
globalment, a la seva aprovació final.

L’article 92 de l’Estatut d’Autonomia ens recorda que
correspon al Consell Audiovisual vetllar pel respecte als drets,
llibertats, valors constitucionals i estatutaris dels mitjans de
comunicació social. Suposa, per tant, una extensió de l’exercici
de les funcions previstes a l’article 77 a tots els mitjans de
comunicació, amb el resultat de convertir el Consell
Audiovisual no només en òrgan de supervisió del sector
audiovisual públic, sinó de tot el sector audiovisual en general.

De fet, això respon a una idea estesa a tota Europa de la
creació d’autoritats reguladores dotades d’estatut
d’independència respecte del govern que s’ha esdevingut un
element necessari per protegir de la millor manera possible
l’exercici de drets i llibertats inherents a la comunicació
audiovisual garantint que aquests drets no quedin sotmesos a
ingerències indegudes i influències que puguin comprometre i
posar en perill el pluralisme.

Per tant, un objectiu molt important, que l’ideal seria tenir
aquest consell audiovisual constituït, però com que no és així,
pensam nosaltres que podem referir-nos a la constitució del
consell assessor, com a mínim. Per reforçar la necessitat de
comptar amb organismes independents que vetllin pels valors
constitucionals i pel pluralisme en el sector audiovisual, si ens
permeten esmentarem el doctor Jordi Salpena, doctor en
Comunicació i Periodisme a la Universitat Autònoma de
Barcelona, qui, a un article en què parla precisament sobre
l’existència d’aquest tipus d’organismes, ens recorda que
aquests consells reguladors existeixen a la majoria de països de
la Unió Europa, esmenta el Regne Unit, esmenta França,
esmenta Itàlia i diu que Espanya és l’excepció, -vaig acabant,
Sra. Vicepresidenta-, diu que a Espanya només tres comunitats
autònomes, Navarra, Andalusia i Catalunya, han creat aquests
organismes, que són fonamentals des del punt de vista de
garantir l’opinió pública lliure d’altres ingerències.

Així, que l’ideal, tenint en compte -i amb això acab- tenint
en compte que el Consell Audiovisual seria l’ideal a crear, no
plantejam la seva constitució de partida, pensam que un pas
previ més senzill seria com a mínim crear el Consell Assessor
d’IB3, una forma de fer allò que el Grup Parlamentari Popular
demana, com he dit, no fer política amb IB3. Mirin, seria una

manera de deixar el debat sobre continguts i programació d’IB3
al marc d’aquest consell sempre que fos independent i plural.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Ara en torn de fixació de
posicions té la paraula pel Grup Parlamentari MÉS el Sr.
Miquel Àngel Mas, per un temps de deu minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

Gràcies. Dia 14 de setembre d’enguany els escocesos aniran
a votar si volen tenir un estat independent o no. Dic això perquè
em va cridar molt l’atenció que entrevistaven els escocesos
sobre si estaven a favor de la independència o no, i n’hi va haver
un que va dir: jo estic en contra de la independència perquè no
vull deixar de veure la BBC.

(Algunes rialles)

I em va cridar molt l’atenció, és clar, però és que si
segueixen la BBC veuran el que és un exemple de televisió
independent, de qualitat, de prestigi, seriosa, fins al punt que
avui en dia s’ha convertit en una marca mundial, una marca
mundial que pots seguir per internet i és d’un rigor periodístic,
però... brutal, fins al punt que el contribuent britànic paga, no sé
si són 60 euros cada any, per mantenir la BBC, és a dir, tenen un
impost aposta per mantenir la BBC.

Que un exsenador del Partit Popular sigui president d’IB3
crec que no és correcte, no ho és, encara que sigui per una
qüestió d’imatge, de formes, no és correcte; no és correcte
perquè pot comprometre la necessària independència que ha de
tenir una televisió pública de tots i per a tothom. Crec que aquí
s’equivocaren. El Sr. Ruiz pot tenir una gestió discutible o no,
jo en aquest tema no hi entraré ara, tampoc no és el tema, però
que sigui un exsenador del Partit Popular jo crec que vostès
tenen moltes més possibilitats perquè no haguem de nomenar
una persona que s’hagi significat tant.

Òbviament que el vicepresident del Govern hagi estat,
encara que hagi estat un dia, president d’IB3 no contribueix
gens ni mica a la imparcialitat i al prestigi que hauria de tenir
IB3. D’una forma gràfica, vostès s’imaginen Nick Clegg
president de la BBC?, o Alfonso Guerra president de Televisió
Espanyola? Jo aquestes coses crec que també s’haurien de mirar
perquè, Sr. Rubio, quan parl de... Perdoni. (...) quan parl de
baixa qualitat democràtica m’estic referint també a això, m’estic
referint a això. Quan parlàvem abans de la baixa qualitat
democràtica, home!, és que tenir una televisió pública que sigui
independent, que tots ens la puguem sentir nostra, és això,
també, això ajuda a tenir una democràcia de qualitat. Que jo
pugui mirar i posar el Telenotícies sense cap tipus de “daixò”.
Ara, em costa, la veritat, i jo li ho dic, jo pensar que qui dirigeix
la televisió és un exsenador del Partit Popular em costa posar-la.
Bé, és que això no és el que toca. No, perdoni, és que no és el
que toca, i crec que això ho hem de treballar.
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Igualment que tenim un consell de direcció monocolor no
reflecteix la pluralitat de la societat. Hem de voler una
democràcia de qualitat, hem de voler -és molt difícil- una BBC
aquí, que tots els ciutadans ens en sentim orgullosos, siguem
d’un color i de l’altre. No hi pot haver un exsenador del PP
president d’IB3, no pot ser!, és que no pot ser. No pot ser. No!
Jo no sé si ho fa bé o malament, si salat o no salat i no sé què,
però no pot ser! Jo me l’he de sentir meva, també. Jo pag i he de
poder veure la televisió. També m’agradaria poder veure
pelAlícules en català, però això és un altre tema. Però no pot ser.

Evidentment, a la proposta del Partit Socialista, hi votarem
a favor perquè estam complint un mandat estatutari i crec que
seria una primera línia, però jo els demanaria que s’ho
pensassin. No passarà res. Jo diré als del meu grup polític..., em
senten?, jo diré al meu grup polític que no els critiquem. Facin
dimitir el Sr. Ruiz i els don la meva paraula que no faré cap ús
polític d’això; facin-ho d’una forma discreta. No, no,
sincerament. És que estam intentant construir una democràcia
de qualitat. Això no pot ser, no pot ser. 

Jo no sé si nosaltres ho hem fet malament abans i si també
ho havíem fet així. Si ho hem fet, molt malament, però el que no
pot ser és que el director d’IB3 sigui un exsenador del PP.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Ara, pel Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Alejandro Sanz, també per un temps
de deu minuts.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores
diputados, ya se han explicado aquí, incluso está reflejado, los
antecedentes de la proposición no de ley del Grupo Socialista.
La Ley 15/2010, de 22 de diciembre, que regula el
funcionamiento de IB3, establece en los artículos 24 y 25 el
impulso y la creación del consejo asesor. Dentro del articulado
del 24 y el 25 habla -ya lo ha expuesto el Sr. Bonet- de la puesta
en marcha, de la creación en este caso, de 15 miembros que
formarán parte de dicho órgano. Deberán ser representantes de
diferentes colectivos que tendrán que ser elegidos por una
mayoría cualificada de dos tercios del Parlamento, que es el
mismo proceso que se utilizó en la elección del consejo de
dirección y para el director general de IB3, y ya vemos cómo ha
acabado el tema.

Evidentemente es un órgano importante y que se tiene que
impulsar, tal y como establece la ley, con el objetivo de
fomentar aun más la participación de la sociedad civil en el seno
de nuestra televisión pública de todos los ciudadanos, aunque es
cierto poner sobre la mesa que si lo que preocupa en estos
momentos y ocupa a la oposición es la cuestión relativa a la
participación en todo aquello que hace referencia a IB3, deben
estar más tranquilos que nunca. ¿Y por qué deben estar más
tranquilos que nunca? Porque nunca la televisión y la radio
públicas de nuestra comunidad autónoma ha sido una televisión
tan abierta y participativa desde su propia creación. 

Hay entendimiento a todos los niveles: asociaciones de
productoras, de cineastas, con la Universidad de las Islas
Baleares, tan reclamada siempre por el Grupo Socialista; con el
cluster audiovisual, reconocimientos públicos a IB3; también
entidades con campañas sociales de las que se ha hablado en
diferentes comisiones de control, preguntas que se han hecho al
director general sobre diferentes campañas enfocadas al
reconocimiento, la labor y la difusión del tejido asociativo de
nuestra comunidad autónoma, y por tanto son hechos
constatables y no subjetivos, sino que son hechos en nuestra
opinión que si lo comparamos con otras épocas, sea de cuando
se creó en su momento o de la anterior legislatura, ustedes
podrán ver que nada tienen que ver, y que la participación y que
la presencia de la sociedad están cada vez más consolidadas en
el seno de IB3.

Pero permítanme que les diga que la creación del consejo
asesor, que hoy aquí debatimos, no es realmente un tema nuevo,
que es, digamos, una acción recurrente de la oposición cuando
se encuentra en la oposición. Es como dentro del manual
ideológico de ciertos partidos, que reclaman al cielo la
participación ciudadana, pero que la utilizan digamos como un
eslogan de quita y pon, es decir, cuando están en el gobierno
quitan la participación ciudadana, y cuando están en la
oposición reclaman la participación ciudadana. Por tanto, y
ahora lo demostraré con hechos, nos basamos prácticamente en
una propuesta de claro calado político y con un trasfondo de un
oportunismo político evidente.

Y ya que incluso el otro día se comentaba que es bueno,
cuando hablamos del pluralismo político, mirar en Google a ver
si evidentemente tal, a ver si es un tema recurrente, yo el otro
día también mirando en Google encontré un documento que me
extrañó, un documento que nadie me ha pasado sino que lo he
podido mirar en Google y que ustedes lo pueden mirar en
Google, un documento que está colgado en Google, firmado por
diferentes consejeros de IB3 el 26 de octubre de 2005, firmado
por el Sr. Antonio Orell, Laura Carrascosa, Sebastián Lora, José
Hila y Carlos Aguilar, que habla de propuesta para establecer el
pluralismo en IB3, 26 de octubre de 2005. En el punto 3 de este
documento firmado por estos consejeros dicen -hablamos de
2005, hace nueve años, hay que tener un poco de memoria, (...)
memoria que tener hace nueve años- dicen, punto 3, para
recuperar el pluralismo en IB3: “Instar al Govern de las Illes
Balears para la inmediata construcción del consejo asesor del
Ente Público de Radiotelevisión, previsto legalmente, con unas
bases de profesionalidad y de independencia, que haga de
control de seguimiento de las emisiones de IB3, así como la
elaboración de propuestas de mejora. Mientras que no se
constituya este consejo asesor asumirá las funciones el consejo
de administración del Ente Público de Radiotelevisión”. 
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Esto lo decían ustedes en 2005, en la oposición. ¿Y se paró
el tiempo entre 2007 y 2011? ¿No hubo IB3?, ¿dejó de existir
IB3? ¿Ya dejó de existir? Eso es la pregunta que yo me hago. Es
decir, pedimos una cosa en la oposición, en el gobierno no
decimos nada, y de nuevo volvemos a sacar el tema de la
participación en el consejo asesor en la oposición. Se paró el
tiempo, señores diputados, entre el 2007 y el 2011; no hubo IB3
en esta comunidad autónoma, no hubo IB3. Sólo reclamamos la
pluralidad y la imparcialidad cuando estamos en la oposición.
Aquí hay un documento y este documento no lo firmo yo, lo
firman estos cinco consejeros que evidentemente, como ustedes
sabrán, nada tienen que ver con el Partido Popular.

Y yo me pregunto, y este grupo parlamentario se pregunta,
si este órgano era tan importante para potenciar la pluralidad y
es básico para potenciar una televisión, como dicen ustedes, más
representativa de todos los ciudadanos en 2005, ¿por qué en la
legislatura que ustedes sostuvieron no lo hicieron? Les recuerdo
que también en la anterior legislatura existía en su momento la
obligación legal de contar con dicho consejo. Es más, se aprobó
un contrato programa sin la creación ni la participación de
ningún consejo asesor. 

En esta legislatura se han destinado todos los esfuerzos para
crear un modelo de televisión que refleje la pluralidad de
nuestra comunidad, que con la mitad de presupuesto ha sido
capaz casi de duplicar la audiencia en nuestra comunidad
autónoma. Es la principal televisión pública de referencia de
esta comunidad autónoma. Aquí hay dos datos, hablemos de
datos. 2011, ustedes destinaban 62 millones de euros a IB3,
bajaba la audiencia, 62 millones de euros, bajaba la audiencia.
Un gobierno del Partido Popular, la mitad de presupuesto, 32
millones de euros, y aumenta la audiencia. ¿Qué pasa aquí?
Pues mira que lo hace mal, el señor exsenador del Partido
Popular, lo hace tan mal que con menos presupuesto, con menos
presupuesto que pagamos todos los ciudadanos de esta
comunidad autónoma aumenta la audiencia, y cada vez más lo
ve la gente de esta comunidad autónoma. No creo que sólo IB3
la vea la gente del Partido Popular y esté hecha para el Partido
Popular, desde luego que no, porque se está haciendo una
programación realmente acorde con lo que nos pide y con lo que
se refleja en la sociedad.

Por tanto entendemos que cada vez los recursos políticos
para criticar esta televisión pública se vayan agotando, y que,
claro, ante una televisión pública en la cual evidentemente la
calidad; dos, la neutralidad; tres, la imparcialidad, han mejorado
sin duda desde la creación. Cada vez hay más gente en esta
comunidad autónoma que ve IB3, que escucha IB3 y que se
siente identificada con IB3 Televisión, cada vez más, y ahí están
los datos. Los datos no los hace IB3; hay diferentes fuentes que
lo indican y es así. Evidentemente gustará más, gustará menos,
gustará tal, pero los datos son los que son: menos presupuesto,
más audiencia; con ustedes más presupuesto, menos audiencia.

Evidentemente a ustedes les gustará que fuese un director
general de un tipo, que fuese otro, que a lo mejor fuese de su
partido, no lo sé, pero a las personas y a los cargos se les juzgan
por los objetivos, y en este caso porque tengamos una televisión
más de proximidad.

Por tanto el voto contrario, el voto contrario, no es un voto
contrario de la ley, de los artículos 24 y 25, como supongo que
luego me dirá usted en su réplica, Sr. Bonet. Usted me dirá:
“No, es que ustedes votan en contra de la ley que se aprobó el
año 2010". No. El consejo asesor se creará, porque lo establece
la ley. Hay mecanismos de participación, como he explicado
anteriormente, y que evidentemente el consejo asesor se creará.
Ustedes nunca lo crearon, ustedes lo pidieron el 2005 pero del
2007 al 2011 no hubo IB3 en esta comunidad autónoma, ahí no
hubo IB3.

Nuestro voto contrario -lo he argumentado anteriormente-
es por un claro oportunismo político. ¿Por qué?, claro, porque
el 2005 pedimos consejo asesor, 2007-2011 el consejo asesor lo
escondemos por ningún lado, hacemos un contrato programa sin
ningún consejo asesor, y cuando llega en esta legislatura
sacamos de nuevo del cajón el consejo asesor, lo sacamos.
Escondemos el consejo asesor..., en el 2005 lo sacamos, 2007-
2011 lo guardamos en un armario, y el 2011, en la oposición, lo
sacamos. Por tanto, por esta cuestión claramente de
oportunismo político, y no de incumplimiento de la ley porque,
insisto, el consejo asesor se creará cuando se determine que se
tenga que crear, tampoco tengo muy claro que tengan que ser el
Gobierno y el ente los que tengan que hacer las negociaciones,
a lo mejor tienen que ser los grupos parlamentarios, los grupos
parlamentarios... ¿En qué articulo 24 y 25 dice que tiene que
impulsarlo el Gobierno balear? Bueno, me parece muy bien,
pero desde luego ustedes no tienen ninguna legitimidad para dar
lecciones de IB3 en el momento que ustedes bajan la audiencia
y destinan mucho más dinero para IB3.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Ara, si vol fer ús de la paraula
per contradiccions el grup proposant, Sr. Bonet, té un temps de
cinc minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Sí, sí, per moltes contradiccions del portaveu del Grup
Popular crec que hem de prendre la paraula, però moltes, perquè
el Sr. Mas ha fet referència a la BBC, i sentint el Sr. Sanz pareix
que IB3 supera la BBC però de llarg, de llarg!, d’independència,
de pluralisme, de reconeixement internacional... Vaja, és
increïble!, és increïble! Aquesta IB3 que tenim, vaja, supera la
BBC, supera l’NBC, supera..., vaja, qualsevol televisió que ens
podríem plantejar. Per favor!, quina exageració. És tan exagerat
que cau pel seu propi pes. Ha estat una cosa tan exagerada que
ha caigut pel seu propi pes.

M’ha dit que té bones relacions amb la Universitat de les
Illes Balears. A mi em pareix que fa dos mesos que no llegeix
el diari, Sr. Sanz; que té bona relació amb els productors, amb
el clúster audiovisual; que té reconeixements socials, que fa
campanyes de contingut social... Totes i cadascuna d’aquestes
coses que ha enumerat les feia IB3 a l’anterior etapa,
segurament a l’etapa de la senyora..., cap de gabinet del Sr.
Matas, i també ho feia Televisió de Mallorca. Sí, clar, un
director general que vulgui treure un poc la seva feina
evidentment intentarà tenir bona relació amb les productores,
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bona relació amb el clúster audiovisual, amb la Universitat, si
fa bons programes tendrà reconeixements socials i farà
campanyes de contingut social per millorar l’audiència.
Evidentment!, però és que això són unes obvietats que, en fi, no
sé com aquestes obvietats poden argumentar una oposició a una
cosa tan senzilla com és, efectivament, i ho diré, aplicar la llei.

Vostès s’han carregat la competència, perquè que Televisió
de Mallorca complís totes aquestes qüestions no ha estat excusa
per carregar-se la televisió, els és igual si era un servei públic,
els és igual si tenia reconeixements internacionals, els és igual
tot, quan el compromís electoral del Partit Popular era convertir
Televisió de Mallorca en una segona cadena, perquè sabien que
tenia un reconeixement social. Però és igual, els compromisos
electorals ja estam acostumats que no els compleixin.

I vostè m’ho justifica tot per l’audiència, todo por la
audiencia. Si l’audiència va al màxim, idò facem el que sigui.
Clar, facin Sálvame, si volen audiència, facin Sálvame; per què
no fan Sálvame si tot ho justifica l’audiència? És que és bastant
absurd. Estam parlant d’una radiotelevisió pública. No ho
justifica tot l’audiència ni el compte de resultats. La llei els
obliga a complir amb una funció de servei públic, no els obliga
a tenir una audiència comparable amb la de Tele 5; els obliga a
complir una funció de servei públic que no compleixen, no la
compleixen, no la compleixen, ni la compliran mentre tenguin
un exsenador dirigint la radiotelevisió pública. És que és
evident!

A veure, haver-ho fet malament en el passat nosaltres no els
dóna, a vostès, butlla per fer el que els passi..., el que tenguin
ganes, el que els passi pel cap. És que vostès s’ho pensen:
“vostès ho han fet malament, per tant nosaltres podem fer tot el
que vulguem”, això és l’argument del Partit Popular, això és
l’argument del Partit Popular! “Com que vostès ho varen fet
malament, nosaltres ho podem fer pitjor”; “si vostès varen posar
el director de comunicació d’una institució, nosaltres posarem
un senador amb carnet, au!” Home!, és tan ridícul, Sr. Sanz, és
tan ridícul, és que fa rialles a un calcetí, és que això, que l’etapa
anterior s’hagués posat un director de comunicació d’una
institució, per a vostès justifica que un conseller de Presidència
sigui director general d’IB3. És que és ridícul!, fa rialles a un
calcetí, Sr. Sanz!, fa rialles! Fa rialles, Sr. Sanz! Ha fet el ridícul
amb aquesta argumentació, que la repeteixen un pic i un altre.
Un exsenador amb carnet del Partit Popular garanteix la
pluralitat i és més independent que un periodista que va ser
director de comunicació d’una institució. És que és ridícul!, és
que és ridícul!

Vostè té raó que el 2005 es va demanar la creació del consell
assessor. Ara, hi ha una petita diferència que li voldria fer notar,
perquè no sé si vostè se n’ha adonat. Aquesta carta que m’ha
esmentat vostè anava firmada per tres membres del consell
d’administració que no eren del Partit Popular; se n’ha adonat?,
o no?, no se n’ha adonat? Eren tres membres que em pareix que
no eren del Partit Popular. Sap què vol dir això?, ho entén? Ho
entén vostè?, que ara no es podria donar perquè no hi ha un sol
membre que no tengui carnet del Partit Popular en el consell de
direcció d’IB3. O això no és una diferència fonamental? 

És a dir, tenim una televisió dirigida per un senador del PP,
amb un consell de direcció amb carnet del PP. Hòstia!, i això és
l’hòstia de pluralisme, que no havia passat mai en aquesta
comunitat autònoma. Però, per favor, Sr. Sanz!, que vostè ens
conta una pelAlícula de Disney. D’on s’ha tret aquests
arguments? Jo li demanaria que la gent que li mira Google, l’hi
miri un poc més bé i l’ajudi un poc més a preparar els
arguments. A més, no ha consultat tota la informació, perquè
vostè em pot parlar d’IB3, sempre parlen d’IB3, a la Televisió
de Mallorca sap si existia consell assessor o no vostè? Ho veu,
no s’ha informat, informi’s un poc més. A Televisió de
Mallorca existia consell assessor i vostès també hi participaven,
existia un consell assessor i vostès hi participaven. Per tant, no
em vengui a posar aquests exemples.

I no em parli de participació. El partit que ha liquidat el
Consell Econòmic i Social i que ha liquidat el Consell de la
Joventut, em parla de participació! Vostès no estan legitimats
per parlar de participació!

I per acabar, no entenc com es pot criticar que proposem la
creació d’un organisme que preveu la llei, em pot recriminar
que ho demanàssim el 2005 i que el director general del 2007 al
2011 no ho fes, això m’ho pot recriminar. Però em posi
exemples que serveixin per argumentar en contra, no em posi
exemples de que como ustedes no lo hicieron, nosotros
tampoco, se repiten más que el ajo, Sr. Sanz, se repiten más
que el ajo ustedes. Contínuament..., oportunismo político, totes
les propostes de l’oposició són oportunismo político. Per favor,
és ridícul! No tenen arguments, com és habitual, cap argument
que ho justifiqui i, a més, com era previsible ens diuen que
l’audiència ho justifica tot, que el Sr. Ruiz és el més
independent que hi ha hagut a IB3. 

Bé, davant aquests arguments la veritat és que l’únic que puc
dir és que lament un cop més és que el Partit Popular no vulgui
introduir una mica de pluralisme a IB3.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam ara a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 4011/14.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 7.

Abstencions? Cap.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 4011/14.

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