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(Inicia la direcció del debat la vicepresidenta de la
comissió)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BONET I BONET:

Cosme Bonet substitueix Pilar Costa.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs substitueix Marc Pons.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Carlos Veramendi sustituye a Catalina Palau.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 6029/14 i 7265/14. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 6029/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a informatius a
IB3.

En primer lloc passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 6029/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a informatius a IB3. Per defensar-la té la paraula el Sr. Cosme
Bonet, per un temps de deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, presidenta. Senyores diputades i senyors diputats,
el tema que duim avui a debat aquí és un tema polèmic i que a
l’hora consideram absolutament innecessari. No valorarem
d’entrada les intencions polítiques que entenem que hi ha
darrera, que no és la defensa d’unes determinades modalitats
lingüístiques, sinó per ventura altres, perquè, com creim que
s’ha argumentat suficientment, no per part nostra, sinó per part
d’experts, sinó per part de la societat civil, aquestes modalitats
lingüístiques que es pretenen defensar i protegir emparant-se a
una determinada redacció de l’Estatut d’Autonomia no estan
realment en perill, sinó que això és un argument que s’ha forçat
per intentar dur a terme aquest canvi al model lingüístic d’IB3.

Un canvi que des del principi va ser absolutament criticat
per entitats del pes de la Universitat de les Illes Balears, que
recordem que és l’òrgan consultor d’IB3 en matèria lingüística,
que l’Estatut d’Autonomia mana que la Universitat de les Illes
Balears és l’autoritat en matèria lingüística, però també per
l’Obra Cultural Balear a qui no es pot llevar la importància que
té o que ha tengut en la defensa de la llengua d’aquesta terra.
Des de la Universitat de les Illes Balears s’hi han oposat des del
primer dia i han argumentat que es malmet el català estàndard
el qual a les nostres illes es fa servir amb consens de la societat
i sense cap mena de conflicte, paraules del Departament de
Filologia Catalana de la Universitat de les Illes Balears.

No només la Universitat ha fet crítiques a aquest canvi de
model lingüístic, sinó que també els mateixos treballadors dels
informatius d’IB3 Televisió a Mallorca varen enviar al seu
moment una carta a la direcció d’IB3 per mostrar la seva
disconformitat amb la mesura, disconformitat absoluta, varen
dir, amb el nou ús dels articles salats que es pretenia o que
s’impulsa. Els treballadors destacaven que el nou model
lingüístic no només perjudicava la imatge del mitjà, sinó dels
mateixos periodistes, com després s’ha comprovat.

De fet, aquesta decisió en el seu moment, defensada
confusament pel vicepresident del Govern, havia generat la
necessitat d’un nou comunicat per part del Comitè d’Empresa
de CBM, que és l’empresa concessionària dels informatius
d’IB3 Radiotelevisió, que va haver de desmentir categòricament
que els periodistes que feien informatius o que fan informatius
a la cadena autonòmica haguessin demanat un model lingüístic
propi i que haguessin demanat, tampoc, un canvi de model.
Consideraven els treballadors en aquest comunicat que el
registre comunicatiu adequat era el formal i aquesta fórmula no
incloïa d’article salat, com és tradició a les nostres illes. De fet,
com deim, aquest comunicat va ser fruit de la resposta a la
confusió generada pel Govern, un govern que no sabia dir si
aquesta recomanació del canvi de model lingüístic sorgia del
mateix govern, sortia de la mateixa televisió o sortia d’algun
altre organisme dependent del Govern. 

Els treballadors consideraven que el canvi de model havia
d’estar fonamentat per criteris científics i tècnics, crec que és un
argument que hem emprat tots i al qual, evidentment, ens
adherim, que qualsevol modificació que s’ha de fer en aquest
sentit ha de comptar, hauria d’haver comptat amb la conformitat
de la Universitat de les Illes Balears, com també ha succeït amb
el polèmic i actual Tractament Integrat de Llengües. Voler
obviar l’opinió de la Universitat de les Illes Balears -ho ha dit
el Tribunal Superior recentment-, és violar, incomplir el que diu
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

Els periodistes argumentaven que l’article literari és tan
balear com el salat i s’ha utilitzat històricament per mostrar
formalitat, un estatus lingüístic que trobam a misses, textos
acadèmics o al mateix comunicat que emetien els treballadors.
S’argumentava també que la resta de radiotelevisions
autonòmiques fan servir un estàndard, un to formal i és
impensable -deien- sentir una informació a Canal Sur, per
exemple, on es digués jesú en lloc de jesús per molt que
colAloquialment fos una forma admesa.

A pesar, però, d’aquestes crítiques de periodistes, d’entitats
ciutadanes, de la Universitat, d’experts que varen publicar
articles als diferents mitjans, el Govern va continuar tossut que
tossut amb aquesta intenció, el Govern i la Direcció General
d’IB3, i el primer dia que en El Temps d’IB3 es va estrenar el
nou model lingüístic els mitjans de comunicació el varen definir
com a “batiburrillo de artículo literario i salat” i llegesc
literalment: “A lo largo de los más de seis minutos de la
información meteorológica de este lunes se ha podido escuchar
tanto “les illes” como “per damunt de ses illes”, el artículo
literario se ha mantenido presente a “les temperatures” “a
l’illa de Mallorca”, “les pitiüses” i “la situació marítima
prevista per a demà”. D’alguna manera entràvem dins una
espiral absurda. 



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 87 / 1 d'octubre del 2014 1399

 

Més absurd encara va ser quan vàrem conèixer un llistat de
paraules prohibides, es va prohibir dir “part forana” i s’havia de
dir “fora vila”; es va prohibir dir “cap de setmana” i s’havia de
dir “final de setmana”; s’havia de dir “faltar” en lloc de
“mancar”,  s’havia de dir “fatxada” en lloc de “façana”; s’ha de
dir “tocar terra” en lloc d’”aterrar”; s’ha de dir “tir” en lloc de
“tret”; s’ha de dir “tombar” en lloc de “ajeure’s”; s’ha de dir
“tanmateix” abans que “de totes maneres”. 

En definitiva, no llegirem tota la llista, però, com dic,
havíem entrat dins una espiral de l’absurd, a més un llistat
d’expressions que sembla demostrar que l’ha pensat algú que no
empra ni la llengua balear ni la llengua mallorquina,
menorquina, eivissenca o formenterenca, catalana en definitiva,
algú que desconeix bastant aquesta llengua, almenys això es
dedueix d’aquest llistat tan absurd que vàrem conèixer.

Fonts d’IB3 varen arribar a reconèixer que la decisió
d’aquesta terminologia no havia estat massa afortunada i deien
“puede que tenga los días contados”. Una opinió tan respectada
com la del professor Grimalt, que ja n’havia parlat al principi,
es va referir per exemple a l’expressió fora vila i ho va
considerar un greu error “entre otras cosas porque no significa
lo mismo, fora vila se debe utilizar para referirse al campo de
cultivo y no a los pueblos de fuera de Palma”. Sembla bastant
absurd si pensam que... a la vila de Santa Margalida se la coneix
com La Vila i des d’IB3 consideren els vileros fora vilers, és a
dir, tot un absurd -com hem dit- des del principi.

Aquesta decisió per tant s’ha pres sense comptar amb
l’assessorament de l’autoritat en matèria lingüística designada
per l’Estatut d’Autonomia, com deim a l’exposició de motius
d’aquesta PNL, que és la Universitat de les Illes Balears.
Tampoc l’Institut d’Estudis Baleàrics dependent del Govern no
va voler assumir aquesta proposta dins aquesta confusió que
hem explicat sobre qui l’havia proposada. Han estat moltes, per
tant, les veus de prestigi que s’han oposat a la substitució del
registre formal als informatius d’IB3 i s’ha argumentat la
tradició de l’ús de la nostra llengua que es remunta a segles
enrere i que sempre ha fet una clara distinció entre registre
formal i colAloquial. 

Hem hagut de recordar que l’ús de l’article literari és molt
present també al llenguatge més colAloquial de la nostra llengua
i deixa en evidència l’absurd de resumir aquest objectiu com
salar els informatius.

Per això, el que proposam és que el Parlament de les Illes
Balears insti tant al Consell de Direcció com a la Direcció
General de l’Ens Públic de Radiotelevisió a difondre i promoure
la llengua catalana i fer que sigui la llengua pròpia del servei
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, i que l’han
d’utilitzar normalment i preferentment i esdevenir vehicles
vertebradors de l’espai de comunicació de la nostra comunitat,
tal com diu la llei d’IB3. Així com instar també a mantenir el
registre formal en l’ús de la llengua als informatius de ràdio i
televisió públiques de les Illes Balears, un model avalat per la
Universitat de les Illes Balears i en tot cas que no se’n modifiqui
l’ús sense haver consultat aquesta autoritat lingüística, una
autoritat marcada per l’Estatut d’Autonomia. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Ara en torn de fixació de
posicions Pel Grup Parlamentari MÉS té la paraula el Sr. Nel
Martí, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. He de dir que compartim el
contingut, el compartim totalment, expressat en aquesta
proposició no de llei i defensat ara pel portaveu del Grup
Socialista, compartim també les propostes d’acord i per tant,
sense cap dubte els donarem suport.

En qualsevol cas sí que vull aprofitar per expressar-me i en
aquest cas ho faré com ho sent, que és amb indignació per tornar
debatre una qüestió que no hauria de formar part o hauria
d’estar ja superada als debats d’aquesta institució, tot i que el
Partit Popular, doncs sempre aprofita per retreure “bé, però
vostès al Parlament fan declaracions, intervenen amb l’article
salat”. Crec que un dia si volen poder fer aquest debat, per què
en declaracions institucionals, en discursos s’utilitza l’article
literari? Per què quan es transcriu la nostra intervenció es fa
amb l’article literari? O per què la meva intervenció ara no és
amb article literari i és amb salat? Si vol un dia ho podem
debatre i els ho podem explicar.

En qualsevol cas, he de dir que m’expressaré com em sent,
indignat, fart de la política antillengua catalana del president
Bauzá, amb suport i/o beneplàcit del Grup Parlamentari
Popular. És una política corrosiva i corrupta que pretén
desgastar, arraconar, minoritzar la llengua pròpia del país,
llengua pròpia, i s’alteren quan se’ls... refereix allò que diu
l’Estatut, que aquest país, aquesta comunitat té una llengua
pròpia. I sí, he dit que és una política corrupta perquè la
corrupció suposa beneficiar-se de les institucions saltant-se la
llei o no, però fent-ne un mal ús a favor del benefici particular
propi o d’altres i en contra de l’interès colAlectiu.

La política lingüística del president Bauzá és així, feta
només a benefici del partit, de l’estratègia electoral, en contra de
l’interès comú, en contra de l’Estatut i en contra de la Llei de
normalització lingüística, fins i tot -fins i tot- en contra de les
sentències dels tribunals. Tant és així -deia- que aquesta política
ni consta al seu programa, al seu programa no consta ni el
trilingüísme -i més açò a passadís doncs ho reconeixen els
mateixos diputats del Partit Popular-, mai, mai, mai en
campanya electoral el president Bauzá va pronunciar la paraula
trilingüisme, mai, mai, mai. Sí que va parlar de lliure elecció de
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llengua. Tampoc mai no va parlar, ni en el seu programa escrit
ni en les seves declaracions durant campanya electoral, de
fomentar el registre informal i l’article salat, mai no ho va fer.
Sí que va parlar -i sense cap problema per la nostra part- de les
modalitats lingüístiques, cosa que l’Estatut ja recull de forma
molt clara.

Fart, per tant, d’aquesta política que l’únic que pretén és -
com deia- marginar i desplaçar a un segon o a un tercer lloc la
llengua d’aquesta comunitat autònoma.

Com deia també, tant és així que aquesta havia estat la
política lingüística de consens fins que va arribar el president
Bauzá, ho va ser del president Cañellas -ho vaig dir ahir-, del
president Soler, del president Matas, del president Antich, una
altra vegada del president Matas i una altra vegada del president
Antich, i s’acaba quan arriba el president Bauzá. Tots ells, tots,
varen coincidir en el sentit i el valor d’allò que era, que és,
perquè és vigent el decret de mínims aprovat el 1997 i signat per
Jaume Matas, i que, a més a més, vull dir que durant el 2006 i
el 2007 diputats que ara són aquí es dedicaven a desenvolupar
normatives complint el decret de mínims i ara converteixen
aquest decret en la pesta de la immersió lingüística. Què em
diuen?

Bé, idò, no parlarem de trilingüisme, parlarem de televisió,
però val a dir que té..., hi ha moltes coincidències entre el
conflicte del trilingüisme, del TIL, i el conflicte generat en la
televisió autonòmica, en aquesta, en l’ús de la llengua en la
televisió autonòmica, també es pretén, també se salta l’Estatut,
també es prescindeix de la funció assessora de la Universitat de
les Illes Balears, també es fa en contra del Llibre d’estil tot i que
es negui i s’utilitzin subterfugis com dir es fa un altre document,
un altre document d’unes instruccions que són les que realment
s’apliquen per no tocar el Llibre d’estil, però que en el fons de
facto el que es fa és contradir, vulnerar el Llibre d’estil, la
funció assessora de la Universitat i l’Estatut d’Autonomia, amb
una intenció tan absurda com impossible com és allò de per fer
aquesta televisió si es vol menys catalana i més mallorquina.
Dic, un absurd i un impossible, però que forma part de la
genètica d’aquest Partit Popular per arribar, si pogués ser, a la
llengua balear de la qual aquesta institució té l’honor de tenir
entre els membres, doncs..., membres de l’acadèmia d’aquesta
llengua balear.

En qualsevol cas, parlar de manera informal i espontània en
programes formals romp sense cap dubte amb la política de
consens d’aquesta comunitat autònoma, romp amb una
convenció televisiva que ja s’havia consolidat als anys 70, quan
es va iniciar la programació en català de la Televisió Espanyola
a les Illes Balears. Els dirigents de la Televisió Espanyola
d’aquell temps, més sensats sense cap dubte que els d’IB3
d’avui, varen consultar la Universitat sobre els criteris
lingüístics que eren més apropiats i... adoptar-los.

L’informe de la Universitat aleshores explicava que
precisament, perquè fossin respectades totes les modalitats de
la llengua pròpia de les Illes Balears, era lògic mantenir el
criteri ancestral en els usos lingüístics de les nostres illes,
mostrar la llengua oral espontània amb article salat o no segons
els parlants locals a tots els espais de caràcter informal i
mantenir els article “el” i “la” en els espais de caràcter formal,
especialment en els escrits o quan la llengua oral no era

espontània, sinó reproducció d’un escrit. Així s’havia fet
secularment a les Illes Balears.

Aquest és el model més respectuós amb la integritat de les
modalitats lingüístiques insulars sense mutilar-ne les modalitats
formals pròpies de la llengua més culta i que ens faciliten des de
temps de Ramon Llull una relació més fàcil amb tot allò que el
Partit Popular odia, que és la relació amb els altres territoris de
llengua catalana.

Contra tota aquesta lògica, contra la lògica de la racionalitat,
contra la lògica de la Universitat, contra la lògica de l’Estatut es
practica aquesta política que pretén generar conflicte, que pretén
confondre i que l’únic que fa és perjudicar una llengua i els seus
parlants, una cosa absurda.

Ho vaig dir també fa molts de mesos, anar en contra d’una
llengua és ridícul -és ridícul-, anar en contra de la llengua
catalana o castellana o anglesa és un absurd; les llengües són un
patrimoni i a nosaltres, com a ciutadans d’aquesta terra, ens
pertoca sobretot de preservar, de cultivar la llengua pròpia de les
Illes Balears. El Partit Popular no ho fa, no només no ho fa, sinó
que fa tot el possible perquè açò no sigui així. La història ens
valorarà, la història crec que posarà les coses al seu lloc i
demanarà explicacions del per què aquest president, el president
Bauzá, va acabar amb el consens lingüístic en aquesta comunitat
autònoma. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Señoras y señores
diputados, nuestro grupo parlamentario no va a respaldar esta
iniciativa del Grupo Socialista como inicialmente... ya que esta
iniciativa se ha planteado en unos términos para que no se
apruebe, y ahora me explicaré... por parte de la persona que les
habla. Porque realmente no se establece ningún cambio radical
de modelo lingüístico en el ente público, por mucho que se nos
quiera decir, ni tampoco se arrincona al catalán, como hemos
escuchado en (...) meses, en algunos medios de comunicación
o incluso hace escasamente unos minutos, sino porque lo único
que se pretende es fomentar las modalidades propias, repito,
modalidades propias de esta comunidad autónoma. Una
decisión que está presente -y que no es nada raro-, que está
presente en el Estatuto de Autonomía, en la Ley del Ente
Público de Radiotelevisión de las Islas Baleares, en la Ley
audiovisual, y recientemente en el mandato marco de IB3 que
elaboramos todos los grupos parlamentarios y que surgieron un
gran debate constructivo y que tuvo aprobación en el mes de
abril.
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De hecho, resulta claramente sorprendente la postura de los
grupos de la izquierda, la postura de los grupos de la oposición,
aquí manifestada. Ya sorprendió su abstención cuando se votó
el mandato marco de IB3 en esta comisión, y su cambio de
postura al cabo de unos días en sesión plenaria cuando
finalmente votó en contra. De hecho, el artículo 9 del presente
documento dice que el modelo de la lengua del Ente Público de
Radiotelevisión de las Islas Baleares, tanto la televisión como
la radio, tiene que reflejar las modalidades lingüísticas propias
del catalán de las Illes Balears. Se tiene que seguir con un
modelo en el que nos sintamos identificados todos los hablantes
de las Illes y que sirva de elemento cohesionador en todo
territorio balear. Pues bien, eso es lo que se está haciendo, ni
más ni menos. 

Aquí no hay ninguna polémica, la polémica la crean ustedes,
porque forma parte de su manual político de estrategia, diciendo
que el PP va en contra del catalán. Y ese discurso es un discurso
falso que nada tiene que ver con la realidad y nada tiene que ver
con el tema que hoy estamos aquí tratando, porque lo que se
está haciendo simple y llanamente es defender e incorporar en
aquellos espacios que se puede incorporar, y no en todos, las
modalidades propias de esta comunidad autónoma.

Insisto que este texto que en comisión se abstuvieron
ustedes, luego no sé lo que tuvo que pasar durante los días
posteriores porque luego en el pleno votaron en contra. Ya hubo
algún diputado de aquí, no muy lejos de esta comisión, que dijo:
“no estic en contra de cap modalidat ni geogràfica, ni
funcional, ni estàndard, ni de cap tipus, perquè entenc les
modalitats com el resultat de l’ús de la llengua adaptada a
cada situació. Les modalitats no només enriqueixen la llengua,
sinó que són part de la llengua, són la llengua emprada”. Pues
precisamente esto es lo que hoy se está debatiendo, esto es lo
que se está haciendo por parte del ente público.

Por lo tanto, no se entiende que algo que parecía normal,
incluso podía tener un consenso, lo he explicado antes en
diferentes normativas, se desmarquen presentando este tipo de
iniciativas con el objetivo de hacer polémica donde no la hay.
Hacen polémica donde no la hay. El mensaje es muy claro,
¿defienden o no el uso y la práctica de las modalidades
lingüísticas señores de la oposición? ¿Defienden o no? Nuestro
grupo lo defiende y apoyará cualquier iniciativa que vaya en
este sentido, el debate no es que haya un cambio radical de
modelo, el debate es que se incorpora, en base a lo que hemos
dicho anteriormente, el uso de las modalidades lingüísticas. 

Por tanto, el debate, la iniciativa, es decir, la pregunta luego
tendrá el turno Sr. Cosme Bonet, que luego nos va a deleitar con
su exposición durante cinco minutos, espero que en ámbito
constructivo a diferencia de otras ocasiones, y que nos diga si su
grupo está a favor de las modalidades lingüísticas o no, en este
caso en el uso de IB3. ¿Está usted de acuerdo en usar las
modalidades lingüísticas en IB3? Dígalo porque es bueno que
la comunidad balear y la sociedad lo sepa. Y si no dígalo
también, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. No se
puede decir estoy a favor, pero luego armar el show político y
la (...) política que están armando ustedes con esta cuestión.

Nosotros defendemos una televisión pública y de radio
también, más abierta, más imparcial y lo más neutral posible,
que sea un reflejo de nuestra sociedad balear, donde la gente se
sienta identificada. Vistos los resultados del ente público en su
gestión, con la mitad de presupuesto y duplicando la audiencia,
creo que no vamos mal encaminados. Tan mal no debe ser el
ente público cuando cada vez son más gente que la ven y cada
vez cuesta menos en esta comunidad autónoma.

Nuestro grupo defiende, tal y como establece nuestro
Estatuto de Autonomía, la defensa y el fomento de nuestras
modalidades lingüísticas. Creemos que el uso en IB3 de estas
modalidades de formal oral, hablamos de forma oral, es un
acierto y que la sociedad de las diferentes islas de esta
comunidad autónoma, está mucho más cómoda. Lo que no es
lógico es que los partidos políticos de esta tierra se opongan, o
digan sí pero no, no pero sí, sí, sí, no. ¿En qué quedamos? ¿Está
a favor de lo que dice el Estatuto o no está a favor de lo que dice
el Estatuto? ¿Está a favor de lo que dice la Ley audiovisual o no
está a favor de lo que dice la Ley audiovisual? ¿Está a favor del
artículo 9 del documento marco o no está a favor? En definitiva,
¿está a favor de las modalidades lingüísticas o no está a favor de
las modalidades lingüísticas? Dígalo, porque es bueno que la
gente lo sepa.

Y ya dos cuestiones más, no sé cómo voy de tiempo, Sra.
Presidenta, no sé si me he excedido o me queda mucho, pero
supongo que a la oposición le gustará que termine cuanto antes,
pero voy a hacer el uso correcto de ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Tiene tiempo Sr. Diputado.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias. Porque es bueno lo que voy a decir ahora,
para aclarar, porque claro una mentira tras otra mentira se
convierte en una verdad y creo que es bueno aclarar ciertas
cuestiones. Lo que se está haciendo a diferencia de lo que antes
ha explicado es aplicar el Libro de estilo de las Islas Baleares,
el Libro de estilo de IB3, por cierto un Libro de estilo que
participó en su momento y que tiene el aval de la Universidad
de las Islas Baleares. Aquí no se está cambiando o modificando
el Libro de estilo, lo que se está haciendo es aplicar el Libro de
estilo que ustedes no aplicaron en el anterior mandato, o mejor
dicho, que IB3 de entonces no aplicó en el anterior mandato.
Por lo tanto, no se cambia radicalmente el modelo de estilo, se
está aplicando el modelo de estilo de IB3, y dicho libro, ofrece
la posibilidad de utilizar el article salat en ciertas
circunstancias, que es lo que está haciendo, en ciertas
circunstancias. Y reitero que dicho Libro de estilo en su
momento tuvo el aval de la UIB. 

Por lo tanto, sólo se está aplicando el Libro de estilo, y en
este punto el autor de la iniciativa debería explicar por qué en el
inicio del mandato del ente público, porque claro siempre
apelamos mucho a la UIB, pero bueno, es decir, esto es como el
Consejo de la Juventud, sí, sí, me gusta la participación, hay que
consultar, pero luego tenían una deuda de no sé cuantos miles
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de euros, pero es que en el anterior mandato IB3 tenía una
deuda pendiente con la UIB de 700.000 euros en servicios de
normalización lingüística. Tanto fue así, que cuando entró IB3
este mandato, no había ni un sólo lingüista porque la UIB no
quería hacer ese servicio porque la comunidad autónoma le
debía 700.000 euros. Esa cantidad se está pagando hoy en día a
base de un préstamo.

Por lo tanto, me hace mucha gracia que apelemos a la UIB,
que apelemos siempre a ciertos organismos y luego a nivel
económico los números cantan, 700.000 euros ustedes debían en
servicio de normalización lingüística en el anterior mandato. Y
cuando entró en este mandato el nuevo ente de IB3, en este caso
el gerente de IB3, no había ni un servicio, ni un servicio
lingüista en IB3. Por tanto, mucho hablar de la UIB, pero ha
sido durante este mandato que se están pagando las deudas y los
despilfarros de la gestión anterior.

Hoy estamos ante una iniciativa socialista, que he
comentado que está enmarcada en una especie de comunicación
a nivel interno y que se ha presentado en diversas instituciones
y que hoy toca el Parlament. Es una polémica que claramente es
para confundir e intentar hacer ver que se está en contra del
catalán, cuando nada de eso es cierto.

Mire, y ya con esta frase acabo, lo que sucede, y me duele
decirlo, porque quien le habla le habla en castellano, y esa es la
riqueza de esta comunidad autónoma, que nos podemos
entender, y respetando la diversidad y la pluralidad lingüística
de esta tierra, que para ustedes el modelo de IB3 debería de ser
TV3 y para este grupo parlamentario que les habla el modelo de
IB3 tiene que ser lo que la sociedad balear es, y eso es lo que se
está aplicando y se está haciendo.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BONET I BONET:

Tanta sort que ha dit “lo que la sociedad es” i no m’ha dit
Canal 9 ni Telemadrid, hauríem acabat molt més preocupats la
veritat.

En definitiva, començar agraint el suport del Sr. Martí, molt
d’acord amb els arguments que ha emprat, ha recordat l’Alianza
Popular del Sr. Cañellas, el Partido Popular del Sr. Cañellas,
Matas i Soler, que no varen fer batalla de la llengua, com es fa
ara, i crec que les polèmiques només neixen si el Govern les
comença, perquè com a oposició entendran que els mitjans de
què disposa l’oposició no són precisament els que té el Govern.

A part, a la intervenció inicial, he volgut deixar ben clar que
em basava en testimonis, comunicats públics, opinions, articles
d’opinió de la Universitat, d’experts, dels propis treballadors
d’IB3, per no entrar en aquesta història que des del Partit
Popular han intentat fer. Alguns aclariments, crec jo que també
s’han de fer a la darrera intervenció, ha mesclat ous amb
caragols, naturalment, una expressió molt pròpia de les nostres
modalitats per cert. I jo els veig molt dèbils, molt preocupats per

una PNL a una comissió, perquè la polèmica als diaris, la
polèmica als mitjans de comunicació, el ridícul davant les
autoritats acadèmiques no l’ha fet cap PNL, proposició no de
llei de l’oposició dins una comissió del Parlament, l’han fet les
decisions del Govern, les declaracions d’alguns membres del
Govern, consellers, vicepresidents, l’actitud de la direcció d’IB3
i els pobres periodistes que s’han vist obligats a emprar un
registre completament fictici, inventat, que bé, no l’entén ni la
persona que coneix i utilitza el registre formal, però és que
tampoc no l’entenen..., la veritat, no entenen de què parla
qualsevol persona d’aquestes que vostès diuen que volen
representar. 

Modalitats no són registres i vostès el que han eliminat és el
registre formal. I a sobre una falAlàcia absoluta, em diu que
abans d’aquesta decisió en els informatius, perquè ens referim
als informatius, no ens referim a la totalitat d’IB3, com és
evident, em vol dir que en el conjunt de la programació d’IB3
no s’utilitzava un registre més informal? Jo tenc la sensació de
què no ha vist IB3. En els programes d’actualitat, aquests tipus
Uep com anam!, per posar un exemple, jo crec que tothom
utilitza un registre informal. A les sèries de producció pròpia no
es parla amb un registre formal, es parla amb un registre que
empra qualsevol família dins ca seva. A les intervencions dels
ciutadans en els mitjans de comunicació s’empra el registre
informal, l’article salt que tant els preocupa. En els debats que
es poden fer, que se’n fan pocs, però els que es fan, s’utilitza el
registre informal. Per tant, on s’utilitzava a IB3 un registre
formal, si a més tota la producció de ficció que no és de
producció pròpia és en castellà? Només als informatius. És a
dir, el que plantejaven vostès és eradicar complement el registre
formal de la radiotelevisió pública, perquè a la ràdio, a més, per
si, per la pròpia naturalesa del mitjà, ja s’empra directament un
registre més informal. Quan debatem amb alguns de vostès als
programes d’IB3 Ràdio parlam amb l’article salat, en les nostres
modalitats, canviam de català a castellà amb tota naturalitat de
vegades.

Per tant, on és el problema? On era el problema? Que els
informatius se feien emprant el registre formal? El mateix
registre formal que emprarà el Sr. Bisbe quan llegeixi la lectura
corresponent d’un diumenge a missa? Era aquest el problema?
El problema quin era, eradicar completament el registre formal
per parèixer massa català? Era aquest el problema? Jo he dit a
la intervenció que no parlaria de les intencions que hi ha darrera
aquesta decisió tan rara, tan estranya, de voler crear un incendi
on no n’hi havia del Partit Popular, però li diré una cosa, el que
genera aquesta polèmica, com he dit, són unes determinades
intencions polítiques que en algun moment podem pensar que
és un càlcul electoral, i que hagin acceptat fer el ridícul
acadèmic, com els he dit abans, per quatre vots que tanmateix
no impediran la desfeta electoral que ve motivada per altres
qüestions.
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No, no, al final acab pensant que el que hi ha és una
catalanofòbia desbordada. A més, han tengut un poc suport
social, nul, per no dir inexistent, perquè només li donen suport
grupuscles petits creats a l’ombra del Govern i del Partit
Popular. Prefereixen ignorar la Universitat de les Illes Balears,
però jo és que li recoman llegir les notícies que han sortit sobre
aquest tema. La Universitat s’ha oposat des del primer dia a
aquest canvi de model lingüístic, i li hem de tornar recordar que
el Tribunal Superior de Justícia ens va recordar la setmana
passada que és l’autoritat en matèria lingüística a les Illes
Balears? Per tant, no ens venguin amb contes, aquí s’ha
incomplert el que diu l’Estatut.

I bé, i les preguntes que em feia vostè, s’ha d’anar a favor o
en contra de les modalitats? En un ordre de prioritats, estic a
favor sobretot de l’Estatut d’Autonomia, per tant estic a favor
que el català és la llengua pròpia d’aquestes illes, i dins l’ús del
català, evidentment les institucions han de defensar les
modalitats. Però les modalitats no han estat arraconades,
marginades, tapades mai dins IB3, ni a l’època de’n Matas, ni
a l’època del pacte. Tot això s’ho han inventat. Jo defens la
llengua catalana, defens l’ús de la llengua catalana, l’ús de les
seves modalitats i ho predic amb l’exemple, perquè a mi em
tenen aquí i intervenc ara mateix amb l’article salat i parl com
parlam a ca meva. Per favor! No facem polèmiques absurdes on
no n’hi ha.

El que els diem, els recordam, que és una cosa de sentit
comú, que qualsevol família ho sap, que hi ha un registre formal
i hi ha un registre informal. I el registre formal a les Illes
Balears des de temps immemorials utilitza l’article literari.
Voler forçar que no s’utilitzi l’article literari quan s’ha utilitzat
sempre com un registre formal a uns informatius, que és el tema
de la polèmica d’avui, és anar contra la tradició, és anar també
contra la llengua. I no entenem què pensen treure-ne de tot això.

Per tant, nosaltres presentam aquesta proposició
absolutament en positiu, perquè refacin un camí equivocat i per
tant, els demanaríem que es repensin el seu vot i hi votin a
favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Ara passam a la votació de la
proposició no de llei RGE núm. 6029/14.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 8.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 6029/14. Moltes gràcies.

2) Proposició no de llei RGE núm. 7265/14, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a certificat de
resident dos anys després de la seva reimplantació.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 7265/14 del Grup Parlamentari MÉS, relativa al
certificat de resident dos anys després de la seva reimplantació.
Per defensar-la té la paraula el diputat Sr. Nel Martí, per un
temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Seré breu crec, perquè, com
s’explica a l’exposició, aquesta proposició no de llei ja es va
presentar fa un any, ja es va rebutjar fa un any i l’únic que
pretén és expressar indignació per l’incompliment de les
promeses respecte de la implementació d’un sistema que havia
d’acabar amb el certificat de resident..., amb presentar el
certificat de resident per poder beneficiar-se del descompte.

Val la pena recordar les posicions dels grups fa un any i des
del Partit Popular eren clares: “açò s’executa ja i queda molt poc
temps i estarà implementat completament, pràcticament ja està
implementat, no hi ha cap problema, el sistema no falla,
funciona a la perfecció”. Després de tota aquesta situació tan
idílAlica ha passat un any i estam exactament igual o pitjor.

Dia 1 de setembre precisament es complia aquest segon any
de vigència de l’obligació perquè els menorquins, eivissencs,
formenterers i també mallorquins, hagin de presentar el
certificat de residència per obtenir la bonificació del 50% en la
compra de bitllets d’avió i vaixell. Una obligació que ha
ocasionat a companyies, a agències, a usuaris més gestions, més
burocràcia i més despesa. Ho tornarem dir si és necessari,
l’objectiu era bo, evitar el frau, però uns i altres coincidim que
aquesta no era la millor manera d’evitar el frau, el més adequat,
i que hauria evitat tants d’embulls i tanta incomoditat, hagués
estat implementar de forma completa el sistema SARA, de
verificació on line de residència, sense que així els usuaris
haguessin de presentar cap certificat en cap moment. 

Més de dos anys després el sistema SARA no està
implementat ni en totes les companyies, ni en totes les gestions
i usuaris. La realitat és que les companyies que sí l’han
incorporat no el poden fer servir per a tots els usuaris, a causa
encara de problemes d’identificació i de protecció de dades,
cosa que se’ns deia que açò era una qüestió resoluble en dos
dies. Doncs avui encara és així, avui les agències te manifesten
aquesta dificultat, dificultats que fan que al final la immensa
majoria de ciutadans funcioni encara amb el certificat de
residència en paper. I si un no el du, depenent de la companyia,
doncs ja sap què li tocarà, o bé quedar-se a terra, o bé pagar la
diferència, o bé comprar un nou bitllet.

Presentam per segona vegada -la primera vull recordar que
va ser rebutjada per la majoria del Grup Popular en aquesta
institució, crec que no era en aquesta comissió, però en el
Parlament- una proposició de llei per denunciar el retard
d’aquesta implementació completa del sistema SARA i les
conseqüències que se’n deriven per als residents illencs. També
demanam que el Ministeri de Foment assumeixi el seu error en
la forma d’aplicar aquesta nova garantia per beneficiar-se del
descompte de resident retirant l’obligació..., li demanam que
retiri l’obligació de presentar el certificat i implementar
completament el sistema telemàtic. Quan aquest funcioni,
aleshores, després sí que tindrà ja totes les garanties per evitar
l’objectiu, que era evitar el frau.
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En qualsevol cas modificar la normativa que estableix i
regula l’obligació de presentar el certificat de resident pot tardar
mesos, en som conscients, i per açò proposam, reclamam a
Foment que assumeixi de forma transitòria durant el temps que
sigui necessari i que no s’hagi produït la implementació
completa, que assumeixi les taxes per l’emissió de cada
certificat de resident per viatjar, res més faltaria.

El Ministeri de Foment i el Govern no han complert amb
allò que fa un any aquí van prometre. Els ciutadans, després de
dos anys, continuen havent de presentar el certificat de resident
amb tot el que açò suposa. És evident que aquest no és
segurament, segur, el primer problema en relació amb la
connectivitat que tenim en aquestes illes, però existeix, és real,
i per tant sense renunciar a defensar tot un conjunt de propostes
per millorar la connectivitat, no renunciam encara a insistir i a
reiterar una qüestió que consideram injusta, necessària de
resoldre, fàcil de resoldre, sempre que hi hagi voluntat i hi hagi
sensibilitat, sensibilitat per aquells que sobretot l’utilitzen, i els
que l’utilitzen sobretot són menorquins, eivissencs i
formenterers, també mallorquins, també mallorquins, però ho
dic per la poca sensibilitat d’alguns diputats del Partit Popular,
que ja la van expressar a l’anterior debat fa un any, poquíssima
la sensibilitat en relació amb allò que habitual forma part de la
vida diària de menorquins, eivissencs i formenterers. Veurem si
avui aquesta sensibilitat continua o s’ha curat.

Moltes gràcies.

(El Sr. President pren la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula el Sr. Damià Borràs, per un temps màxim de deu
minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Sr. Martí, donarem suport a la proposta
i veurà, Sr. Martí, que d’aquí a 10 minuts, aproximadament, li
diran que vostè es repeteix, que ja ho ha dit, que ja ho ha
presentat, i com que no té res més a fer ho repeteix; o bé li diran
açò o bé li diran que seguim una estratègia de manipulació
informativa interessada, responent a aquella màxima de
Goebbels que una cosa repetida mil vegades, una mentida
repetida mil vegades es converteix en una veritat. Fa un moment
ho hem sentit parlant de la nostra llengua; ara ho podrem sentir
parlant del certificat de resident. La qüestió és que el problema
és que nosaltres ens inventam coses, ens inventam estratègies,
inventam falsedats, no és que el sistema no funcioni, no és que
el sistema no funcioni perquè el sistema funciona com una seda,
va perfecte. Ho sentirem.

Dia 12 de setembre de 2012 una nota de premsa del
Ministeri de Foment començava així: “La ministra de Fomento
Ana Pastor ha indicado que el Ministerio de Fomento está
trabajando intensamente y haciendo los máximos esfuerzos
para que el sistema de acreditación de residencia
automatizado SARA esté plenamente operativo en el menor
plazo de tiempo posible”, 12 de setembre de 2012, és a dir, fa
dos anys i 15 dies, 16 dies (...). Però és que dia 12 de setembre
també deia -la nota de premsa responia a un intervenció seva en

el torn de preguntes al Senat i resposta al senyor senador Narvay
Quintero de Coalició Canària- deia: “El Ministerio de Fomento
está trabajando con las compañías y con las navieras para que
se pueda sacar de forma automática la residencia efectiva.
Estamos haciendo los máximos esfuerzos, estamos trabajando
en el sistema de acreditación de residencia automatizado SARA
y lo estamos haciendo con las compañías, con las agencias de
viaje, con los municipios, con los gobiernos autonómicos, con
las delegaciones del Gobierno, con AENA y con la Agencia de
Seguridad”; li falta dir el sursum corda. “Por la parte que nos
toca en el ministerio hemos finalizado el desarrollo del interfaz
técnico de comunicación”. És a dir, dia 12 de setembre el
ministeri havia acabat la feina; així i tot feia los máximos
esfuerzos de colAlaboració amb tot déu.

Però un dia abans, dia 11 de setembre, el Sr. Delgado deia
en el plenari que es una medida -aquesta de posar el..., del
certificat de resident- que tiene que ser y es esencialmente
transitoria. 11 de setembre de 2012. I deia: “Estamos valorando
y poniendo en una balanza el fraude y la lucha contra el
fraude, que existe y que usted sabe que existe”, li contestava a
vostè, Sr. Martí, “con el tener que ir una vez cada seis meses,
porque usted ha tenido que hacer esa labor, supongo que le ha
sido durísima, pero usted tiene ahora seis meses ese
certificado”. És a dir, el senyor feia befa dels seus problemes,
Sr. Martí, i deia que açò era transitori i que en quatre dies ho
tindríem resolt, perquè es tractava de lluitar contra el frau, frau
que estam tots d’acord que s’ha de combatre i tots compartim
que s’ha de combatre; que quedi clar perquè després diran que
no volem que es combati el frau.

Però amb motiu del combat del frau, i gràcies als grans èxits
del sistema SARA, el ministeri es va permetre el luxe de baixar
la partida del descompte de resident l’any 2012, i la va deixar en
285 milions; el 2013, com que les companyies duien mesos
sense cobrar el descompte de resident, perquè evidentment el
ministeri l’abona a les companyies, va haver de pujar-lo, i el
2014, que ja tenim..., perdó, i el 2015, pressupostos generals de
l’Estat presentats ahir, ha anat tan bé la lluita contra el frau que
el descompte de resident pujarà 318 milions d’euros per a
Balears i Canàries. És a dir, que després de lluitar contra el frau
hem d’anar afegint al munt de descompte de resident doblers.
Per tant ni hem combatut el frau ni el problema era el frau, sinó
que era el problema, evidentment, d’intentar posar..., no
comprendre els problemes dels ciutadans de les Illes Balears i
especialment de les menors.

I el problema és que el sistema no funciona, i continua sense
funcionar. El Sr. Veramendi deia dia 31 d’octubre de 2013, ha
passat un any, ara fa un any i un dia, deia aquí que, bé, primer
em deia que jo era un ignorant perquè vaig fer una petita ironia,
perquè vaig dir que el ministeri en tost de, al sistema de
acreditación de residentes automatizado, SARA li haguessin
pogut posar Pepe Gotera pel que fallava, i em va dir que era un
ignorant per no saber que SARA eren unes sigles; em va dir
ignorant, jo continuu essent ignorant, però a la mateixa frase
deia: “...y gracias a la estrecha colaboración del Govern de les
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Illes Balears amb el ministeri el sistema SARA está con plena
funcionalidad desde el 1 de octubre de 2012", con plena
funcionalidad, és a dir, funciona perfectament des d’1 d’octubre
de 2012! També deia que “según datos del Govern sólo faltan
dos aerolíneas por adherirse; es decir, vamos a la realidad:
aproximadamente un 95% están adheridas, y para estas
aerolíneas el ministerio la intención es que se solucionará en
breve”; dia 31 d’octubre només faltaven, res, quatre pelacanyes
per apuntar-se al sistema SARA, i els que faltaven se
solucionarien en breve, dia 31 d’octubre de 2013. Però és que
dia 4 de febrer de 2014 el mateix Sr. Veramendi reconeixia que
se ha dado un gran paso; el Real Decreto Ley 1/2014, de 24 de
gener, obligava les companyies a integrar-se al SARA, és a dir,
feia quatre mesos estava tot pràcticament resolt i quatre mesos
després havien de fer un reial decret per obligar les companyies
a apuntar-se al SARA, i els varen donar nou mesos que acaben
ara, a final de mes.

Dit tot açò, com que l’oposició som uns “goebbelians”, i el
Partit Popular realment sempre ataca de front els problemes,
tenim que durant un període de confusió molt llarg es pensaven
els ciutadans que ja no feia falta dur certificat de resident,
perquè així ho va informar el ministeri i així ho va dir el Partit
Popular aquí. “El certificado de residente ya no será necesario
para volar con descuento” era, diguéssim, la informació que
transmetien els diaris del que la nota de premsa del Ministeri de
Foment i del Govern i algunes afirmacions de diputats que
m’estim més no repetir afirmaven, i que no anaven més enllà de
la realitat. 

Ítem més, un Diari de Menorca de dia 26 d’agost deia: “El
sistema que valida la residencia falla a un mes del fin del
certificado”, que és una informació encara que no és el tot
correcta perquè el certificat continuarà essent necessari i, si no,
podem demanar al president d’aquesta comissió si du o no el
certificat quan viatja, i podem demanar a qualsevol diputat que
sigui d’una illa menor si cada vegada que ve al Parlament du
dins la butxaca el certificat o no. I li mostraré..., miri, aquí, per
ilAlustrar aquesta qüestió, tenc una targeta d’embarcament d’ahir
del Sr. Joan Boned, diputat per Eivissa, en la qual consta que no
és resident de les Illes Balears, el Sr. Boned ahir no era resident.
Però ítem més: ahir al vol de les 17,55 a la targeta
d’embarcament de la Sra. Cristina Rita resulta que no és
resident, però al vol d’avui a les 9,25 la Sra. Cristina Rita ja és
resident. Es veu que ahir la Sra. Cristina Rita quan va arribar a
Menorca, ahir capvespre, o ahir horabaixa, o ahir a la tarda, per
emprar totes les modalitats lingüístiques i que no em diguin que
no estem a favor de les modalitats lingüístiques, les empraré
totes, ahir a la tarda, horabaixa, capvespre, la Sra. Cristina Rita
se’n va anar a empadronar ràpidament al municipi on viu i avui
matí a les 9,25 el sistema SARA és tan perfecte que ja
funcionava, i avui ja la té registrada. Per tant el sistema continua
fallant, continua fallant i continuarà fallant, i contra remei del
sistema SARA només n’hi ha un, que és dur el certificat de
resident, aquesta petita molèstia que (...) el Sr. Delgado,
d’infausta memòria en aquesta casa, el Sr. Delgado fa ja uns
mesos.

Miri, dels problemes del transport aeri no és el més gran el
del certificat de resident, hi estem -segur- tots d’acord, però és
una molèstia per als ciutadans i és una ofensa, perquè d’entrada
és una presumpció de frau a favor de qualsevol dels ciutadans
de les Illes Balears, que som presumptament tendents a
defraudar; per tant açò ja francament molesta una mica, com a
ciutadà d’aquestes illes, que crec que tots..., bé, perdó, tots no,
hi ha gent que amaga coses dins pots de Cola-Cao dins jardins,
però els altres som capaços normalment de fer front a les nostres
responsabilitats cíviques i ciutadanes, i també, clar, és curiós
que tot açò passi... que entrarà l’obligació del sistema SARA per
a totes les companyies, que les han d’obligar perquè si no, no
s’hi apunten perquè açò val doblers, evidentment, per a les
companyies, quan tornam veure als pressupostos generals de
l’Estat per a l’any 2015 que ahir mateix a una nota de premsa
del ministeri bravejava la ministra que entre el 2012 i el 2015
només a Astúries s’ha gastat en tren 2.000 milions d’euros, i
nosaltres tenim els problemes que tenim amb el nostre transport
aeri, i en bravejava el ministeri. 

Ítem més, (...) la mateixa ministra a privatitzar AENA, un
altre problema important que tenim, i preveu en els pressupostos
generals de l’Estat per al 2015 que AENA ENAIRE -perquè ara
li han baratat el nom i li diuen AENA ENAIRE la que gestiona
els aeroports- tindrà uns beneficis de 600 milions d’euros. És a
dir, si tindrà beneficis de 600 milions d’euros AENA ENAIRE,
per què l’hem de privatitzar? A qui feim un favor?, als
ciutadans, propietaris d’AENA, perquè AENA en aquests
moments és propietat de tots els ciutadans de l’Estat espanyol?,
o feim un favor a aquestes quatre grans financeres, que seran les
que es quedaran amb el 49% del capital d’AENA? És cert que
aquí sí que han pensat en les Illes Balears, perquè han parlat
amb la família March, és a dir, ens han tingut en compte. Laus
Deo. Pensen en les Illes Balears, a vegades, al ministeri, ni que
sigui per privatitzar AENA. No han pensat en els ciutadans que
hauran d’emprar AENA però sí han pensat en possibles
propietaris d’AENA, que evidentment estic segur que vetllaran
pels nostres interessos quan siguin socis d’aquesta companyia.

En definitiva, Sr. Martí... Per cert, també avui entra en vigor
l’OSP de Madrid, que haurem de pagar 130 euros per anar a
Madrid, amb uns horaris que, és cert, ha millorat, alguna cosa
ha millorat, però evidentment 1.200.000 euros a la companyia
per pagar 130 euros cada ciutadà per anar a Madrid, i 130 euros
més per poder tornar, perquè encara estam orgullosos de ser
ciutadans de les Illes i volem tornar, si podem; n’hi ha que no
poden i se n’han d’anar, però els que podem encara volem
tornar.

Segur que no tindrem gaire èxit, Sr. Martí, però, bé, crec que
ni que sigui per una estratègia “goebbeliana” d’una mentida mil
vegades repetida, continuarem insistint en aquest tema i en
molts d’altres més en aquest parlament per intentar aconseguir
que d’una vegada per totes Madrid ens escolti ni que sigui amb
açò, ja no del finançament de la comunitat, ja ni que sigui que
no haguem de menester dur a paperet que diu que som ciutadans
d’allà on som cada vegada que haguem d’agafar un avió, perquè
encara que el Sr. Delgado en faci befa, amb el seu estil peculiar
de fer política que tenia, crec que és una molèstia important per
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a tots els ciutadans; i si no que ho demanin a tots aquells
ciutadans que han quedat en terra, no han pogut agafar un avió
perquè s’havien oblidat aquest diantre de paperet a ca seva. Són
coses que han passat, i mil vegades ha passat que haver de partir
per urgència, casos contrastats, per mort d’un familiar,
sobrevinguda, evidentment, no prevista, que és a fora, casos
d’una malaltia urgent, no s’ha pogut viatjar o s’ha hagut de
pagar la integritat del bitllet perquè evidentment un diumenge
capvespre, horabaixa o tarda no havien pogut evidentment anar
a treure un certificat de resident perquè en el seu municipi no
s’expedia automàticament sinó que havies d’anar i el batle, com
ara passa a molts de pobles petits, signa el certificat de resident
en persona, i per tant si el batle no hi és, que a més com que no
té dedicació exclusiva normalment no hi pot ser, has de tornar
a recollir el certificat, i a vegades l’avió ja ha partit i tu no el
tens i has de pagar tota la quantitat. 

Però evidentment açò són petites molèsties sense
importància davant la gran lluita contra el frau que el Partit
Popular abandera, ha abanderat sempre i sempre abanderarà,
com sempre s’ha demostrat i hem vist, que no sé que ha fet el
Sr. Fiscal per Segòvia ahir, però (...) demostració que sempre
defensen la lluita contra el frau.

Gràcies, Sr. President, per la seva tolerància en el temps.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Carlos Veramendi, per un temps
màxim de deu minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. Sr. Martí, con todo el respeto creo que
hoy se ha superado, ¿eh?, lo vista como la vista. Ya no es aquel
típico cortar y pegar que nos hacía, sino que hoy nos presenta la
idéntica PNL, sin tocar nada -perdón, la fecha-, a otra suya, la
9434/13, ya debatida en la Comisión de Turismo del 31 de
octubre del año pasado. No sabemos si es que no encuentra nada
más que presentar y recurre tristemente a presentar lo mismo,
llevándolo incluso a tener datos totalmente desfasados, o ante la
proximidad, que usted lo obvia, del 1 de noviembre, falta un
mes hoy, en que todos los canales de venta de billetes
bonificados tienen que ir obligatoriamente incorporados al
SARA, y así usted aparenta que se interesa previamente por el
tema antes de la fecha de su obligatoriedad. Así saca su nota de
prensa y se queda tan contento.

Respecto al Sr. Borrás, ya luego más tarde, como siempre,
y lo veremos en otras semanas, a remolque de iniciativas de
otros. A parte de este papelón suyo, y que diversos aspectos
sobre tal bonificación por residencia ya han sido objeto de
varios debates en esta cámara, no hay problema en volver a
debatirlo otra vez. Así le vuelvo a decir que el Ministerio de
Fomento venía detectando una bolsa de fraude en el uso de la
bonificación de descuento de residente, lo que provocó, según
la ministra de Fomento, la puesta en marcha de un
procedimiento al respecto, y recordemos, a pesar de que alguno
se jacte, la imputación de 4.000 personas a nivel nacional por
supuesto uso fraudulento de esta bonificación. Según la
secretaria general de Transportes en sede parlamentaria, este
fraude, que por cierto el gobierno socialista no hizo nada para

atajarlo y se jacta de ello el Sr. Borrás, se podía cifrar en un 6%,
estando claro que el Ministerio de Fomento, en aras para velar
en los fondos públicos, creyó imprescindible retomar un filtro
más para controlar la gestión de los fondos públicos que el
Ministerio de Fomento dedica a igualar los residentes no
peninsulares, todos, Sr. Martí, mediante esta bonificación con
los residentes peninsulares, para que en este caso la insularidad
no resulte mayor desventaja. Además tal medida, según el
Ministerio de Fomento, representa un ahorro aproximado de 9
millones de euros. También (...) que se intensificaría la
inspección en la concesión de tales bonificaciones, permitiendo
una mayor disponibilidad presupuestaria para sus beneficiarios,
como así es y se lo explicaré después.

Efectivamente, en los presupuestos generales del Estado
2012 se modificó la forma de acreditar la condición de residente
para viajar; a partir del 1 de septiembre de 2012 la residencia no
peninsular a los efectos de obtener la bonificación en el
transporte regular marítimo y aéreo se tenía que acreditar
mediante certificado de empadronamiento en vigor, entendido
como un certificado de residencia expedido a los efectos del
Real Decreto 1316/01, de 30 de noviembre, que ha de expedirse
expresamente para viajar, pudiendo obtenerse presencialmente
en el ayuntamiento de empadronamiento o vía telemática,
teniendo una validez de hasta seis meses de su expedición. Los
mismos presupuestos 2012 también preveían que los órganos
gestores de la bonificación del Ministerio de Fomento podrán
acceder a los servicios de verificación y consulta de los datos de
residencia de la plataforma de intermediación del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas para comprobar el
cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de esta
bonificación. Además los órganos gestores pueden facilitar vía
telemática a agencias, compañías o delegaciones que
comercialicen los títulos de transporte bonificado la
confirmación del cumplimiento del requisito de ser beneficiario
de la bonificación. Entretanto, entretanto, se tendría que
presentar el certificado de empadronamiento que facilita el
ayuntamiento. Esto suponía una modificación del citado real
decreto que regula tal bonificación para residentes no
peninsulares, que ya fue anteriormente modificado por el Real
Decreto 1340/07, de 11 de octubre. 

Vista la decisión del Ministerio de Fomento y para implantar
el sistema, este gobierno propuso a la Dirección General de
Aviación Civil que se sopesara implantar un sistema
informatizado de control con sustento en base de datos del INE.
Así se evacuaron consultas con operadores, aerolíneas y
ayuntamientos sobre el mejor sistema, y la Dirección General de
Aviación Civil confirmó que junto a la Dirección General de
Marina Mercante, el INE y la Federación de Municipios se
trabajaba en este sentido.
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Pero ya que no todos los operadores trabajan con el mismo
sistema informático, se tenía que poner en marcha de cero uno
desde la administración. Este novedoso sistema de acreditación
de residencia automatizada, denominado SARA, que ahora
parece que lo hacen suyo, tras el proceso legal y técnico
necesario se inició en el verano de 2012, y sí, está con plena
funcionalidad desde el 1 de octubre de 2012; Sr. Borrás, mire lo
que significa funcionalidad y así lo sabrá. Desde esa fecha tanto
las compañías como el sistema de reserva han podido integrarse,
de forma que han podido ofrecer al usuario la disponibilidad de
que la verificación se realice de manera automática y, como el
Sr. Martín también reconoce, sistema auténticamente útil y
eficaz para evitar el fraude y evitar el perjuicio que crea a los
residentes de las Islas. Entre tanto el sistema se implantaba, el
Ministerio de Fomento ha tenido que recuperar el certificado de
residencia en formato papel, repito, como una solución
transitoria.

En su momento el ministro de Turismo, ya lo dije, el Sr.
Soria, canario y, por tanto, conocedor de la realidad insular,
expresó las disculpas en nombre del Gobierno a los ciudadanos
por las posibles molestias, pero el esfuerzo presupuestario,
aunque les cueste entenderlo, no puede perderse por otra parte
por el posible fraude, agradeciendo el esfuerzo de residentes y
ayuntamiento.

La integración de los sistemas informáticos de las
compañías y del sistema de reserva en el SARA es un proceso
técnicamente complejo, razón por la cual dicha implementación
se ha venido realizando progresivamente. La mayoría de
compañías y sistemas de reserva están plenamente integrados en
la nueva plataforma. Además, el Real Decreto Ley 1/14, de 24
de enero, de reforma en materia de infraestructura y transporte
y otras medidas de carácter económico, en su artículo 4.2, que
usted ni lo ha citado, Sr. Martí, establece la obligatoriedad de
incorporar el SARA a todas las compañías que emitan billetes
subvencionados, y en su disposición transitoria primera
establece que para asegurar la correcta implementación e
integridad del sistema telemático previsto en el citado artículo,
en todos los canales de venta de billetes bonificados, las
compañías y sus agentes disponen de un período transitorio
hasta el 1 de noviembre de 2014 para adaptarse a lo establecido
en dicha disposición. Ello tiene como consecuencia que los
residentes a partir del 1 de noviembre de 2014, como dice el
ministerio, no tendrán que presentar el certificado de residencia
para obtener tal bonificación, por eso sus prisas a lo mejor en
presentar esta PNL.

Esta norma se publicó en enero de 2014 y, Sr. Martí, está
claro que no la ha tenido en cuenta o peor, no la ha querido
tener en cuenta, porque desde entonces es sabido que todas las
compañías estarán incorporadas obligatoriamente al SARA el
1 de noviembre. Si lo hubiese tenido en cuenta no habría
presentado esta PNL otra vez, o sí, para volver a su demagogia
habitual.

En la aplicación de esta norma no hay ningún retraso,
simplemente es que la norma tiene una disposición transitoria
que usted, creo, debería tener en cuenta. El retomar la solicitud
del certificado de residencia, según el Ministerio de Fomento,
no tuvo otro objetivo que mejorar la gestión de los recursos
públicos, evitar y controlar el posible fraude y contar con más
cuantía, además, ahora se acredita automáticamente la

residencia asegurando que lo que se gasta en este concepto lo
recibe exclusivamente quien tiene derecho a recibirlo. Le
recuerdo los 4.000 imputados.

También se ha evitado ciertas malas praxis perjudiciales en
la aplicación de las tarifas por parte de la compañía, pero
pongamos las cosas en su justa medida y no use la demagogia,
el falso oportunismo y el intento de alarma para exclusivamente
intentar sacar un posible rédito político, como vuelve a realizar
en esta repetida PNL. El certificado de residencia en formato
papel tiene una vigencia de seis meses y nunca se entrega al
operador, nunca es el mismo, además, me gustaría que se
ajustara a la realidad, si los certificados se solicitan vía internet
son gratuitos, y si los solicitan en oficinas municipales en
algunos ayuntamientos también son gratuitos. Citaré algunos
que los expiden gratuitos que, curiosamente, usted ni los cita, lo
obvia: Alaior, Algaida, Es Castell, Es Mercadal, Es Migjorn,
Felanitx, Calvià, Inca, Marratxí, Sa Pobla, Llubí, Ses Salines,
Puigpunyent, Santa Maria, Sineu, gratuito si se va a la oficina
municipal. Que cobren tasa al expedirse en oficinas municipales
citaré, Palma, 1,30, como usted dice, sólo cita éste; Manacor,
Santanyi, María de la Salut, Ibiza, Formentera, Pollença, Muro,
Campos, Sant Lluís, Santa Eulàlia, Andratx, Ferreries,
Llucmajor, Sencelles, 1 euro. Petra, 0,95; Maó, 0,82; Ciutadella,
0,67; Vilafranca, Esporles, Lloseta, 0,60; Valldemossa, 0,30.
Estos son ejemplos de la tasa que se cobra, en todo caso, al
respecto en las oficinas municipales, diga lo que diga usted. 

Además, destacar que a pesar de la contención
presupuestaria los presupuestos generales del Estado 2014
aumentaron, Sr. Martí, aumentaron la partida para cubrir el
sistema de bonificación para residentes en los territorios
peninsulares un 11,8 y el proyecto de presupuestos generales del
Estado 2015, que está calentito de ayer, lo aumenta un 10,8, Sr.
Martí, aumentan consecutivamente, no como usted nos dice que
nos habla de descenso, garantizando en las mismas condiciones
el 50% de bonificación de residencia por las tarifas de los
servicios regulares de transporte marítimo, a pesar de los
intentos suyos en la oposición.

El único anuncio de rebaja, se lo vuelvo a recordar, lo hizo
en 2010 el ministro socialista, Sr. Blanco, anunciando su rebaja
al 38%, parado por el Partido Popular en la oposición y rechazo
(...), menos el de ustedes que gobernando ni mutis, me gustaría
encontrar una iniciativa al respecto. En cambio, en palabras del
presidente, el Sr. Bauzá, éste es un derecho consolidado e
irrenunciable en la ciudadanía de nuestra comunidad, dicha
partida garantiza su importe total y en un paso más el Gobierno
ha garantizado presupuestariamente que desde el 1 de abril sea
universalizado el derecho a descuento por residente,
extendiéndolo a otros ciudadanos también residentes en
territorios no peninsulares. Así se ampliaron dos supuestos:
familiares de residentes que ya tengan derecho a subvención y
ciudadanos de terceros países residentes de larga duración,
reivindicación histórica cumplida por un gobierno del Partido
Popular, pese a quien le pese. 
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Por tanto, pese a sus discursos catastrofistas e intentar crear
esa alarma, la realidad es como he manifestado y no como
nuevamente afirman. Además, evidentemente, no consentiremos
que, aparentando mayor interés ahora la oposición, nos intente
dar lecciones ni parecer que son los grandes defensores del
descuento de residente. Está claro, y se lo he expuesto, que si
alguien ha hecho más por garantizar en todos los sentidos el
descuento de residente han sido los actuales gobernantes,
Gobierno central y Gobierno autonómico, y que la insularidad
no suponga una desigualdad en nuestras necesidades de
conectividad. Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. En torn de contradiccions
per part del Grup Parlamentari MÉS té la paraula el Sr. Martí,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies. Jo, Sr. Veramendi, els ciutadans
d’aquestes illes crec que no tenen cap culpa que vostè viatgi tan
poc.

(Remor de veus)

Idò no es nota. Vostè ens ve a dir aquí que el vol és molt
còmode, és molt tranquil, quin viatge més còmode!, i resulta
que l’avió no ha partit ni s’ha enlairat. Açò és el discurs que
vostè ens fa, tot molt bé, però és que resulta que el motor no
s’ha posat en marxat ni s’ha enlairat, el vol efectivament és molt
còmode.

Les dades no són obsoletes, Sr. Veramendi, el que passa és
que a la proposició no de llei a vostè no li agrada que facem un
poc d’història i recordem que dia 9 del 10 del 2012, la Sra.
Ministra digués literalment: “El Ministerio de Fomento pondrá
en marcha en Baleares, antes de final de año, -la notícia és,
com dic, del 2012, d’octubre de 2012, a final de año,-a final de
año- concretamente antes de las Navidades, un nuevo sistema
telemático que permitirá comprar billetes para viajar en avión
o en transporte marítimo sin necesidad de presentar el
certificado de residencia”. Escolti, volen més evidències, 9
d’octubre del 2012, para Navidades, i encara ara em vénen a dir
que dia 1 de novembre... sí, sí, clar que sí, també ho havia de ser
l’1 de novembre del 2013, i així estam.

Sr. Borràs, tenia raó, els seus pronòstics encertats i hem
escoltat el que era previsible i el que era malaltís, i perdonin que
ho interpreti així, però no pot ser de cap altra manera, un
menyspreu i una ofensa a -per favor que el transcriptor posi
cometes- “balears menors”, perquè ens tracten així, com a
“balears menors”.

Cada dia els diputats de Menorca, d’Eivissa i de Formentera
duim a la nostra butxaca un certificat de resident, que és
l’expressió d’una anomalia amb la qual vostès no volen acabar
i nosaltres, nosaltres, efectivament, no suposa cap conflicte, cap
qüestió complicada, però el Govern i el Partit Popular cada
vegada que anuncia, com ja va passar, que el sistema SARA
està implementat, funciona perfectament, sap què causa? Que
centenars de ciutadans es trobin el dia que van a l’aeroport a
agafar un avió es trobin amb la porta tancada, que no poden

partir, açò causen vostès, i a aquests no els demanen disculpes
mai, mai. I sap quines són les persones que normalment solen
ser les perjudicades? Ho han dit abans, persones que han
d’agafar l’avió d’un moment per l’altre, persones majors que no
poden accedir i que no tenen coneixement i no poden treure un
certificat per internet, aquestes, però aquestes són una minúcia,
evidentment. Aquesta és la gran sensibilitat, la gran política del
Partit Popular.

Certificats de resident, ens dóna el valor de la taxa que s’ha
de pagar com qui dir, per un euro vostès ara aquí ens vénen a
fer... no, no, miri, primer, que no és cert, no tots els ciutadans
poden treure per internet el seu certificat; sí té un cost per a
l’administració, i m’estranya molt que sempre ens treuen els
costos afegits a un tràmit i ara se l’obliden, mira per on!, està
bé, o sigui, el tràmit de treure un certificat no té un cost per a
l’administració, vaja, m’hagués agradat que aquí hi hagués
hagut la senyora, ara consellera d’Educació, abans
d’Administracions Públiques, Núria Riera, quantes hores hem
parlat dels costos afegits als tràmits, no, aquest no.

Per a mi l’actitud del Sr. Veramendi és l’actitud d’una
política del Partit Popular de Mallorca que dirigeix les prioritats,
que no és sensible amb la realitat de la resta de les Illes, és un
autèntic despropòsit i genera a les altres illes, i sobretot ho dic
perquè ho sent així des de Menorca, una segona crisi, una
segona crisi la qual al Partit Popular de Mallorca no li interessa,
és una qüestió que... bé, tanmateix afecta les illes menors, ens
tracten com a colònies, ens tracten ni tan sols com a ciutadans
de tercera, perquè ni com a ciutadans quan parlam de
connectivitat.

Així, així és, aquesta és la seva sensibilitat i així, jo crec,
que ho perceben cada vegada que vostès fan aquest discurs
mentre que qui té el problema s’ha de callar amb un pam de nas,
així. Esper que pugui enviar els missatges que corresponen, Sr.
Veramendi. Jo he acabat la meva intervenció. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a la votació de la Proposició no de
llei 7265/14.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 8.

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
7265/14.

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



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 87 / 1 d'octubre del 2014 1409

 



1410 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 87 / 1 d'octubre del 2014 

 



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 87 / 1 d'octubre del 2014 1411

 



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


