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EL SR. PRESIDENT:

...substitucions.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, Margalida Prohens substitueix Gabriel Martí.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Vicenç Thomàs, Marc Pons.

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, Joan Boned, Xico Tarrés.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat
de les proposicions no de llei 5749 i 9042/14.

1) Proposició no de llei RGE núm. 5749/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació de
la Compilació de Dret Civil de les Illes Balears.

En primer lloc passam al debat de la Proposició no de llei
5749, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la modificació
de la Compilació del Dret Civil de les Illes Balears.

Per tal de defensar-la té la paraula la Sra. Lourdes Aguiló,
per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el
meu grup va registrar aquesta PNL més o manco al mateix
temps en què el Grup MÉS va presentar una proposició de llei
amb una intenció semblant a la nostra; es veu que el Sr. Mas i
jo vàrem anar a la mateixa conferència sobre el tema al ColAlegi
d’Advocats de les Illes Balears, i ens vàrem fer conscients que
la resta de comunitats autònomes que tenen, com la nostra,
institucions pròpies de dret civil havien substituït el que preveu
l’article 9 5 6 del Codi Civil per una norma autonòmica que
disposa que, en les successions ab intestato, si manquen
persones que tenen dret a heretar d’acord amb el Codi Civil,
heretarà la respectiva comunitat autònoma o una o més d’una
institució autonòmica, en lloc de fer-ho l’Estat, com disposa el
Dret Civil comú. Ho han fet Catalunya, el País Basc, Aragó,
Galícia i Navarra.

En canvi a la comunitat autònoma de les Illes Balears la Llei
8/1990, de 28 de juny, sobre la Compilació de Dret Civil, i el
text posterior aprovat per decret legislatiu l’any 90, han
mantingut la remissió al Codi Civil que ja es contenia a la llei
del 61. Coneixem els articles; l’article 53 vigent a la Compilació
de Dret Civil es refereix a les illes de Mallorca i Menorca i
estableix que la successió ab intestato es regirà pel que es
disposa en el Codi Civil, i per a les illes d’Eivissa i Formentera
a l’article 84 en el mateix sentit diu que la successió intestada a
Eivissa i Formentera es regeix per les normes del Codi Civil, en
ambdós casos amb les excepcions que la llei disposa. La
remissió al Codi Civil d’ambdós articles comporta que a totes
les Illes Balears s’aplica l’article 9 5 6 del Codi Civil, que diu:

“A falta de personas que tengan derecho a heredar conforme
a lo dispuesto en las precedentes secciones, heredará el
Estado”. 

És així que, tant el meu grup com el Grup MÉS, ens vàrem
fer conscients del fet que resultava necessària i fins i tot urgent
la modificació de la Compilació del Dret Civil de les Illes
Balears en la mateixa línia que havien seguit la resta de les
comunitats autònomes amb legislació civil pròpia, i establir que
en supòsits de successió intestada i a falta d’hereus els béns i els
drets de les persones que tenen veïnatge en aquestes illes siguin
heretats per alguna institució pròpia de les Illes Balears en
comptes de l’Estat. Feim tard, de fet, però per allò que val més
tard que mai el meu grup va presentar aquesta proposició no de
llei, perquè fos objecte de debat en el plenari de la cambra, per
mitjà de la qual preteníem que el Parlament de les Illes Balears
encomanàs a la Comissió Assessora de Dret Civil l’elaboració
d’una proposta de modificació de la Compilació del Dret Civil
per assegurar que, a falta de parents per heretar, el successor fos
la comunitat autònoma de les Illes Balears en lloc de l’Estat,
encara que ara ens mostram disposats a modificar-la en el sentit
que sigui una o més d’una institució autonòmica en lloc de
l’Estat, si aconseguim l’acord de tots els grups parlamentaris per
fer-ho.

El cas és que abans que la nostra PNL fos debatuda en el
plenari es va debatre la presa en consideració de la proposició
de llei del Grup MÉS, a la qual el meu grup va donar suport. En
aquella proposició de llei es preveia que a la successió ab
intestato, a manca d’hereus, heretarien els respectius consells
insulars, aquell al qual correspongués segons el veïnatge de la
persona difunta, en lloc de fer-ha la comunitat autònoma, i
nosaltres vàrem manifestar-hi el suport, atès que d’acord amb el
nostre Estatut d’Autonomia els consells insulars són les
institucions autonòmiques competents en matèria de serveis
socials, i per això vàrem considerar oportú destinar els béns i
drets obtinguts a partir d’una herència intestada a recursos
socials. En qualsevol cas es tractava simplement de donar suport
a la presa en consideració d’una proposició de llei, es tractava
simplement de permetre, possibilitar, que una proposta semblant
a la nostra pogués ser objecte de tramitació, debat, negociació
i allò que fes falta en el si de la cambra que representa el poble
de les Illes Balears, i a la qual correspon la funció legislativa per
mandat constitucional i estatutari, i pensàvem que en un tema en
què és obligat que tots els diputats i les diputades que
conformam aquest parlament estiguem d’acord, com a mínim en
els grans trets de la proposta, aquella prosperaria i permetria
assegurar que la reforma de la Compilació de Dret Civil de les
Illes Balears seria una realitat abans que acabés aquesta
legislatura. 

Estàvem convençuts que aquella proposició passaria el sedàs
del tràmit de la presa en consideració amb el suport unànime de
la cambra, però sorprenentment el Grup Parlamentari Popular
va decidir rebutjar la proposta i la proposició de llei no es va
prendre en consideració. En un dels debats més kafkians de tots
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els que s’han seguit en aquesta cambra, el Grup Popular va
rebutjar la presa en consideració d’una proposició de llei
absolutament assenyada i va impedir la tramitació i l’aprovació
d’una llei necessària i bona per a tota la ciutadania de les Illes
Balears, que els constava que ho era, i que es podria millorar
durant la tramitació parlamentària, durant la qual s’hauria pogut
recaptar l’informe de la Comissió Assessora de Dret Civil de les
Illes Balears i durant la qual segur que tots els grups de la
cambra ens hauríem pogut posar d’acord per decidir si en cas de
manca d’hereus ha d’heretar la comunitat autònoma, el consell
insular respectiu o l’ajuntament, o totes tres institucions en la
proporcionalitat que sigui, tot això hauria estat possible, però el
Grup Parlamentari Popular ho va impedir amb l’argument més
desbaratat i surrealista que he sentit mai a la cambra durant la
legislatura més insòlita i delirant que s’ha viscut mai en la
història d’aquest parlament. L’argument del Grup Popular per
rebutjar la presa en consideració de la proposició de llei va ser:
el Parlament no pot furtar la iniciativa legislativa del Govern.
No se m’oblidarà mai; mai de la vida m’hauria pogut imaginar
que algú pogués utilitzar un argument com aquest des de la
tribuna del plenari d’aquesta cambra i sense despentinar-se.
Encara ara quan hi pens la sorpresa se’m reflecteix a la cara.

Després d’allò la primera temptació va ser la retirada
d’aquesta proposició no de llei. Evidentment no passarà el sedàs
del Grup Popular, serà un debat inútil. Però, senyores i senyors
diputats, aquesta cambra representa el poble de les Illes Balears,
tots nosaltres som representants dels ciutadans i les ciutadanes
de les Illes Balears, i és ben convenient que els ciutadans ens
puguin jutjar per les nostres actuacions, per allò que feim i per
allò que defensam, i és per això que en lloc de retirar la PNL
vàrem optar per traslladar el debat a aquesta comissió. No
volem furtar el debat parlamentari, perquè cada vegada més es
fa palès el tarannà del Grup Popular i dels seus actuals diputats
i diputades, així com dels membres del Govern que en aquest
moment patim. La ciutadania ens ha de conèixer a tots, ha de
saber quina casta de representants té, quina casta de governants
té, i això ho sabran en la mesura que es vegin obligats, que ens
vegem tots obligats a expressar-nos i a dir el que pensam. 

Volem escoltar, senyores i senyors diputats, el que pensa el
Partit Popular un altre cop. Com en el plenari d’ahir, en què els
vàrem sentir dir que no se senten obligats al compliment de la
legalitat vigent. Ens deixen astorats, però els ho volem sentir dir
perquè volem que quedin ben retratats. Senyores i senyors
diputats, el poble de les Illes Balears té actualment uns
representants que troben que el Govern pot estar per damunt de
la llei, i no complir-ne els mandats que s’hi contenen. Té
actualment uns representants que no són demòcrates, d’acord
amb la definició de democràcia que ahir mateix va fer el
president del Govern, que va dir que la primera obligació dels
demòcrates era complir la llei. Tenim actualment uns
representants que no creuen en la separació de poders, ja que no
són capaços de distingir entre allò que són funcions del
Parlament i allò que ho són del Govern; un grup Popular que
felicita el Govern per les lleis aprovades, com si el Parlament no
existís, com si no fos el Parlament la institució autonòmica que
aprova les lleis. Així són els representants que avui tenen les
Illes Balears, i convé que tothom se n’assabenti. Per això no
hem volgut retirar aquesta PNL, perquè torni a explicar per què
rebutja les iniciatives dels grups parlamentaris quan són
assenyades i convenients per a la ciutadania, únicament pel fet
que té una absoluta i absurda confusió institucional i no és capaç

de distingir les competències i funcions de les institucions
democràtiques de què disposen les Illes Balears.

Per tot això mantenim aquesta proposició no de llei i
demanam als grup parlamentaris que es pronunciïn sobre el seu
contingut. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Torn de fixació de posicions.
Per part del Grup Parlamentari MÉS té la paraula el Sr. Nel
Martí per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, la Sra. Aguiló, autora de la iniciativa, crec que ja ha
explicat amb detall i ha descrit cronològicament els fets i el
posicionament, precisament, dels diferents grups arran del debat
d’una proposició de llei que efectivament va presentar el Grup
MÉS fa poc més d’un mes, i que anava efectivament en el
mateix sentit que va defensar el diputat del nostre grup Miquel
Àngel Mas, en el sentit de modificar la Compilació de Dret
Civil per introduir un nou article que determini que, en cas de
mort sense parents legals cridats a successió, succeeixin els
consells insulars o el consell on tengui el veïnatge el difunt, i
que aquesta herència sigui destinada a funcions socials. 

Respecte del text de la proposta de resolució que se’ns
presenta avui, tot i que la Sra. Aguiló ja ho ha explicat, hi hauria
una diferència de matís, però per a nosaltres important, i és que
el destinatari, en lloc de ser la comunitat autònoma de forma
genèrica, ho siguin els consells insulars, que són comunitat
autònoma però que consideram que han de ser específicament
els destinataris. Per tant en aquest sentit, si l’autora ho
considera, a més a més amb l’exposició que ja ha fet, proposaria
modificar, transaccionar en aquest sentit, en el sentit de la
proposició de llei que efectivament va obtenir el suport també
del Grup Socialista. Val la pena recordar en aquest sentit que
som l’única comunitat autònoma amb dret civil propi que no ha
previst en cap cas de successió ab intestato, sense hereus, i no
hereta, no rep la comunitat autònoma, ho rep l’Estat. Creim que
és el moment de fer la passa i de fer-la a favor dels consells
insulars.

En aquest sentit, efectivament, com també ha dit la Sra.
Aguiló, tal vegada el més innovador del debat de la proposició
de llei que va presentar el nostre grup va ser la posició del Partit
Popular, el qual només va posar objeccions, hi va votar en
contra, tot i que el president Bauzá, sorprenentment, en el debat
de política general va anunciar la tramitació d’una llei en el
mateix sentit, en el mateix sentit presentat pel Grup MÉS, una
sorpresa que podria ser positiva si el debat no s’hagués produït
i si un grup parlamentari no hagués ja proposat, no hagués ja
presentat la iniciativa. Consideram d’un sectarisme
incomprensible que la proposta que presenta un grup
parlamentari sigui rebutjada, i al cap de poc més d’una setmana
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el president del Govern anunciï la mateixa iniciativa,
possiblement amb detalls i amb matisos diferents, però com bé
sabem la presa en consideració de la proposició de llei donava
marge suficient per introduir esmenes i per tramitar-la i
defensar-la per part dels grups en el sentit, amb la posició que
cada un d’aquests grups tengui. I en aquest sentit no podem més
que expressar la nostra sorpresa i la nostra decepció, i supòs que
aquesta decepció ve d’una lògica que també ja s’ha explicat, i
és aquesta afirmació que a tots ens quedarà ja inesborrable de
qüestionar que el Parlament, que els grups parlamentaris
vulguem... sostreure, se’ns va dir, la capacitat d’iniciativa
legislativa del Govern. I tant, que la té, però qui és el poder
legislatiu, qui és la cambra de sobirania del poble és el
Parlament; els grups parlamentaris són els que han de presentar
iniciatives legislatives, i en cap cas no es pot rebutjar una
iniciativa argumentant, defensant o..., sí, argumentant o
excusant la iniciativa legislativa del Govern. No té cap sentit.

En aquest sentit esperam veure si efectivament és cert, es
complirà aquest anunci fet pel president Bauzá. Possiblement
avui el grup del Partit Popular ens ho podrà aclarir, ja que la
comunicació és tan estreta entre l’executiu i el Grup
Parlamentari Popular, que segurament ja deu tenir el text, i per
tant esperam, suposam que la defensa i el posicionament aniran
en el sentit del text que l’executiu ja té preparat. En aquest sentit
nosaltres volem reiterar que defensarem el mateix que vam
defensar en el seu moment amb la proposició de llei. Primer,
que el destinatari sigui el consell insular lligat per veïnatge al
difunt, i que el destí sigui un destí social. Creim que avui
aquesta modificació és necessària, i nosaltres la defensarem en
aquesta doble direcció.

Per acabar simplement vull reiterar que donarem suport a la
iniciativa del Grup Socialista, que ens agradaria que fos en el
sentit que hem expressat de forma modificada o transaccionada,
però que l’esperit i el sentit de la proposta coincideix totalment
amb la que va presentar el nostre grup en el seu moment.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Popular té la paraula el Sr.
Miquel Jerez, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, és cert,
fa pocs dies parlàvem de successió intestada en aquesta
comunitat autònoma en aquest parlament, i pocs dies després
ens tornam a convocar a aquesta comissió per parlar exactament
del mateix, i el Grup Parlamentari Popular en tan poc temps,
com comprendran, no variarà el sentit, el criteri que mantenia fa
poc temps en el plenari d’aquesta casa. Tot el contrari, crec que
tenim arguments suficients per continuar reforçant el criteri que
manteníem fa pocs dies, i el criteri, en allò substancial, en allò
important, crec que és coincident amb la resta de grups
parlamentaris. La remissió que fa a l’article 9 5 6 del Codi Civil
ha de ser una remissió immediatament eliminada per tal que en
aquesta comunitat autònoma, amb independència de la institució
que succeeixi, aquesta remissió definitivament no tengui lloc. 

És cert que altres comunitats autònomes han regulat aquesta
matèria, aquelles que tenen el privilegi, la sort i l’orgull de
poder presumir de dret civil propi, i ho han fet en moltíssimes
direccions, en sentits diferents; no totes ho fan de la mateixa
manera, i ja ho vaig dir en el plenari de fa dues setmanes: Aragó
contempla fórmules mixtes, succeeix comunitat autònoma i
també succeeixen a l’intestada municipis; hi ha una
particularitat on fins i tot aquells pacients que moren a
l’Hospital Nostra Senyora de Gràcia de Saragossa succeeix
precisament l’Hospital Nostra Senyora de Gràcia de Saragossa.
A Catalunya també empren fórmules mixtes; Navarra també; a
Biscaia, que té un règim civil també particular, succeeix la
diputació provincial, eh?, institució equivalent, si tan volen, als
consells insulars; i a Galícia també hi ha fórmules mixtes.

Avui aquí se’ns planteja una única fórmula, una única
direcció, una única possibilitat, que és que succeeixi la
comunitat autònoma, i en aquesta comunitat, miri, hi ha debat,
hi ha debat sobre aquesta qüestió, i avui aquí s’ha plantejat
precisament també aquest debat; es va plantejar també en el
plenari. Hi ha criteris que diuen que ha de ser la comunitat
autònoma la que ha de succeir i altres criteris que defensen, com
defensava la proposició de llei presentada pel Grup MÉS fa
dues setmanes, que han de ser els consells insulars d’acord amb
criteris d’autonomisme, qüestió que nosaltres en aquest moment
no entrarem en el fons de l’assumpte. Entrarem en el fons de
l’assumpte de la proposició no de llei que avui ens plantegen
aquí i que, miri, ningú, dels portaveus que han intervengut, no
ha plantejat el fons de l’assumpte. I quin és el fons de
l’assumpte? Vostè si agafa la proposició no de llei el que fa és
instar, encomanar a la Comissió Assessora de Dret Civil de les
Illes Balears l’elaboració d’una proposta de modificació de la
Compilació de Dret Civil de les Illes Balears, i fins aquí potser
possiblement no tenguéssim cap problema, però que asseguri,
que garanteix, que confirmi, que ratifiqui que ha de ser la
comunitat autònoma de les Illes Balears la que precisament ha
de succeir quan es produeixi una successió intestada en aquesta
comunitat autònoma. 

Això és un criteri que només va en una sola direcció, i a més
entenem que ens obliga, al Grup Parlamentari Popular, a
reaccionar per defensar la Comissió Assessora de Dret Civil de
les Illes Balears. Per què?, perquè el Parlament no pot suplantar
el criteri de la Comissió Assessora de Dret Civil de les Illes
Balears. Com vostès saben, com vostès saben, la Comissió
Assessora de Dret Civil de les Illes Balears està formada per
juristes de reconegut prestigi en aquesta comunitat autònoma,
catedràtics, registradors de la propietat, acadèmics, juristes amb
una dilatada i ampla trajectòria professional, que d’acord amb
la seva llibertat, d’acord amb el seu propi criteri professional,
d’acord amb el que ells pensen que ha de ser, han de prendre
una determinada decisió, i no ha de ser precisament ni el Partit
Socialista, ni la Sra. Lourdes Aguiló, que els hagin de dir a la
Comissió Assessora de Dret Civil de les Illes Balears el que ha



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 91 / 12 de novembre del 2014 1461

 

de fer i en quin sentit. Bé, possiblement li pugui dir el que ha de
fer, “dictamini sobre això”, però el que no ha de fer és que li
digui que dictamini en un determinat sentit quan precisament en
aquesta comunitat autònoma hi continua havent debat sobre,
precisament, la qüestió de la successió intestada, si ha de ser la
comunitat autònoma, si han de ser els consells insulars o si hi ha
d’haver fórmules tripartides a l’hora de succeir precisament en
aquest àmbit, només faltaria que el Parlament de les Illes
Balears digués a la comissió assessora el que ha de fer i en quin
sentit ho ha de fer, per què necessitam la Comissió Assessora de
Dret Civil a les Illes Balears si la Sra. Lourdes Aguiló ja
suplanta les seves funcions?

Per tant, miri, crec que l’important en aquest sentit és deixar
que sigui la Comissió Assessora de Dret Civil de les Illes
Balears la que, com dic, d’acord amb criteris tècnics, d’acord
amb criteris professionals, d’acord amb criteris científics,
d’acord amb criteris jurídics determini quina és la millor
fórmula o quina és la millor proposta per tal de regular aquesta
precisa qüestió en l’àmbit de les Illes Balears. 

Ho diu molt clar la seva proposició no de llei: “que
asseguri”, és a dir, que la Comissió Assessora de Dret Civil
asseguri..., perquè li diu el Parlament que ha d’assegurar això?
Però on som, però on som! Quina llibertat li atorga vostè a la
Comissió Assessora de Dret Civil de les Illes Balears amb
aquesta proposta? De què ens serveix a nosaltres tenir una
comissió assessora de dret civil a les Illes Balears si ha de fer el
que vostès els diguin? Només faltaria -només faltaria- que això
fos precisament així! Per tant, crec que aquest és criteri suficient
i prou criteri per no donar suport la seva iniciativa.

Miri, Miquel Coca i Payeras, vostè sap perfectament qui és,
catedràtic de Dret Civil de la Universitat de les Illes Balears, ha
de ser vostè qui li digui el que ha de fer al Sr. Miquel Coca
Payeras dins l’àmbit d’aquesta comissió o haurà de ser ell amb
tota llibertat el que faci el que hagi de fer?

El Sr. Josep Maria Quintana i Petrus, el coneix
perfectament, hi ha d’haver un mandat exprés del Parlament,
que és una institució política, que digui què és el que ha de fer
aquest senyor en relació amb el criteri personal i professional
que tengui damunt aquesta qüestió? Doncs no, Sra. Aguiló, no
hi estam d’acord. Ens diu que nosaltres tenim confusió
institucional, però qui és que té confusió institucional aquí, Sra.
Lourdes Aguiló? Ningú més que vostè, ningú més que vostè. 

Miri, aquest és el Decret 9/2009 de la Comissió Assessora
de Dret Civil de les Illes Balears, quines són les funcions de la
Comissió Assessora de Dret Civil de les Illes Balears? Entre
d’altres, l’assessorament, si aprovam això no fa falta que
assessori, ja l’assessora el Parlament. Quines són les funcions
de la comissió? Elaborar avantprojectes, no és necessari que
tengui aquesta funció perquè ja la suplanta el Parlament. Quina
és una altra funció? L’estudi i revisió de coses legals, per què ha
de tenir aquesta funció si ja la suplanta el Parlament? La
preparació de la legislació civil balear, quina necessitat té la
Comissió Assessora de Dret Civil balear de preparar legislació
civil si ja al Parlament li deim el que ha de fer?

Miri, Sr. Lourdes Aguiló, coincidim -insistesc- en
l’important, en l’essencial, però possiblement no coincidim en
allò accessori que és precisament la forma de fer les coses. En
aquest moment no planteig si ha de ser la comunitat autònoma,
si han de ser els consells insulars, com diu MÉS, o si ha de ser
un altre àmbit institucional el que succeeixi en aquest sentit,
l’únic que dic és que hem de salvaguardar el criteri jurídic
format, científic, professional de la Comissió Assessora de Dret
Civil de les Illes Balears, una institució que ens hem donat a
nosaltres mateixos perquè faci aquestes funcions amb plena
autonomia i amb plena llibertat i no demanar-los que assegurin
segons què.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Lourdes Aguiló, per
contradiccions, amb tranquilAlitat, moderació... Gràcies.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. És que no em deixen de
sorprendre, jo intent entendre’ls, però és que no puc de cap
manera perquè..., és que..., no entenen el que és la columna
vertebral de la democràcia, no l’entenen; vostès no entenen que
el Parlament és la institució que representa el poble de les Illes
Balears, el poder legislatiu -el poder legislatiu-, la nostra funció.

Miri, a nosaltres ens és igual els termes en què es faci
l’encomana a la Comissió Assessora de Dret Civil de les Illes
Balears, ja ho hem dit i hem dit que estàvem d’acord amb el
Grup MÉS i ens hauríem d’haver pogut posar d’acord tots els
grups parlamentaris en aquesta cambra en decidir com fer
l’encomana i si l’hem d’encomanar, que ho miri... a la
comunitat autònoma en sentit ample o a quina institució de la
comunitat autònoma. Estam disposats a tot.

El que pretenem, el que preteníem és que fos el Parlament
qui tengués la iniciativa legislativa, bé a través de la proposició
de llei que va fer el Grup MÉS, bé a través de la proposició no
de llei que fa el Grup Parlamentari Socialista, donar al
Parlament la iniciativa legislativa que li correspon per poder fer
una encomana. Perquè, sí, senyor, aquest és el fons de la
qüestió, aquest és el fons de la qüestió. El fons de la qüestió no
és si li diem que ha d’heretar la comunitat autònoma o una
institució de la comunitat autònoma o quina institució de la
comunitat autònoma, estam absolutament oberts que la comissió
assessora faci la proposta que li sembli més convenient, només
faltaria!

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Evidentment... no, no, no l’oblig, no l’estic obligant, no, de
cap manera, però el fons de la qüestió és justament aquest. Ens
trobam amb un Grup Popular, amb un Partit Popular que, és
clar, no veu..., no m’estranya que vostès pretenguin que es
redueixi el Parlament, és que podrien decidir directament que no
existís, la comissió assessora faria les lleis de Dret Civil, el
Consell Consultiu podria fer les lleis en altres matèries i per què
hem de tenir un parlament? No necessitam un parlament per
això, crearem institucions d’experts que faran les lleis.
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L’altre dia vàrem haver de sentir al plenari una diputada del
Partit Popular, que avui justament no és aquí, que deia: “només
faltaria que el Parlament pogués fer una llei o pogués rebutjar
una llei que demana un sector”. Perdón? És a dir, a mi em ve el
sector hoteler i em demana una llei en un determinat sentit i el
Parlament no pot dir que no perquè nosaltres som polítics! Avui
ho hem tornat sentir: “el Parlament és una institució política”,
com si això fos negatiu, com si això fos negatiu! Però a veure,
què venim aquí a fer tots, més que política? Venim a representar
el poble de les Illes Balears. Ens correspon fer les lleis. Ens
correspon fer les lleis i hem de poder encomana a la Comissió
Assessora de Dret Civil de les Illes Balears que deixi d’heretar
l’Estat i hereti la comunitat autònoma en sentit ample i ja
veurem quina institució concreta, ja ens ho diran. No estam
negats a això. 

És que nosaltres volem escoltar la comissió assessora, però
no em diguin que no es pot fer perquè la comissió assessora ha
de ser la que decideixi com s’ha de fer. No, no, ella haurà de fer
una proposta i després s’haurà de valorar per part del Parlament,
només faltaria!, perquè el poble està representat en aquesta
cambra, separació de poders, separació de poders. Existeix, és
que és la columna vertebral de la democràcia, és la columna
vertebral de la democràcia, i vostès ens neguen la iniciativa,
vostès neguen el fet que una qüestió que és necessària per a
l’interès general pugui sorgir des del mateix parlament, si no ho
fa... què pretenen, que el Govern es pengi una medalla? Idò,
miri, Sr. Jerez, el Govern ja no se la penjarà la medalla perquè
haurà fet tard, perquè el mateix que duran és el que ja tendríem
si s’hagués aprovat la proposició de... si hagués passat el tràmit
de consideració la proposició de llei del Grup MÉS, tendrem el
mateix, perquè al final arribarem a la mateixa solució perquè
vostès tenen la majoria. 

Amb aquella proposició de llei en tramitació i amb l’informe
de la comissió assessora recaptat dins el procés legislatiu
arribaríem a la mateixa solució a què s’arribarà finalment si ho
fan a través del Govern, simplement faran més tard i per això,
Sr. Jerez, el Govern no es pot penjar cap medalla. El Govern no
es pot penjar cap medalla per dejectar, com dejecta, el
Parlament, com dejecta la representativitat que té el Parlament.

Hauríem de començar a deixar d’utilitzar l’expressió
“polític” com si fos un insult. Aquí, efectivament, tots els que
som aquí ens dedicam a la política, entesa com aquella funció
que es du a terme per defensar els interessos del poble. Li
hauríem de donar una miqueta més de... o s’hauria de respectar
una miqueta més aquesta funció, perquè si no ens respectam
nosaltres no podrem aconseguir que ens respectin, i és clar, amb
actuacions semblants a les que avui tornarem veure en aquesta
cambra és molt difícil que el poble pugui confiar en els seus
representants.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT.

Moltes gràcies, Sra. Diputada, passam a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 5749/14.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 7.

Cap abstenció.

En conseqüència quedaria rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 5749/14.

2) Proposició no de llei RGE núm. 9042/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei de funció
pública.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 9042/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a la Llei de funció pública.

Per tal de defensar-la té la paraula la Sra. Pilar Costa, per un
temps màxim de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, el Grup Parlamentari
Socialista ha presentat aquesta proposta, eminentment contingut
polític, ja que si no... perdó?... ah!...

(Remor de veus)

De funció pública, n’hem parlat ja en moltes ocasions en
aquest parlament i en aquesta comissió o millor dit sobre la Llei
de funció pública, perquè realment del contingut segurament no
n’hem parlat gaire. Dic això perquè vull recordar que la Llei de
funció pública, que és de l’any 2007, va entrar en vigor amb
posterioritat pocs mesos després que entràs en vigor una llei
estatal com és l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Què va passar? Ja ho vàrem advertir el seu dia al Govern a
l’any 2007, al Govern del Partit Popular, que era absurd que es
tramitàs paralAlelament a la llei estatal, a l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic, una llei autonòmica que així que entràs en
vigor segurament hi hauria algunes parts que quedarien o bé
desfasades o que s’haurien de modificar per adaptar-les a aquest
EBEP, a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Des de llavors han estat diversos els intents d’adaptar la llei
autonòmica, la Llei de funció pública, a l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic. En l’anterior legislatura es va presentar per
part del Govern un projecte de llei que havia estat pactat,
acordat i consensuat després de més de dos anys de negociació
amb els sindicats. He de dir que va tenir entrada en aquest
parlament, però després estàvem ja a finals de legislatura i no és
va tenir la majoria suficient ni el temps suficient per aprovar-la
definitivament.
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A l’inici de l’actual legislatura els sindicats varen reclamar
a l’actual govern que es reprengués aquell projecte amb les
modificacions, en haver-hi hagut un canvi polític amb aquelles
modificacions que l’actual govern del Partit Popular entengués
oportunes sempre que fossin consensuades i dialogades, com
havia passat a l’anterior legislatura amb els sindicats.

Això, després de tres any i mig de Govern Bauzá ha estat del
tot impossible, impossible perquè s’han intentat negociacions,
però el projecte... i vull dir que l’actual govern sí que té un
projecte de modificació o de nova llei de funció pública, però no
ho entenem, la té en un calaix. I dic que no ho entenem perquè
és una d’aquelles lleis que va començar a modificar a principi
de legislatura, es veu que va entendre el Govern del Sr. Bauzá
que era més important la modificació de la Llei de funció
pública per eliminar el català en l’accés d’aquells ciutadans que
volen tenir accés a la funció pública, tota l’obsessió d’aquest
govern va ser modificar, com dic, la llei només pel tema
lingüístic o pel tema del català, però s’ha oblidat del gruix
d’aquesta llei, que és adaptar-la a l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic.

Com dic, a dia d’avui, han passat ja tres anys i mig, tres
consellers per la Conselleria d’Administracions Públiques i tot
continua igual, amb l’agreujant, a més, que el nou conseller
d’Administracions Públiques, el Sr. Lafuente, ha reconegut que
això de moment queda en stand by, per no dir que ha quedat
absolutament descartada que es pugui presentar en aquest
parlament en temps, perquè es pugui aprovar en aquesta
legislatura, una nova llei de funció pública. Dic amb l’agreujant
que l’Estat, amb la tramitació, amb l’aprovació del Decret Llei
de mobilitat interadministrativa, ha advertit el Govern de les
Illes Balears i la Conselleria d’Administracions Públiques
d’inconstitucionalitat d’una part d’aquest decret de mobilitat i
el Govern ens ha dit, per activa i per passiva, que, efectivament,
això és així, però que modificarien aquells aspectes que l’Estat
ha dit que són inconstitucionals amb la reforma de la Llei de
funció pública. Idò, bé, no tenim reforma de la Llei de funció
pública, tenim un decret de mobilitat interadministrativa on hi
ha una part que no es pot aplicar perquè el mateix Estat ha
advertit d’inconstitucionalitat el Govern de les Illes Balears. En
definitiva, un absolut desgavell.

És per tot això que hem presentat, vàrem presentar en el seu
dia, aquesta proposició no de llei instant el Govern a presentar
en aquest parlament, abans que acabi l’actual període de
sessions, un projecte de nova llei de funció pública dialogada i
consensuada amb els agents socials, amb els sindicats, sobretot
per adaptar la nova llei a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic,
que és de l’any 2007. I diem, o demanam, que es faci dins
l’actual període de sessions ja que ens consta que el Govern té
un projecte, però que, per motius que desconeixem més que no
han arribat a consensuar, segurament, amb els agents socials
aquesta llei, continua a un calaix.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo també, si no els sap greu i
si els sap greu també ho faré, exposaré el meu posicionament
polític respecte d’aquesta proposició no de llei. 

Com s’ha dit, l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic és del
2007, el mateix any es va aprovar una nova llei de funció
pública, es va aprovar pràcticament alhora, però s’hi recollien
tota una sèrie d’incoherències i contradiccions respecte de la
norma bàsica estatal. Açò es va posar de manifest i així i tot en
aquell moment el promotor de la iniciativa no va voler, doncs,
canviar el tempo per tal que aquestes contradiccions es
resolguessin. 

De llavors ençà han passat set anys, set anys que tenim una
llei, una llei de funció pública, no adaptada a l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic. La legislatura anterior la mesa de negociació
de l’Empleat Públic va negociar, amb prou acord, jo diria fins
i tot que amb un text final acordat, una nova llei de funció
pública, acabava la legislatura i, com s’ha explicat, per
impossibilitat amb la tramitació va quedar damunt la mesa amb
l’aspiració que el nou govern la tramités. Era per tant un text,
era per tant una proposta de llei consensuada entre els sindicats
i el Govern. 

El nou govern, però, en lloc de recollir aquell text i
continuar la tramitació, doncs va optar iniciar de nou la
negociació i hem acabat ara, el 2014, amb una nova mesa de
negociació, amb un nou text que possiblement no és del gust
dels sindicats, però que té molts d’elements que s’han pogut
resoldre i negociar i incorporar. Aquest text, emperò avui resta
també en el calaix, no es tramita. Per què? La consellera, en el
seu moment, la Sra. Riera, va dir que no la tramitaria si no hi
havia suficient acord. Bé, per part dels sindicats consideren que
hi ha suficient acord per iniciar la tramitació, sense que açò
vulgui dir que s’accepten tots els punts, tot el text, tot el
contingut. 

El cert és que aquest document contenia en la fase inicial
molts d’elements, diguem-li, conflictius, en recordaré un parell:
per una banda, ampliava a través d’una disposició final
modificava la Llei de símbols per ampliar la part sancionadora.
La Sra. Riera va dir, va sortir immediatament, que era un error,
era un error. També ampliava un tema conflictiu, i que la
ciutadania no entén, i la ciutadania té molt de seny, que es
refereix al nivell 33. I així tota una sèrie d’elements que al Partit
Popular li ha suposat una certa tensió i incomoditat. Deu ser per
açò, deu ser per açò, no tenim cap altra explicació, que després
de donar presses als sindicats i a la mesa de negociació, després
de tenir un text revisat, aquest hagi quedat damunt la taula i no
es vulgui tramitar.
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Estam d’acord, per tant, en el contingut de la iniciativa
presentada pel Grup Socialista en el sentit que és necessària una
nova llei de funció pública que s’adapti a l’Estatut, que sigui el
resultat de la negociació amb els ens socials, i tenim aquest text
per enriquir-lo, modificar-lo i introduir totes les modificacions
que creguem a partir del posicionament de cada un dels grups.

En aquest sentit per tant, donarem suport a aquesta iniciativa
i ens agradaria que també ho fes el Partit Popular o, si més no,
que el Partit Popular ens pogués explicar el per què d’aquesta
congelació, nova congelació, d’una llei que és absolutament
necessària en aquests moments.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President i moltíssimes gràcies senyores
i senyors diputats. Efectivament, consideram que aquest és un
tema molt important i és un tema que sense cap dubte mereix
una especial atenció per part, no únicament del Govern de les
Illes Balears, que sí, perquè és l’encarregat de gestionar i de
dirigir la funció pública d’aquesta comunitat autònoma, però
pens que aquesta és una llei que sí requereix d’un cert nivell de
consens i per tant, jo m’atreviria a dir que es tracta d’una
d’aquelles qüestions en què efectivament, podríem parlar de
pacte d’estat o pacte autonòmic per dir-ho de qualque manera.

Efectivament, aquesta legislatura sí que s’ha plantejat una
modificació de la Llei de funció pública, però ha estat un
plantejament d’una modificació totalment puntual, que no té res
a veure amb l’esperit d’aquesta iniciativa. Aquesta iniciativa
està enfocada més a una modificació de la llei integral,
d’aquesta llei de funció pública, la qual, com bé ha dit la
diputada que proposa aquesta proposició no de llei, ja fa molt de
temps que es té la intenció de fer aquesta adaptació de la Llei de
funció pública a l’EBEP, a aquesta normativa estatal bàsica.

Per altra banda sí que volem dir que nosaltres pensam que
sí és urgent, sí volem dir que l’EBEP té garantit el seu
compliment ja que és normativa estatal bàsica i per tant és
d’obligat compliment a tot el territori nacional, a tota Espanya
i a totes les comunitats autònomes. Per tant, si hi ha qualque
tipus de contradicció en qualque precepte o qualque problema
d’interpretació jurídica, sempre s’haurà d’aplicar, efectivament,
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic a nivell estatal, a nivell
nacional.

I sí és cert que a la legislatura anterior, no a l’anterior, es va
fer una modificació de la Llei de funció pública, que va
coincidir pràcticament amb aquesta aprovació d’aquesta
normativa estatal. Sí que vull recordar que primer es va aprovar
la normativa autonòmica, si no vaig errat, i als pocs dies es va
aprovar la normativa estatal bàsica en què, efectivament, hi
havia un seguit de preceptes que s’havien d’ajustar a aquest nou
marc estatutari a nivell nacional.

Sí és cert que la passada legislatura se va intentar fer aquesta
modificació i aquesta adaptació de la Llei de funció pública a
l’EBEP. Sí és cert que no es va poder aconseguir perquè al final
no hi va haver l’acord polític necessari i no hi havia per tant la
majoria requerida en seu parlamentària per arribar a aquesta
situació.

Però també volem dir que quan parlam d’una modificació de
la Llei de funció pública, s’ha de tenir molt present la realitat
econòmica i la realitat pressupostària del moment i també hem
de dir que, efectivament, hem patit durant aquesta legislatura i
la passada també, una crisi econòmica molt important la qual
cosa ha suposat un seguit d’esforços, unes polítiques d’austeritat
que, a més a més, crec que han estat unes polítiques d’austeritat
que han afectat tots els sectors. Un dels sectors que més ha fet
i més ha aportat per intentar resoldre aquesta crisi econòmica ha
estat el de l’empleat públic. 

Durant aquesta legislatura hi ha hagut un seguit de
normatives on s’han congelat o suspès una sèrie de drets que
havien adquirit els treballadors públics, per tal de contenir la
despesa i per tal de reduir les xifres del dèficit públic. I
efectivament, això ha fet que encara sigui més difícil arribar a
un consens o a un acord entre tots, sobretot amb els
representants dels treballadors, per tal de tenir una Llei de
funció pública que en agradi a tots. Perquè a l’hora de negociar
tal vegada s’han posat damunt la taula qüestions que han fet
incidència clarament a les capacitats econòmiques de la
comunitat autònoma, a la capacitat pressupostària de la
comunitat autònoma, i tal vegada no era el millor moment per
tal de resoldre determinades qüestions, que efectivament,
insistesc, estan molt relacionades i molt vinculades amb la
capacitat financera, amb la capacitat pressupostària de la
comunitat autònoma.

Dit això, l’altre dia va comparèixer aquí el conseller
d’Administracions Públiques, el qual en cap moment no va dir
que la porta estàs tancada per fer una negociació, per arribar a
acords per tal de poder tenir un avantprojecte el més consensuat
possible i per poder tenir una llei assequible i acceptada per
totes les forces polítiques, però també pels representants dels
treballadors. Per tant, des del nostre grup parlamentari pensam
que no s’ha de tancar aquesta porta, pensam que s’ha de
mantenir aquesta capacitat de diàleg i de negociació que jo crec
que sempre ha inspirat aquesta comunitat autònoma, sempre ha
inspirat aquest Govern i sobretot en aquests moments on veim
que la situació econòmica i financera comença a canviar de
manera positiva i de manera raonada.

Per això nosaltres plantejaríem al grup proposant fer una
transacció amb aquesta proposta que planteja la Sra. Costa, i per
això, Sr. President, jo li demanaria un minut de recés, si és
possible, per veure si podem entre tots arribar a un acord i
podem transaccionar una proposta d’acord.
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EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Pas a llegir l’acord al qual, si hem
entès tots bé, hem arribat tots els grups parlamentaris i ara
també la diputada no adscrita, que escoltava, vaig a llegir
l’acord al qual hem arribat, diria així la proposta d’acord: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reprendre les negociacions iniciades amb la Mesa
general de Funció Pública a fi d’aprovar un projecte de llei de
funció pública, amb el compromís de tots que pugui ser
aprovada amb el màxim consens polític possible dins aquesta
legislatura”.

Aquest és l’acord.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies. Per tant, quedaria aprovada per
unanimitat de tots els grups parlamentaris la Proposició no de
llei 9042/14, amb aquest text.

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