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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Nel Martí substitueix Patrícia Font.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Álvaro Gijón Miguel Jerez.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 

Elaboració del dictamen de la Proposició de llei RGE
núm. 2009/16, de modificació de la Llei 23/2006, de 20 de
novembre, de capitalitat de Palma de Mallorca.

L’ordre del dia d’avui consisteix en dictaminar la
Proposició de llei RGE núm. 2009/15, de modificació de la
Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de
Mallorca.

Per defensar l’esmena del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm.
10187/16, té la paraula l’Hble. Sr. Melià, per un temps de deu
minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia. No sé si som substitut,
crec que som substitut.

Josep Melià substitueix Jaume Font, perdó, perdó.

Dit això, crec que som conscients que és un tema ja prou
debatut aquest que ens ocupa el dia d’avui, la proposició de llei
del canvi de denominació de la capital de les Illes Balears.
Nosaltres, tot i està absolutament d’acord amb el fons de la
proposta, amb el fet que oficialment el nom de la capital sigui
Palma i no sigui Palma de Mallorca, entenem que s’ha d’obrir
la porta que es pugui utilitzar per part de tots els operadors el
nom de Palma de Mallorca a efectes turístics i comercials, ja
que a moltes bandes de fora de les nostres fronteres som
coneguts com Palma de Mallorca.

Per tant, a nosaltres no ens crea cap problema que es pugui
utilitzar aquesta denominació, no amb finalitats oficials, sinó
més aviat amb finalitats promocionals.

Per això hem presentat aquesta esmena i volem fer un prec
als grups d’esquerres que agafin la mà estesa que els han fet des
d’altres grups parlamentaris, en el sentit que això pugui sortir
per consens, si s’obri aquesta porta. És una llàstima no poder
tenir una llei per consens i no poder tancar un tema que ha estat
objecte de molt debat al llarg de diferents legislatures, perquè
no hi hagi capacitat d’intentar trobar aquesta entesa, que crec
que en aquest moment és perfectament factible i seria una
llàstima no aprofitar-la.

Dit això, també ens manifestarem en relació amb les
esmenes de Ciutadans les quals, com que tenen un caràcter molt
més categòric, perquè diuen “es farà”, “s’utilitzarà”, no és
deixar obert, sinó imposar la utilització en determinades
circumstàncies de la denominació Palma de Mallorca, no les
podem compartir. Nosaltres el que volem, ja ho vàrem dir en
ponència, només reiteram l’argument que trobam que s’ha de
poder utilitzar, no necessàriament s’ha d’utilitzar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Per defensar les esmenes de MÉS
per Menorca, Socialista i Gent per Formentera, RGE núm.
10201/16 i 10202/16 té la paraula en primer lloc pel Grup
Parlamentari MÉS per Menorca l’Hble. Sr. Martí, per un temps
de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc jo he
d’expressar la satisfacció perquè amb aquesta modificació de
la Llei de capitalitat, es rectifica una mala decisió presa per
l’anterior Govern, pel Govern Bauzá, i es reconeix que el nom
del topònim de la ciutat de Palma és Palma, tal com avalen els
estudis que, per raons històriques i raons filològiques,
toponímiques, van proposar aquesta denominació.

També perquè indirectament amb aquesta modificació es
retorna la confiança a la màxima institució acadèmica de les
Illes Balears, la Universitat de les Illes Balears, a la qual
l’Estatut d’Autonomia li encomana precisament aquesta funció
d’autoritat acadèmica en relació a qüestions lingüístics, amb un
clar objectiu i és que les decisions que afecten la llengua pròpia
de les Illes Balears, el català, es preguin amb el màxim rigor i
no per simple oportunisme polític. D’aquesta manera Palma
torna recuperar com a nom oficial el nom genuí de la ciutat,
Palma.

I responent a les esmenes d’El Pi, del PP i de Ciutadans,
crec que val la pena recordar que oficialitzar no vol dir
prohibir, no es prohibeix l’ús de la denominació de Palma de
Mallorca, ni de Ciutat, per exemple, però sí que d’aquesta
forma es deixa clar quin ha de ser l’ús oficial del lloc de la
ciutat. Algú sentia abans que posava l’exemple de Maó,
efectivament, el nom oficial de la ciutat de Maó és Maó, i
mentre no es decideixi el contrari, independentment del gust
que un tengui, doncs els formatges de denominació Mahón
seguiran utilitzant Mahón.

Es mantenen vives dues esmenes que ja no fan referència al
tema del nom, respecte que la Llei de capitalitat reculli també
dues externalitats, per dir-ho d’alguna manera, dos efectes del
fet que Palma sigui capital i que com a tal, ubiqui serveis que
compartim a tota la comunitat autònoma, com per exemple la
Universitat, o la residència a l’hospital de referència de Son
Espases. I que té a veure amb aquests costos de doble
insularitat, són esmenes que intenten que quan un eivissenc, un
formenterer o un menorquí quan baixa de l’avió o del vaixell,
com a resident, pugui arribar a la ciutat també com a resident.
Perquè l’eivissenc, el formenterer, el menorquí no pot triar
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entre el seu cotxe, entre el tren, entre diferents serveis. En té un
i aquest consideram que ha de ser considerat com a resident.

I també que els estudiants de les Illes Balears, els estudiants
de Formentera, d’Eivissa i de Menorca, quan estudien a la seva
universitat, que és la Universitat de les Illes Balears, doncs
puguin accedir a les mateixes bonificacions que té qualsevol
estudiant de Palma, cosa que curiosament li passa quan va a
estudiar a la Universitat de Girona, amb el carnet d’estudiant,
però no li passa a la seva comunitat autònoma. Volem per tant,
resoldre aquestes externalitats del fet de ser capital i d’ubicar
com a capital aquests serveis compartits i defensam que
aquestes esmenes són importants i que s’incorporin a aquesta
llei.

Insistesc en dues característiques de les esmenes: una, la
referència a l’efecte de la insularitat, i dues, que els costos
d’aquesta insularitat no l’han de pagar els ajuntaments o els
consells insulars, a través de convenis, sinó que són costos que
s’han de pagar amb recursos de la comunitat autònoma,
recursos que la comunitat autònoma aporta precisament a la
Llei de capitalitat. Exactament el mateix que aquesta comunitat,
aquest Parlament, demana que faci Madrid, el Govern de
l’Estat en relació al conjunt dels ciutadans de les illes.

En aquest sentit jo vull recordar que en ponència vam
presentar un text que millorava les esmenes presentades i que
doncs volem mantenir avui i que siguin posades a votació
perquè s’incorporin a aquesta llei. Creiem que seria important,
resoldria una situació que consideram injusta pel que fa a la
insularitat i que creiem que resoldria aquella sensació que un
ciutadà de Menorca, Eivissa o Formentera, quan arriba aquí, es
vegi tractat com a turista, quan ve per qüestions molt sensibles,
siguin hospitalàries o siguin d’estudis o de formació, i es vegi
en aquest sentit més integrat dins aquesta equiparació, aquesta
equitat, diria jo, com a ciutadà de la comunitat autònoma.

Per tant, mantenim les esmenes, les volem incorporar en
aquesta nova llei i ens agradaria que es fes amb el text que ens
sembla doncs més ric, que va sorgir de la ponència d’aquesta
proposició de llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula l’Hble. Sr. Alcover, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres respecte de l’esmena
d’El Pi, és cert que s’ha debatut, ja ho ha dit el Sr. Melià, a
nosaltres ens segueix grinyolant a una Llei de capitalitat el
nom, que és una cosa molt important per a una ciutat, permetre
un ús més lax d’aquest propi nom. Evidentment, no hi ha un
règim sancionador a la llei, per tant, si qualcú empra el nom de
Palma de Mallorca, en principi no ha de tenir conseqüències.
Igual que Barcelona, per fer campanyes turístiques posen BCN,
que de vegades ho he vist, tothom ho identifica, hi ha
diferents..., però evidentment no està regulat per una llei el fet
de poder utilitzar aquest BCN, o el que es vulgui; o a Nova

York, NY, que tothom sap a què es refereix. En fi, aquestes
coses són comunes, però entenc que no estan regulades a una
Llei de capitalitat que els afecta. Si vaig equivocat, m’ho diguin
i tal vegada rectificarem en el plenari això. Però entenem que
no hi ha un règim sancionador, no està prohibit, per tant,
entenem que ens grinyola prou el fet aquest de permetre un ús
diferent del nom que per toponímia li hauria de correspondre al
nostre entendre.

Respecte de les esmenes que havíem presentat. Nosaltres
proposam una transacció, una modificació per reivindicar el
caràcter de doble i triple insularitat, per reivindicar el fet que el
que es compensa no és el fet que una persona pugui tenir dret
a un descompte a l’autobús de l’EMT, per posar un exemple,
sinó per compensar la doble i triple insularitat, cosa que no
passa a la resta de municipis de Mallorca amb els quals l’EMT
de moment té un conveni.

Per tant crec que l’hem passada... -no, ara la llegiré, la
llegiré.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alcover, si fos tan amable de llegir-ho perquè quedi
constància al Diari de Sessions.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

El que es proposaria és l’article 88 bis, que diria així:
“Atesa la consideració de la seva doble i triple insularitat, i en
el marc dels acords econòmics entre el Govern de les Illes
Balears i l’Ajuntament de Palma que es derivin del
desenvolupament d’aquesta llei, s’han de garantir, en tot cas i
com a mínim per als residents de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera, les mateixes condicions establertes per a les
persones residents a Palma quant a tarifes i abonaments per a
l’accés a la ciutat des del port i des de l’aeroport. Així mateix
els estudiants universitaris i de cicles de formació professional
amb residència a Menorca, a Eivissa i a Formentera han
d’accedir al transport públic en les mateixes condicions que els
residents a Palma”. 

També proposam afegir una disposició addicional cinquena
que fa referència a aquest article i que diria així: “Als efectes
del que preveu l’article 88 bis s’establiran els acords de
caràcter tècnic i de colAlaboració administrativa corresponents
amb els consells insulars per tal de fer efectiu que els residents
a Menorca, Eivissa i Formentera que hi tinguin dret puguin
obtenir els seus títols de transport a la seva illa de residència.”

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies. Per tant, idò, entenem que les
esmenes serien amb el text que ara acaba de llegir el Sr.
Alcover.

Passam, doncs..., per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Mixt Ciutadans, RGE núm. 10203/16, 10204/16,
10205/16 i 10206/16, té la paraula l’Hble. Sr. Pericay, per un
temps de deu minuts.
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EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, presidenta. Per cert, segurament jo també
dec estar en substitució...

LA SRA. PRESIDENTA:

Correcte.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

...de la meva companya de grup Sílvia Tur.

LA SRA. PRESIDENTA:

La Sra. Tur, sí.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

És que abans no he pensat, tampoc, a indicar-ho. Amb això
de les ponències... creia que encara estava en ponència però és
vera que ja no hi som.

Bé, igual que ha dit abans el Sr. Melià jo crec que tot això
ho hem discutit i rediscutit, hem fixat les nostres posicions més
d’una vegada. Nosaltres no discutim cap qüestió de genuïnitat,
cap qüestió filològica respecte del nom de Palma, és una cosa
evident i seria absurd que ho féssim; per tant des d’aquest punt
de vista estam completament d’acord que Palma sigui
reconegut com el nom genuí, però creim que l’oficialitat no té
perquè estar renyida amb la practicitat o amb la pragmàtica, és
a dir, amb la necessitat d’utilitzar un nom que en determinats
contextos ens pugui ser més útil que el nom de Palma tot sol, i
sobretot un nom que té ja una tradició; no parlam aquí de cap
invent, de cap recreació, sinó que el nom de Palma de Mallorca
té des de fa també segles un ús que ha permès, entre altres
coses, molt sovint desfer ambigüitats en les relacions amb
l’Administració de l’Estat, tenir també..., és realment el terme
amb què normalment és coneguda aquesta ciutat des del punt
de vista, en fi, turístic i des del punt de vista de la seva
projecció a la resta del món, i per tant creim que és bo que una
llei de capitalitat reculli aquesta..., en fi, un fet que no faria més
que ajudar a aquesta projecció de la ciutat des de tots aquests
punt de vista, tant internament en el conjunt de l’Estat com en
general des del punt de vista probablement ja més turístic, no
només en el conjunt de l’Estat sinó també arreu del món.

Per tant nosaltres des d’aquest punt de vista creim que
aquestes esmenes van per aquí. Estic d’acord en una cosa que
ha dit el Sr. Melià, i és que probablement allà on apareix un
verb impositiu hauria estat millor de tenir una fórmula com la
que proposa l’esmena d’El Pi, “es podrà” tal, es podrà usar, es
podrà fer ús, etc., i en aquest sentit si s’acceptàs una transacció
d’aquest tipus evidentment estaríem encantats Ciutadans de
poder-la utilitzar i poder d’aquesta manera salvar també les
esmenes que tenim presentades. En tot cas creim que seria bo,
i això també és una cosa que hem dit en ponència i que per tant
reiter avui, que d’aquest tema poguéssim no tornar-ne a parlar
i arribar a una solució que fos una solució més o manco
acceptada per tots, i per tant també reiter aquesta demanda que
ha fet el Sr. Melià abans als grups que donen suport al Govern

per mirar de trobar aquest punt, si no d’unió, que per ventura és
excessiu, de trobada, de contacte.

I res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pericay. Defensades les esmenes, corresponen
ara les intervencions dels grups parlamentaris a favor o en
contra de les esmenes. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Sr. Gijón, per un temps de deu minuts.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Tengo que reconocerles que
cuando vinimos a esta modificación, a esta ponencia, vinimos
sin la más mínima intención de entrar en el debate, porque
viendo cómo se había tramitado pues la verdad es que no tenía
mucho sentido que nosotros estuviéramos enrocándonos, y
tanto es así que ni siquiera presentamos ninguna enmienda.
Pero también les tengo que decir que son ustedes mismos los
que nos han activado a nosotros en la defensa de algo que
nosotros consideramos que se debería mantener.

Viendo las enmiendas que presentaron El Pi i Ciudadanos,
y viendo la manera en la que ustedes identifican a los partidos
que estamos en la oposición, ya hicimos una reflexión y dijimos
“no vamos a aceptar o no nos vamos a alinear con la propuesta
de Ciudadanos”, porque desde su punto de vista seguramente
Ciudadanos es un partido que está incluso más a la derecha que
nosotros, pero sí que quisimos aprobar y apoyar la de El Pi,
pensando que lo que estaba diciendo era una cuestión de
sentido común absoluto, y es que, como ya se ha debatido en la
ponencia, dar la posibilidad de que aquellos gobiernos que así
lo consideren y que crean que es más conveniente la utilización
comercial del nombre de Palma de Mallorca, sobre todo en las
relaciones comerciales y en las relaciones de turismo, pues
parecía que era una cosa que tenía bastante sentido común, y de
hecho desde el primer momento nos posicionamos con esa
propuesta, que no era la nuestra, porque aquí se habla mucho
de los informes pero los mismos informes dicen una cosa y la
contraria, y de hecho informes contrarios valieron para que el
nombre de Palma fuera el nombre oficial y así ha sido. De
hecho desde el año 1700 todas las comunicaciones con el
Estado han sido con el nombre de Palma de Mallorca, pero
como ya no queríamos ni siquiera entrar en esto, dijimos
“vamos a apoyar la propuesta de El Pi”.

¿Cuál ha sido nuestra sorpresa cuando ha habido una
intransigencia en algo que parece que es de sentido común?, lo
cual, como digo, nos hace reflexionar y pensar que, bueno,
pues aquí no ha habido ningún tipo de voluntad de consenso.
Ya dijimos en su momento que esto serviría para que nosotros
cerráramos el tema, aun no siendo nuestra propuesta, dábamos
por hecho que el nombre oficial iba a ser, el nombre de la
ciudad, Palma, pero que se podía abrir la puerta a que
comercialmente se utilizara el nombre de Palma de Mallorca.

No han querido el consenso, lo cual, bueno, pues nos lleva
a decir que en algún momento, no sé cuándo, para ustedes
seguramente cuanto más tiempo tardemos pues mejor, yo creo
que será menos del que ustedes piensan, gobernaremos, y como
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hemos visto que ustedes, que tanto pregonan el consenso, el
diálogo, aquí ya no es que no dialoguen con nosotros, que es su
estado natural, sino que no han querido dialogar con un partido
que está muy próximo a ustedes en muchísimos planteamientos,
como es el caso de El Pi, pues mucho me temo que en el futuro
esto volveremos otra vez a traerlo para poner un poco de
sentido común.

Pero la sorpresa ya más grande ha sido cuando se ha
querido introducir algo que no tiene ni pies ni cabeza en una
ley que les recuerdo que es la Ley de capitalidad de Palma, no
es la Ley de capitalidad de las Islas Baleares, es la Ley de
capitalidad de Palma. No tienen ningún sentido que en una ley
de capitalidad de Palma se tengan que poner temas que con
todo el derecho, y lo hemos reconocido en ponencia y lo
volvemos a reconocer aquí, con todo el derecho que puedan
tener los ciudadanos de las islas de Menorca, de Formentera o
de Ibiza, si es así, si este gobierno considera que tienen que
tener un trato distinto, diferente, o en este caso similar al de los
residentes de la ciudad de Palma, debería aplicar o debería
proponer una ley para que esa triple y doble insularidad se
pudiera incluir.

Y ya la sorpresa máxima es cuando lees esta propuesta y se
olvidan de los ciudadanos de Mallorca, es decir, ¿cómo es
posible que se esté reivindicando una insularidad doble o triple
y se olviden de las circunstancias de los municipios de
Mallorca, que tienen su problemática en cuanto a transporte
exactamente igual; de otra índole, porque no tienen que coger
un barco o un avión, pero cuando estamos hablando, en este
caso, del transporte público, tienen exactamente los mismos
problemas. Y, sin embargo, parece que aquí ha habido una
guerra dentro de su grupo, de ver como se puede ejercer más la
política en origen, es decir en las islas, para poder vender que
se ha conseguido un trato exactamente igual que a los
residentes de Palma, pero nos olvidamos de Mallorca.

Mire, nosotros vamos a votar en contra evidentemente de
esto, vamos a votar en contra de la ley y ya les adelanto que en
algún momento volverá esta nueva ley aquí, al Parlamento, para
poner un poquito de sentido común. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gijón. pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula l’Hble. Sr. Martínez, en substitució de la
Sra. Maicas, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Sí, gràcies, nosaltres hem vist la modificació de l’esmena o
la transacció i estarem d’acord amb votar-hi a favor i res a
afegir.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Martínez. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Busquets, en substitució del Sr.
Abril, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Sí, gràcies, presidenta, no havia... amb això de ponència i
comissió tampoc no havia informat d’aquesta substitució.

Faré una intervenció breu perquè és vera que ja n’hem
parlat en dues sessions en ponència i encara ens quedarà el
plenari, però refermaré un poc la posició que havia mantingut
ja en ponència.

Votarem en contra de les esmenes proposades per El Pi i
Ciutadans perquè creiem que el nom de la ciutat no ha de
canviar en relació amb la mercantilització, tant sigui per a la
promoció turística com sigui per a relacions comercials. 

En cap moment, quan parlam de la Llei de capitalitat, no hi
ha cap tipus de prohibició per utilitzar el nom de Palma de
Mallorca per a aquestes finalitats, però tampoc no creiem que
a una llei sobre la capitalitat el nom de la ciutat, que és una
qüestió prou important, hi hagi d’haver aquesta esmena quant
a promoció.

No juguem tampoc amb el tema del consens, perquè en cap
moment no hi ha hagut tampoc una actitud clara de
colAlaboració, sinó que s’ha utilitzat la paraula “consens”, tant
en ponència com ara mateix, quasi, quasi com a una amenaça
i, per favor, no crec que sigui aquesta l’actitud per arribar a
acords.

També demanaria el rigor científic front i versus la voluntat
del mercat.

Pel que fa a les esmenes presentades per MÉS per Menorca,
PSIB i Gent per Formentera, creiem que aquestes esmenes
tenen per objecte reduir l’impacte de la doble i triple insularitat
que té la ciutadania de Menorca, Eivissa i Formentera. Palma,
per efectes de la seva capitalitat, disposa de tota una sèrie de
serveis públics, centralitzats, que donen resposta i atenció als
ciutadans i ciutadanes d’aquestes illes.

Aquesta ciutadania necessita venir a Palma per qüestions
bàsiques com les qüestions mèdiques, anar a l’hospital de
referència com és Son Espases, acadèmiques, tant si han
d’estudiar un grau d’FP o estudiar a la UIB, o podrien ser
jurídiques, i és just que el Govern de les Illes Balears doti de
recursos per fer front a aquesta necessitat.

Aquestes esmenes s’inclouen dins la Llei de capitalitat
perquè Palma es la capital de les Illes Balears i aquesta qüestió
de tenir centralitzats segons quins serveis fa que s’hagi de
donar resposta aprofitant aquesta llei. I tots tenim clar, els
ciutadans de Mallorca tenim clar que no és una qüestió tan
senzilla com aquesta frase que diré que no és el mateix agafar
un vaixell o un avió que agafar opcions com el tren, que tal
vegada n’hi hauria d’haver més i amb més bon servei, o el
transport interurbà que a més a més sabem que es troba en
procés d’estudi i millora de les freqüències.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Busquets. En torn de rèplica, pel Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
té la paraula el Sr. Melià, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Ens sap molt de greu el
tancament que tenen els partits que donen suport al Govern, és
una llàstima que parlin tant de consens i el practiquin tan poc.

La Sra. Busquets ha dit la realitat, perquè ho ha dit, ha dit:
és que no volem que es canviï el nom; no volen utilitzar el nom
ni turisticament ni comercialment de Palma de Mallorca, és que
aquest és el problema de fons, al final ella mateixa ho ha
reconegut. 

I és clar, l’argument és que no està prohibit, no, no està
prohibit, però quan una llei diu que el nom que s’ha d’utilitzar
és Palma, és evident que l’operador jurídic s’ha d’ajustar a la
llei i la llei diu que s’ha d’utilitzar Palma. I els tècnics de
turisme de l’Ajuntament de Palma o del Govern de les Illes
Balears, quan facin fulletons de promoció, hauran d’utilitzar el
nom que diu la llei, lògicament, no veig els tècnics jurídics de
l’Ajuntament o del Govern informant que s’utilitzi Palma de
Mallorca, diran que s’utilitzi el que diu la llei, que és Palma.
Punto. 

I això és així, i no ho volen reconèixer, no ho reconeguin,
però és que és de sentit comú. Nosaltres només volem que
s’obri la porta: el nom oficial ha de ser Palma, no hi ha
discussió, però deixin que es pugui utilitzar i que la llei ho
reculli. No és una regulació això, només és deixar la porta
oberta perquè es pugui utilitzar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula el Sr. Martí, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies, molt breument. Em fa gràcia aquesta
referències constants al consens perquè precisament la passada
legislatura en què es demanava consens l’argument del Partit
Popular era un altre, després el valor no era el consens, el valor
era complir el programa -complir el programa- i en base a
complir el programa el consens quedava totalment reculat i
minoritzat.

Bé, nosaltres el que intentam aquí és complir el programa
i fer-ho amb el màxim consens, i creiem que en aquest sentit
l’element entorn del qual s’hauria de gestar aquest consens és
la veu científica. Què diu la Universitat, què proposa la
Universitat? Què va aprovar el Govern de les Illes en aquell
moment, un decret sobre topònims a les Illes Balears? Quines
eren aquestes recomanacions? Eren que la ciutat, aquesta ciutat,
es digués Palma, i creiem que entorn d’aquesta proposta
científica nosaltres hem de fer feina amb el consens.

I bé, simplement una referència, crec que, ja ho ha dit un
altre portaveu, crec que precisament les esmenes que fan
referència als temes d’insularitat posen de manifest una cosa:
que Palma no és Palma de Mallorca o si és Palma de Mallorca
és Palma de Mallorca, Palma d’Eivissa, Palma de Formentera
i Palma de Menorca, i que els que som de les altres illes i
venim a Palma, doncs hem de tenir aquesta equiparació
d’oportunitats. I que no és el mateix, dóna la sensació que
moltes vegades no s’entén la insularitat, no és mateix, és que
sembla que hem d’explicar a Mallorca el que des del conjunt de
les illes volem explicar a Madrid, sembla que estam amb el
mateix esquema. No és el mateix viure al mateix territori i tenir
mil oportunitats de transport privat, de transport públic per
accedir a serveis comuns, a no tenir-ne cap més que una i que
aquesta una el preu sigui turístic. Nosaltres demanam tenir-lo
com a un resident. 

Açò és l’únic que demanam, creiem que és demanar molt
poc. I parlam d’unes quantitats econòmiques relativament
petites i que creiem que farien un gran gest d’integració dels
ciutadans que viuen fora de Mallorca i, en aquest sentit,
lògicament creiem que seguirem defensant aquestes esmenes i
esperem que avui s’incorporin al text.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Martí. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Sr. Alcover, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Jo no afegiré gaire cosa més, simplement recordar el que he
dit en la primera intervenció, que hi ha moltes ciutats que
empren noms absolutament diferents dels oficials i no per això
tenen cap problema, és a dir, aquí encara podríem afegir Los
Ángeles, LA, Nova York, NY, Barcelona... jo record..., jo he
vist escrit LO que crec que no és el nom oficial, ela o, en
publicitat ho he vist, i no és que em sembli malament, si per fer
màrqueting és millor idò fantàstic, però entenc que no està
prohibit, per tant, es pot utilitzar.

I entenem que la Llei de capitalitat no hauria de permetre
aquesta porta oberta, però si tots aquests exemples que he posat
estan emparats en qualque llei de capitalitat similar a aquesta,
escolti, tal vegada som jo que m’he equivocat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alcover. Pel Grup Parlamentari Mixt té
la paraula l’Hble. Sr. Pericay, per un temps de cinc minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies. Bé, poca cosa podrem afegir. Efectivament,
jo agafaria l’argument del Sr. Alcover i el giraria a l’inrevés
perfectament per justificar el que nosaltres demanem, és a dir,
si això no fa cap mal, per què no hi pot ser? Però bé, m’imagín
que no avançarem gaire per aquest camí, avui, ni
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desgraciadament m’imagín que el dia del Ple, quan la debatem
en el Ple tampoc.

Però, en tot cas, sí que volia simplement recordar ara,
perquè abans no m’hi he referit, nosaltres també creiem que
està fora de lloc aquesta esmena que ha presentat MÉS per
Menorca i també el Partit Socialista i Gent per Formentera, fora
de lloc aquí, en aquest debat i aquí en aquesta llei. Per tant,
també hi votarem en contra.

Crec, Sr. Martí, que si és Palma de Menorca podríem
començar a parlar de Ciutadella de Mallorca, també, perquè no,
clar, clar,...

(Algunes rialles i remor de veus)

... és que al final vostès tenen Ciutadella de Menorca, és un
exemple clar, eh?, d’un nom en aquest cas compost, que és
exactament l’exemple contrari, que és el nom oficial i tothom
diu Ciutadella.

Bé, idò, si seguim per aquest camí veurem que hi ha
moltíssims de casos en que una cosa és l’ús i l’altra cosa és un
nom oficial, però és evident que si aquest ús es reconeix de
qualque manera, es reconeix des del punt de vista d’aquesta
pretesa oficialitat perquè hi ha una sèrie també de relacions o
de projeccions comercials o turístiques o de l’ordre que sigui
que recomanen l’un o l’altre; en el seu cas, evidentment,
Ciutadella de Menorca funciona prou millor com a nom
comercial també. Clar, per què? Perquè té un Menorca devora,
no ens enganyem. És a dir, al final les coses, una cosa és el que
sigui genuí o el que deixi de ser genuí, que ningú no ho
discuteix, i l’altra cosa és, bé, el que la gent per raó
generalment de la necessitat ha anat incorporant, i aquí no fa
falta veure-hi cap tipus d’ideologia darrera, és simplement una
qüestió, insistesc, pragmàtica, que hauria de tenir, encara que
sigui només per una qüestió d’usos i costums, s’hauria de poder
recollir, per dir-ho clar, en un text legal, que és el que en
aquests moments també discutim aquí.

Però, en fi, com que les meves esperances d’arribar a
convèncer-los d’això són més aviat magres, ja a aquestes
alçades ho deixarem aquí.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pericay. En torn de contrarèplica pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Sr. Gijón, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sra. Presidenta. Estamos negando una realidad y,
como decía el Sr. Melià, la Sra. Busquets lo ha dicho bien
claro, al final lo que no se quiere es... o mejor dicho, lo que se
quiere es imponer.

Y está muy bien, Sr. Nel Martí, que hable de la legislatura
pasada como si fuera el mantra que hay que repetir una y otra
vez, pero lo que no se puede hacer es una cosa y decir y hacer

la contraria. Si la legislatura pasada fue mala, no copien los
ejemplos de la legislatura pasada. Lo que no puede ser es que
como la legislatura pasada fue mala ahora os vamos a castigar,
pero es que no nos están castigando al Partido Popular, y se lo
vuelvo a recordar, es que la enmienda la ha presentado El Pi,
que es muy poco sospechoso de ser un partido que esté
alineado con el Partido Popular, más bien todo lo contrario. Por
tanto, si hubiera sido posible por El Pi hubieran estado en el
Gobierno. 

Por tanto, no diga que, como nosotros nos hemos portado
mal, pues ahora ya no hay consenso. Y que la Sra. Busquets
diga que el consenso se utiliza como arma arrojadiza, dígame
cuál ha sido el arma arrojadiza. Desde el primer momento
dijimos que estábamos dispuestos, no estando de acuerdo con
nuestra filosofía ni nuestra idea de ley, a asumir lo que
proponía El Pi, y no les ha valido.

Y mire, Sr. Alcover, parece mentira que usted haya sido
regidor del Ayuntamiento de Palma, se ve que el corazoncito
todavía lo tiene en Manacor, porque una persona como usted
que ha tenido que estar defendiendo la Ley de capitalidad y que
ha tenido que discutir en numerosas ocasiones con el Gobierno
para que entiendan, lo mismo que está pidiendo el Sr. Nel
Martí respecto a las Islas, para que entiendan las cargas que
tiene que asumir la ciudad de Palma, ahora, tan alegremente, se
ponga un artículo que no tiene ni pies ni cabeza y que no tiene
nada que ver con este tema.

Y, Sr. Nel Martí, no juegue con las palabras, le hemos dicho
desde el Partido Popular que estamos absolutamente de
acuerdo con reducir esos efectos de la doble y triple
insularidad, es que no va a escuchar a nadie del Partido Popular
que diga lo contrario, estamos completamente de acuerdo que
los ciudadanos de Menorca, de Ibiza o de Formentera, cuando
vengan a la ciudad de Palma, utilicen el transporte público
exactamente en las mismas condiciones que los ciudadanos de
Palma, para que quede claro, pero entendemos que en una ley
de capitalidad de Palma no tiene cabida meter, encajonado, un
artículo que no tiene absolutamente nada que ver con la
filosofía de la ley, que no afecta para nada a la ley y que
encima deja fuera a los ciudadanos de Mallorca, los deja
completamente fuera, se olvida completamente.

Y volvemos otra vez al principio, usted dice una cosa y
ejerce la contraria, como los de Menorca e Ibiza están mal,
bueno, pues de los de Mallorca que aguanten que ya les ha ido
bien. Oiga, vamos a sentarnos a preparar una ley de insularidad,
no tiene que ser tan compleja, si de verdad creen que eso es un
problema, vamos a sentarnos a redactarla. En este caso, Sr.
Alcover, ha pesado más la presión de sus socios para que eso
se introdujera y como es un tema menor para ustedes pues se lo
han permitido. Y esa es la realidad.

O sea, que no vuelvan a hablar de consenso porque cada
vez que hablan de consenso es para echarse a reír. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gijón. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula el Sr. Martínez, per un temps de cinc
minuts.
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EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Res a afegir.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Martínez. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Busquets, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Bé, supòs que el debat continuarà en el Plenari, només parl
que vull denotar això, en l’enregistrament es notarà, el to de
veu i un poc la vehemència com es defensen les postures. El Sr.
Gijón, no diré exactament el que ha dit, però ha volgut dir: bé,
com que no acceptareu aquesta esmena que, en teoria, aposta
pel consens, el dia que governem nosaltres posarem un poc de
sentit comú. Per tant, en el fons també pensen que tota aquesta
llei i aquestes modificacions que presentam és una qüestió
eixelebrada i va en contra del sentit comú, quan al final ens
basam en qüestions científiques i de rigor, com és la història, la
toponímia, la filologia i la llengua, que també són ciències.

Però vaja, no afegiré res més. Simplement diria, com a
ciutadana de naixement, que crec que Palma té prou entitat fins
i tot per a ser promocionada turísticament.

I vull recordar-li al Sr. Gijón que a la comissió, quan hi va
haver la presentació, la compareixença per als pressuposts del
vicepresident i conseller de Turisme, Biel Barceló, va dir, no
volem més turistes, i jo crec que era per aquests carrers de
Palma. Per tant, també podem ser, ho va dir el Sr. Gijón, no ho
vàrem dir nosaltres, per qüestió que se’ns diu també molt, tal
vegada no importa promocionar tant i tendrem una qüestió més
calmada. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Busquets. A continuació, idò, passam
a les votacions. En primer lloc sotmetrem a votació l’esmena
del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, RGE núm. 10187/16.

Vots a favor?

Vots en contra?

Tornam a començar. En relació amb l’esmena del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS,
RGE núm. 10187/16.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Cap.

Vots a favor, 6; vots en contra, 7.

(Remor de veus)

Vots a favor: 6, en contra: 7.

Votació de les esmenes... votació de les transaccions a les
esmenes dels Grups Parlamentaris MÉS per Menorca,
Socialista i Mixt, Gent per Formentera, RGE núm. 10201 i
10202/16.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 7; vots en contra, 5; abstencions, 1.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, RGE núm. 10203, 10204, 10205 i 10206/16. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 1; vots en contra, 8; abstencions, 4.

Votació de l’article 1, al qual es mantenen esmenes.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 7; vots en contra, 5; abstencions, 1.

Votació de la denominació de la proposició de llei, a la qual
no es mantenen esmenes.

Vots a favor? Unanimitat.

Votació de la disposició derogatòria, de la disposició final
segona i de l’exposició de motius, a les quals no es mantenen
esmenes.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 9; vots en contra, 4; abstencions, cap.

En conseqüència queda dictaminada la Proposició de llei
RGE núm. 2009/16, de modificació de la Llei 23/2006, de 20
de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca. 
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Així mateix es recorda que, d’acord amb l’establert a
l’article 125 del Reglament de la cambra, i atès que
l’esmentada proposició de llei es tramita pel procediment
d’urgència, dins les 24 hores següents a la data d’acabament del
dictamen, en escrit adreçat a la presidenta de la cambra, hauran
de comunicar els vots particulars i les esmenes que, havent estat
defensats i votats en comissió i no incorporats al dictamen
pretenguin defensar en el Ple.

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