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(La Sra. Vicepresidenta inicia la direcció del debat)
LA SRA. PRESIDENTA:
Bon dia, senyors diputats, començam la sessió d’avui, en
primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.
LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:
Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc voldria agrair a tots
els membres de la ponència el bon tarannà que hi ha hagut per
fer feina per arribar a un consens, de moment, i crec que té visos
que puguem aprovar aquest projecte de llei per unanimitat
d’aquest parlament. Crec que aquest tarannà que hi ha hagut des
del primer moment per part de tots els grups... el vull fer palès
i hi vull donar el meu reconeixement.

Encarnación Pastor sustituye a Antoni Serra.
LA SRA. MARÍ I MAYANS:
Esperança Marí substitueix Josep Melià.
LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:
Bon dia, Sra. Presidenta, Isabel Llinàs substitueix Francesc
Fiol.
LA SRA. TORRES I MARÍ:
Sra. Presidenta. Maria Torres substitueix Joana Barceló.

L’article 77 del nostre estatut d’autonomia encomana la
creació d’un consell audiovisual i el configura com a una entitat
pública, independent, amb l’objectiu de vetllar que els mitjans
de comunicació social, de titularitat pública compleixin una
sèrie de funcions. El nostre model, pensam que ha de tenir totes
les competències a més de ser un òrgan d’assessorament i
control totalment independent respecte del Govern, de les
administracions públiques i dels operadors audiovisuals. A més,
el Grup Parlamentari Popular pensa que ha de tenir
competències en relació amb els mitjans de comunicació
audiovisual de titularitat pública d’àmbit autonòmic, inclosos
els insulars i els mitjans de comunicació privada que operin en
règim de concessió o que disposin de llicència a la nostra
comunitat autònoma.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:
Antoni Alorda substitueix Eduard Riudavets.
EL SR. BONED I ROIG:
Sra. Presidenta, Joan Boned substitueix Xico Tarrés.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies.
I. Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE
núm. 13205/09, del Consell Audiovisual de les Illes Balears.
Passam al debat del primer punt de l’ordre del dia que
consisteix a dictaminar el Projecte de Llei RGE núm. 13205/09,
del Consell Audiovisual de les Illes Balears.
Es farà un debat únic en què es defensaran conjuntament les
esmenes que es mantenen a l’articulat, totes del Grup
Parlamentari Popular.
Les esmenes que es mantenen al projecte de llei són les
següents: a l’article 7, la 14252/09; a l’article 9, la 14253/09 i la
14254; a l’article 12, la 14257 i la 14258; a l’article 13, la
14259; a l’article 14, la 14261 i la 14262; a l’article 16, la
14266; a l’article 20, la 14267; a l’article 25, la 14270; a la
disposició transitòria única, la 14271, i a l’exposició de motius,
la 14248.
Per defensar les esmenes té la paraula l’Hble. Sra. Isabel
Llinàs per un temps màxim de quinze minuts.

En aquest sentit el Grup Parlamentari Popular ha presentat
25 esmenes, 6 de supressió, 6 d’addició i 13 de modificació.
Entre d’altres..., pensam que hi ha d’haver un informe anual a
aquest parlament. Una esmenes o unes esmenes van en el sentit
de no tan sols el consell audiovisual sigui regulador i
controlador de la televisió pública d’àmbit autonòmic, sinó que
també s’hi ha d’incloure les televisions i ràdios d’àmbit insular
i local. Ha d’emetre al Govern que qui concedeix les llicències
per a les operadores... aquest consell audiovisual ha d’emetre un
informe preceptiu i que aquest informe ha de ser vinculant, en
aquest sentit hi ha dues esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Popular.
A més, com que pensam que ha de ser un òrgan totalment
independent, la relació amb el Govern ha de ser mitjançant la
Presidència del Govern, no adscrit a una conselleria, sinó
directament de la Presidència del Govern. Pensam que els nou
membres que conformaran aquest consell audiovisual han de
tenir un temps de vigència d’un sol mandat, això són sis anys,
i que aquest mandat no ha de ser renovable, formaran part
d’aquest consell audiovisual persones de reconegut prestigi no
tan sols de l’àmbit audiovisual, sinó que també siguin, puguin
ser o puguin procedir, de l’àmbit econòmic, social, cultural,
universitari, etc.
Pensam -i així també una altra esmenta se n’ha fet ressò- que
no ha de permetre o ha de tenir especial cura que la violència,
les emissions de les operadores de televisió no tenguin cap tipus
de violència gratuïta ni continguts que puguin lesionar el
principi d’igualtat.
A més, ja que té una capacitat sancionadora, també pensam
que ha de tenir una capacitat recaptadora. Si volem que sigui un
òrgan completament independent del Govern crec que li hem de
conferir totes les eines necessàries perquè pugui desenvolupar
la seva tasca sense dependre...
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Volem deixar palès, volem deixar escrit que pensam que
aquest consell audiovisual hauria d’haver anat lligat a un
projecte de llei de regulació del sector audiovisual en el seu
conjunt. Creim que una hauria d’haver anat de la mà de l’altra,
però bé, pensam que qui ha de ser el garant de compliment del
sector audiovisual és l’òrgan que primer cream, però
mentrestant tenim el sector audiovisual sense regular. Supòs que
a la propera legislatura hi haurà aquest avantprojecte de llei.
En aquest sentit, de les 25 esmenes que ha presentat el Partit
Popular, unes han estat acceptades o transaccionades i de
moment queden les que ha esmentat la presidenta de la mesa,
són les que queden sense, de moment, aprovació. El Partit
Popular es manté i es reserva el poder defensar-les davant
plenari.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Llinàs. Torn a favor, Grup... no hi ha ningú,
per tant... Torn en contra, Grup Parlamentari Mixt, vol
intervenir? Té un temps de quinze minuts.

659

De les esmenes que esperam que sí s’acceptin aquestes
transaccions seria, la primera, l’esmena 14252, que fa referència
a l’article 7. Entenem que aquesta esmena es podria acceptar si
s’accepta la transacció perquè realment parlam d’una millora en
la redacció del text que no implica cap discrepància important
de fons de la qüestió, sinó que és una millora de l’estil en el
redactat d’aquest apartat.
Quant a l’esmena 14258, de l’article 12.4, s’accepta que el
vicepresident del Consell Audiovisual sigui nomenat per
majoria dels membres que formen l’esmentat consell.
Entendríem que el fet de substituir el president és un fe
extraordinari que no afectaria el normal desenvolupament de les
tasques que hagi de realitzar a l’esmentat Consell Audiovisual.
Quant a l’esmena 14259, a l’article 13.2, entenem que haver
introduït el concepte “aprovació per majoria absoluta” hauria
pogut implicar segons les circumstàncies un bloqueig sistemàtic
del Consell Audiovisual i que per tant, l’haurien convertit en un
ens poc operatiu, poc eficaç, poc funcional i que seria... i que no
ho sé, que quedaria com un camp de batalla en un àmbit on no
pertoca que es produeixin aquestes situacions. Per tant,
acceptaríem ja us dic l’esmena que presentarà el Grup
Socialista.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats ens
trobam finalment que el Projecte de Llei del Consell
Audiovisual de les Illes Balears arriba avui al seu tràmit
parlamentari a la Comissió d’Assumptes Institucionals. Es tracta
d’una nova iniciativa legislativa que pretén la creació d’aquest
consell audiovisual de les Illes Balears d’acord amb el que
preveu l’Estatut d’Autonomia al seu article 77.
Abans de res i en primer lloc voldríem deixar també
constància -com ha fet la portaveu que m’ha precedit- de
l’ampli acord que hem aconseguit en la discussió de la llei en
ponència. Certament sempre ens hem de felicitar que l’espai de
consens sigui tan ampli com es pugui, certament no ha existit la
unanimitat que sempre hem de perseguir quan posam el consens
per davant d’altres valors en un acte que m’agrada esmentar de
pragmatisme democràtic, però també s’ha de reconèixer que han
estat acceptades tota una sèrie d’esmenes presentades pel Grup
del Partit Popular.
Entenem per tant que en conjunt aquestes esmenes suposen
una millora de l’esborrany inicial de la llei, que suposen un
avanç considerable en el camí cap a la consecució d’un text
definitiu d’aquesta llei que avui ens ocupa.
Així i tot també vull esmentar que hi ha tota una sèrie
d’esmenes que no han pogut ser consensuades en ponència i que
ens han arribat vives fins aquí. Passarem per tant a comentar
alguns exemples d’esmenes que es podrien aprovar si
s’accepten tota una sèrie de transaccions que vos farà el
portaveu del Grup Socialista i d’altres esmenes que deixaríem
ja de cara al plenari, perquè ara per ara resulten difícilment
assumibles.

També, d’altra banda, tampoc no hem d’amagar que,
malgrat tot aquest ampli consens en la feina que hem fet fins
arribar a avui dia, n’hi ha d’altres que pensam que, ara per ara,
hi hem de continuar treballant i hem de continuar -diríemparlamentant a veure si de cara al plenari podem arribar a un
consens. Només com a exemple seria la 14257, que fa
referència a l’article 12.2, és clar, aquesta esmena, eliminar el
vot de qualitat del president, podria contribuir també pensam a
nivell de mecànica al bloqueig i per tant, des del nostre punt de
vista a l’empobriment de les funcions o del funcionament del
mateix consell audiovisual. (...) els organismes que realment
funcionen i són eficaços compten amb mecanismes per poder
desempatar quan es produeix igualtat en una votació, però bé,
al marge d’aquestes esmenes que hem comentat, hi ha tot un
bloc, del qual podem continuar parlant i de cara al plenari, tot
esperant que arribem a un consens i per tant tenguem una llei
per unanimitat.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Marí. També en el torn en contra pel Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds per un temps de
deu minuts.
EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Ens trobam davant una llei
important en la mesura que crea allò que es diu una autoritat
audiovisual, un òrgan de supervisió i control de les emissions
audiovisuals, bàsicament de les... o en primera instància dels
mitjans públics, però també amb alguna funció, amb alguna
competència sobre el conjunt dels mitjans audiovisuals i que
exercirà -com dic- una funció de control, de garantia de la
pluralitat, de garantia de l’igualtat d’oportunitats, de protecció
de l’espectador en una qüestió per exemple que hem treballat a
aquesta cambra com és la protecció dels drets del menor davant
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els mitjans audiovisuals en aquest cas, que també volem que
tengui de manera singular una funció de control de la legalitat
en matèria de llengua, de protecció de la llengua pròpia i de
foment de la llengua pròpia.
Un òrgan que té, per la seva mateixa naturalesa que
específica aquesta llei, el fet que sigui triat per majoria
qualificada i que els seus components tenguin aquest perfil de
professional independent, aquest caràcter d’independència
respecte de tots els poders. Un òrgan a més que la seva
necessitat ve al mateix estatut, li dóna una importància singular
des del moment en què un capítol de l’Estatut que parla
d’òrgans de consulta i assessorament, n’esmenta tres, esmenta
el Consell Consultiu, el Consell Econòmic i Social i aquest
consell audiovisual. Aquest fet, que sigui citat a l’Estatut, crec
que determina la necessitat que aquesta llei s’hagi aprovat
ràpidament, cosa que no va en detriment de la necessitat que
expressava la portaveu del Partit Popular que hi hagi una llei
més general d’audiovisual.
De totes maneres, en aquesta legislatura sobre aquesta
qüestió audiovisual entre aquesta llei, la Llei de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears i la Llei de publicitat
institucional crec que tenim un avanç normatiu molt important
en el cas que entre tots tenguem la capacitat de treure-les
endavant, crec que hauran de ser completades per una llei marc
més general, però crec que és veritat que es donarà un avanç
molt important.
Allò que es diu les autoritats audiovisuals que ja, bàsicament
he dit en què consistien, existeixen als països d’allò que se’n diu
el nostre entorn i per tant, crec que les comunitats autònomes
espanyoles des del moment que tenen també televisions
públiques i tenen competències sobre matèria audiovisual també
és lògic que així sigui. De fet, a altres comunitats autònomes tal
com vàrem poder comprovar alguns dels membres d’aquesta
ponència ja existeixen i ja estan en funcionament és el cas de
Catalunya i de Navarra, però en aquest moment ja altres
comunitats autònomes ja han posat o estan posant en marxa
autoritats audiovisual.
Respecte de l’Estat, Espanya era fins ara una excepció en els
països com dic de l’entorn europeu occidental per la no
existència d’aquesta autoritat audiovisual independent, però la
recent Llei general de la comunicació audiovisual ha posat fi a
aquesta anormalitat -per dir-ho així- amb la creació del Consell
Estatal de Mitjans Audiovisuals que és l’equivalent a l’Estat
espanyol i que esperem que pugui complir aquestes funcions.
També em sumo a allò que han dit les portaveus anteriors
respecte a la importància d’aquesta llei del consens, crec que és
una llei que, per la seva naturalesa, que parla d’òrgans
independents, que parla d’òrgans formats per membres triats per
majories qualificades i... a més que és una llei que crea un
òrgan que ve a l’Estatut, és molt important que surti amb el
màxim consens possible. En aquesta línia efectivament s’ha
estat treballant, s’hi va treballar ja des del moment de la
preparació d’un esborrany i s’hi va treballar, també es va
continuar en el moment de la ponència..., per allò que s’ha dit
i pel que sabem també avui mateix hi podrà haver apropament,
transaccions o esmenes acceptades i esperem, d’aquí al plenari,
que se’n puguin acceptar més, es pugui arribar a consensos tant
per transaccions com per acceptació per part del grup que dóna

suport al Govern d’esmenes del Partit Popular o també per
acceptació del Partit Popular del text original.
Esperem que d’aquí al plenari tenguem un text unànime a la
totalitat o com a mínim amb la immensa majoria dels articles.
Nosaltres defensam que aquesta llei tal com la va presentar
el Govern és un bon instrument, és un document treballat, és un
instrument adequat a la nostra realitat i per tant, defensam el
text. Ara bé, també defensam que amb les esmenes aportades es
puguin fer millores i es puguin fer aproximacions cap a un text
que tengui el màxim de consens.
Respecte al text de les esmenes, no hi entraré amb massa
detall, simplement vull dir que les transaccions o les
manifestacions d’allò que acceptam o d’allò que no acceptam
que pugui fer, que farà a continuació el portaveu del Partit
Socialista les feim nostres i que de cara al plenari ens quedaran
algunes qüestions, no moltes, de certa importància, la qüestió de
la renovació del mandat, la qüestió de la potestat de recaptació,
la qüestió sobre si els títols que habiliten les llicències han de
tenir un informe vinculant o no per part d’aquest consell
audiovisual, són qüestions en què entenem que la proposta del
Partit Popular és fer un consell audiovisual més potent per dirho així, amb més capacitat, però també ens haurem de plantejar
sobre si la no renovació del mandat té un caràcter massa
restrictiu.
Pensem que persones professionals de perfil independent
que tenguin coneixement sobre aquest món i a més sotmeses a
un règim d’incompatibilitat no és un univers tan gran en aquest
país com per sotmetre-les a la restricció d’un sol mandat no
renovable. En qualsevol cas és una qüestió que com les altres
dic que, d’aquí al plenari, ens podem plantejar i podem arribar
a aproximacions. Igualment les altres qüestions, que tengui la
potestat de recaptació o faci informes vinculants per a llicències,
ens hem de plantejar si és adequat en aquest consell audiovisual
en aquest moment d’inici del seu camí, d’inici de les seves
funcions.
En tot cas, d’aquestes qüestions i de les altres com dic n’hi
haurà que ara es transaccionaran o s’aprovaran, n’hi haurà que
quedaran per al plenari en què esperem que puguem aprovar un
text com més unànime millor.
Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari
Socialista té un temps de deu minuts el Sr. Ribalaiga.
EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. No puc començar d’altra
manera que agraint les paraules de la portaveu del Partit Popular
en el sentit que hem de fer un esforç tots per arribar a un
consens en aquesta llei perquè entenem -i ara explicaré el
perquè- que és una llei important que ha de comptar amb el
consens del màxim possible dels grups que formam part
d’aquest parlament i si pot ser de la unanimitat.
L’inici de tot el tema aquest dels reguladors audiovisuals,
dels consells audiovisuals, l’hem de trobar evidentment a
l’Estatut, per mandat estatutari ho feim, però crec que el podem
anar a cercar una mica més lluny i crec que l’hem de trobar en
la consolidada tradició europea que el servei de la televisió és
un servei públic. Aquest concepte de servei públic que hi ha
molt arrelat a tots els països europeus, ha anat colAlisionant a
través del temps amb un altre dret consolidat també, que és el
dret a la competència.
Açò ha provocat que d’un temps cap aquí les directrius
europeus hagin anat consolidant la idea que hi havia d’haver
autoritats reguladores entre aquest dret a servei públic que tenen
els estats membres i el dret a la competència que tenen les
empreses privades. Per açò es tendeix a crear organismes
independents d’aquests estats, que puguin regular i actuar com
a reguladors d’un món molt competitiu on competeixen
empreses privades i estats, en aquest cas també governs
autonòmics, en aquest cas o en altres governs regionals.
Dit açò, i nosaltres atenen a un mandat estatutari clar, hem
de dir que el projecte de llei que ha presentat el Govern és una
determinada visió, una determinada adaptació d’aquesta idea i
d’aquest corrent de crear autoritats audiovisuals, i és una visió
prudent; és a dir, una manera d’aplicar aquesta idea d’autoritat
independent a una comunitat d’1 milió d’habitants, petita, a un
lloc on hi ha un únic operador, en aquest la pròpia comunitat
autònoma, el propi Govern de la comunitat autònoma, públic, i
n’hi ha d’altres de privats, i amb els recursos que és possible
destinar a aquest tipus d’organismes. Una actitud prudent que fa
que el Govern plantegi o hagi plantejat aquesta llei, potser amb
algunes mancances com alguns grups han assenyalat en alguns
aspectes no desenvolupats del tot encara, però sí crec que amb
la idea que el temps ens ha de donar la línia d’actuació i la
possibilitat d’ampliar en qualsevol cas aquestes capacitats, a fi
d’arribar a constituir de ver una autoritat audiovisual
independent en aquesta comunitat autònoma, sempre tenint en
compte que s’ha de fer des de la prudència i des del
reconeixement a les pròpies limitacions, tant pel que respecte
als recursos humans com pel que respecte als recursos
econòmics.
Dit açò, com a pòrtic i entrant ja al tema de les dotze
esmenes que ha citat la presidenta, que havien quedat de la
ponència pendent, i amb les altres hem de dir que feliçment hem
arribat als acords necessaris o bé per acceptar o bé per
transaccionar el seu contingut, i lamentant també no tenir el
mateix ordre en què ho ha llegit la presidenta, que ho ha llegit
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per un ordre d’articles, nosaltres ens hem organitzat d’una altra
manera, però així i tot intentarem ser clars amb el plantejament
que tenim respecte de les esmenes que queden.
Respecte de la primera, de la 14252, nosaltres hem proposat,
ja vam proposar en el seu moment, una transacció, entenem que
queda reflectit tant l’esperit que nosaltres volem introduir a la
llei com el que el Partit Popular volia introduir a través de la
seva esmena, i per tant creim que hem de proposar aquesta
transacció i hem d’alentir el Partit Popular que ho accepti, en el
sentit que tots hem constatat que volem o desitjam el mateix
objectiu i és que tinguem un àmbit, un espai, un univers més
ample on poder triar, elegir els que seran els membres del
Consell Audiovisual. Per tant, una proposta de transacció per a
l’esmena 14252, que, si volen, els puc llegir i que diu
concretament: “El Consell Audiovisual és integrat per nou
membres, que han de ser persones de prestigi reconegut i amb
experiència professional en l’àmbit audiovisual o en aquells
àmbits que tenen incidència en el sector audiovisual, com
l’econòmic, cultural, social i universitari, i que ofereixin
garanties plenes d’independència.”
Sr. Lletrat, tenc l’escrit, jo li puc passar després, no hi ha
problema, en tot cas si és acceptada per part del Partit Popular.
A l’esmena 14259, també tenim una transacció proposada,
presentada en el seu moment, que encara supòs que no era
madura per a la seva aprovació, i nosaltres esperam que les
coses millorin en aquest sentit, i aquesta esmena del Partit
Popular, no citaré textualment, però venia a dir d’alguna manera
que tots els acords que es prenen en el Consell Audiovisual han
de ser presos per majoria absoluta. Nosaltres entenem que açò
és molt matisable, evidentment, perquè faríem poc operatiu,
com s’ha dit abans, el funcionament del Consell Audiovisual, i
llavors sí que trobam tal vegada el text del Govern no ordena
prou bé, o no deixa veure prou bé el règim de majories que hi
pot haver en la presa de decisions el Consell Audiovisual. Per
tant, nosaltres proposam una transacció a aquesta esmena
14259, amb un text que seria el següent, afegir al final de
l’apartat 2 el següent text: “Tanmateix s’adopten per majoria
absoluta els acords que el Consell Audiovisual a què es
refereixen els articles 10.3 i 12.4 i l’apartat 4 d’aquest article”.
És a dir, definim una mica o ajudam a definir que hi haurà unes
matèries que es resoldran per majoria simple i unes altres, que
són aquestes, que es resoldran per majoria absoluta.
Respecte de la resta d’esmenes que queden vives,
concretament l’esmena 14258 del Partit Popular, que fa esment
de la majoria necessària per elegir el vicepresident, i d’alguna
manera doncs corregeix a la baixa la proposta del Govern o de
la proposició de llei, nosaltres acceptam aquesta esmena tal com
ve presentada i per tant acceptam que el vicepresident del
Consell Audiovisual pugui ser elegit per majoria simple.
Respecte de les altres esmenes que no he mencionat, sí vull
fer un comentari molt per damunt sobre la temàtica que toquen,
n’hi ha quatre concretament que fan referència a la renovació de
mandats, jo aquí m’afegesc a altres arguments que s’han
plantejat per altres portaveus en el sentit que a una comunitat
petita, a un lloc on hi ha incompatibilitats bastants, on es
demana que es vagi a fer una feina important, bé, hem de ser
conscients que tal vegada no tindrem molt on elegir i que,
possiblement, doncs estaria bé que tinguessin no l’obligatorietat,
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sinó la necessitat, en qualsevol cas, de poder renovar el mandat.
En aquest tema, de totes maneres, fem feina amb algun tipus de
transacció o de proposta que en podrem parlar segurament
d’aquí al plenari, per veure si és possible que aquestes esmenes
també siguin tingudes en compte o transaccionades o retirades
o el que sigui, però que en qualsevol cas ens posem d’acord en
aquest tema que és important.
Hi ha quatre esmenes més, dues d’aquestes relacionades
amb els informes vinculants, que són la 14261 i 14262, i la
potestat recaptadora o la futura o possible potestat recaptadora
del Consell Audiovisual, que són la 14266 i 14267, que jo vull
manifestar el nostre interès que un consell audiovisual en un
futur pugui ser una autoritat audiovisual ferma i per tant pugui
tenir aquestes dues capacitats que aquí es reclamen, i
possiblement podríem anar més enfora encara. Però nosaltres
entenem que aquesta visió prudent que ha volgut imprimir el
Govern i que nosaltres d’alguna manera també compartim fa
que nosaltres pensem que aquest és un òrgan que ha de néixer
amb el que té i que, possiblement, amb el temps l’hi haurem
d’anar aplicant algunes millores, com poden ser aquestes que té
plantejades aquí el Partit Popular i per tant entenem que no és
ara el moment possiblement de dotar aquest òrgan d’aquestes
capacitats, sinó que possiblement, més endavant, i a la vista del
desenvolupament que tindrà i de la feina que hi haurà, podrem,
tal vegada, implementar-ho.
També no se’ns escapa que aquestes dues capacitats
impliquen també un organisme més sòlid quant al seu cos
funcionarial, per tant més gran, per tant, també, més onerós.
Respecte de les altres esmenes que queden, la 14257, que fa
referència al vot de qualitat del president, nosaltres entenem que
és una tradició molt consolidada dins l’administració pública el
vot de qualitat del president, per evitar que hi hagin bloquejos,
i creim que podem alguna feina entorn d’aquesta esmena i tal
vegada poder fer plantejaments satisfactoris per les dues parts
i que ens entenguem.
Quant a la majoria per elegir el vicepresident, ja ho he
explicat, la 14258, que nosaltres hem acceptat.
I finalment, la relació del Consell Audiovisual amb el
Govern nosaltres entenem que fer-ho a través del president
possiblement no és el més adequat, sinó que el més adequat és
fer-ho a través del conseller que tengui delegada la
competència, conseller o consellera que tengui delegada la
competència relacionada amb comunicació o qualque cosa
similar. No obstant, tampoc no és una d’aquelles qüestions que
faran perillar en qualsevol cas la possible i desitjable unanimitat
entorn d’aquesta llei.

Finalment, vull acabar per dir que entenem que hem de
continuar treballant perquè aquesta llei tengui el màxim acord
possible i per tant, encara que aquí avui puguem tenir o puguem
expressar un vot contrari a algunes esmenes d’aquestes amb les
quals encara no hi ha acord, ho fem amb tot l’interès que d’aquí
al plenari ens puguem d’alguna manera posar d’acord els grups
parlamentaris, a fi de trobar una sortida a les redacció de les
esmenes i poder satisfactòriament presentar una decisió
unànime en el plenari que es discuteixi i debati aquesta llei.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Ribalaiga. En torn de rèplica té un torn de cinc
minuts la Sra. Llinàs.
LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:
Gràcies, presidenta. Fent referència a la intervenció del Sr.
Ribalaiga, tal vegada no és adequat en el començament, quan es
crea un òrgan, ser ambiciós, però dins l’ànim del Partit Popular
sempre hi ha hagut l’ànim de millorar aquest projecte de llei i
conferir-li l’esperit que li donava l’Estatut d’Autonomia, que
fos un òrgan independent i completament autònom. En aquest
sentit, va ser el Partit Popular qui va presentar aquestes 25
esmenes, concretament també, per altra banda, conscients de la
realitat de la nostra comunitat autònoma. El Consell
Audiovisual de Catalunya té un pressupost de 9,5 milions
d’euros anuals, els seus consellers tots són retribuïts i a més té
una secció on es controla i es revisa que tots els mitjans
audiovisuals acompleixen la llei que els marca el sector.
Per altra banda, el model de Navarra és completament
diferent, té un pressupost anual aproximat de 150.000 euros i
revisa els continguts que emeten els mitjans audiovisuals de
manera completament aleatòria, fa una espècie de mostreig; vull
dir que són dos models molt diferenciats un de l’altre.
El Partit Popular advocava per tenir un model mixt, tenir la
independència i l’autoritat que té el Consell Audiovisual de
Catalunya però ser conscient dels mitjans econòmics que té
aquesta comunitat autònoma, som una comunitat autònoma
d’1.100.000 habitants i amb els recursos que tenim, limitats
efectivament.
En relació al que ha fet referència el Sr. Llauger en aquesta
legislatura, doncs sí debatem aquest projecte de llei de creació
del Consell Audiovisual; també hi ha el projecte de llei de
publicitat institucional i probablement la previsió del projecte de
llei que reguli l’ens d’IB3. Però hem de ser conscients que ens
falta el marc que reguli, del qual han de penjar totes aquestes
lleis, que és la regulació de tot el sector audiovisual, i això és el
que ens manca. Jo no sé si ha estat per manca d’acord dels
partits que donen suport al Govern, no ho sé, però la realitat, i
hem de ser conscients que ens falta el marc normatiu del qual
han de penjar totes aquestes lleis o projectes de llei encara ara.
O sigui, deixant constància d’això, doncs hem de seguir fent
feina, volem deixar constància que ens falta el marc regulador
de tot el sector audiovisual, i això no hi és, ni hi és ni de
moment se l’espera.

ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 46 / 12 de maig del 2010
Agraïm una vegada més, per una banda, la proposta de
transacció a l’esmena 14252 i també a la 14259, i que s’accepti
l’esmena presentada pel Partit Popular a la 14258. I l’ànim que
té el Grup Parlamentari Popular és de seguir fent feina, a dia
d’avui hi ha 15 esmenes aprovades de les 25 que va presentar el
Partit Popular i el nostre compromís i crec que de tota la resta
de partits d’aquesta cambra és continuar fent feina per arribar a
un major consens encara perquè aquest òrgan, aquest Consell
Audiovisual de la nostra comunitat autònoma sigui aprovat per
unanimitat de tots els partits que conformam aquesta cambra.
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Dit tot açò, interpret, pel que ha dit la Sra. Llinàs, que
accepta les nostres esmenes, la qual cosa li agraesc molt i crec
que ens podrem citar a termini per a la pròxima tongada, que
serà el plenari.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Ribalaiga. I acabat el torn d’intervencions,
passarem a les votacions.

Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Llinàs. En torn de contrarèplica, pel Grup
Parlamentari Mixt, no; pel Grup BLOC per Mallorca, tampoc.
Pel Grup del PSOE, Sr. Ribalaiga.
EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. I jo crec que no m’he
d’estendre molt més, però simplement per fer algun comentari
més entorn del darrer que ha comentat la Sra. Llinàs, i crec que
efectivament ha estat molt gràfic el que ha explicat respecte del
pressupost que té el Consell Audiovisual de Catalunya i el que
pugui tenir el de Navarra, i evidentment crec que hauria de ser
a l’ànim de tots fer aquesta transposició, de dir bé, nosaltres
hem de tenir un consell audiovisual, hem de tenir una autoritat
audiovisual però han de ser una autoritat i un consell
audiovisual a la mida de la nostra comunitat autònoma. Crec
que és a l’esperit de tot i crec que així és com hem de treballar.
Respecte de la Llei general audiovisual jo no en faria un
drama d’aquest tema, fa crec que trenta anys que hi ha
televisions autonòmics i no hi havia cap llei general audiovisual.
Hi ha hagut lleis de televisió espanyola diverses, s’han
modificat i no hi havia cap llei audiovisual. La Llei audiovisual
apareix com a una necessitat davant la complexitat del sector
quan es liberalitza més encara tot el tema dels canals, recordem
que a Espanya fins no fa molt només hi podia haver un
determinat nombre de canals; ara açò està liberalitzat, hi pot
entrar tothom, ha entrat competència de tot tipus, amb la TDT
doncs hi ha molts més canals, aquesta complexitat del sector és
el que genera la necessitat de fer una llei audiovisual.

En primer lloc, i entenc que per assentiment, es poden donar
per aprovades la votació de l’esmena 14258 i la de les
transaccions de les esmenes 14252 i 14259. És així senyors
portaveus? D’acord.
Idò ara passarem a la votació de les esmenes del Grup
Parlamentari Popular RGE núm. 14253, 14254, 14257, 14261,
14262, 14266, 14267, 14270, 14271 i 14248.
Vots a favor d’aquestes esmenes?
Vots en contra?
Abstencions?
LA SRA. SECRETÀRIA:
Vots a favor, 6; vots en contra, 9; abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
Ara passarem a la votació conjunta dels articles als quals
s’hi mantenen esmenes: articles 9, 12, 14, 16, 20, 25, disposició
transitòria única i exposició de motius.
Vots a favor?
Vots en contra?
LA SRA. SECRETÀRIA:
Vots a favor, 9; en contra, 6; abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, entenc que necessàriament aquesta llei sempre va
a rosec de les necessitats que es plantegen en el sector i per tant
es planteja amb posterioritat a altres lleis. Jo no en faria un
drama massa gros i crec que hem d’afrontar aquesta llei del
Consell Audiovisual que tenim ara i crec que ho fem amb un
esperit bo; quan el Govern presenti la llei de l’ens públic de
radiotelevisió pública de les Illes Balears nosaltres també
continuarem apostant per la feina conjunta i per la unanimitat a
fi que aquestes lleis donin solidesa al sector i especialment a
l’actuació de l’ens i del Govern amb el tema audiovisual. I
evidentment alentirem el Govern, i nosaltres com a grup
parlamentari i com a partit que representa un sector important
de la societat també, proposarem i tirarem endavant propostes
relacionades amb una llei general audiovisual que pugui també
donar cobertura a tot el sector.

Ara, entenc que per assentiment queden aprovats la
denominació del títol del projecte; la denominació del títol
primer; els articles 1, 2, 3, 4 , 5, 6 i 7 amb la transacció
incorporada; la denominació del títol segon; els articles 8, 10,
11 i 13 amb la transacció incorporada; la denominació del títol
tercer; els articles 15 i 17; la denominació del títol quart; els
articles 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26 i 27, la disposició addicional
única; la disposició final primera i la disposició final segona. És
així? Es pot donar, senyors portaveus, aprovat per assentiment?
D’acord.
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En conseqüència, queda dictaminat el Projecte de llei núm.
13205/2009, del Consell Audiovisual de les Illes Balears. Així
mateix se’ls recorda que d’acord amb l’establert a l’article 120
del Reglament de la Cambra els grups parlamentaris, dins les
quaranta-vuit hores següents a la data d’acabament del
dictamen, en escrit adreçat a la Molt Hble. Sra. Presidenta del
Parlament, hauran de comunicar els vots particulars i les
esmenes que, havent estat defensats i votats en comissió i no
incorporats al dictamen, pretenguin de defensar en el Ple.
(El Sr. President pren la direcció del debat)
II. Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE
núm. 341/10, de constatació de censos i alous i d'extinció
dels inactius.
EL SR. PRESIDENT:
Passam al debat del segon punt de l’ordre del dia que
consisteix a dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 341/10, de
constatació de censos i alous i d’extincions dels inactius.
Es manté a l’article únic l’esmena RGE núm. 863/10, del
Grup Parlamentari Popular.
Per defensar l’esmena té la paraula el Sr. Jerez, per un temps
de deu minuts.

Referent a l’esmena que el meu grup ha presentat, és una
esmena que entenem que millora el text i que pretén completar
l’apartat segon reforçant el concepte de seguretat jurídica que he
esmentat abans, consisteix bàsicament en l’oferiment d’una
esmena que consisteix que el promotor de la iniciativa que
solAliciti la vigència del cens i de l’alou acrediti el fet d’haver
posat en coneixement d’altres titulars de drets inscrits sobre la
finca la seva intenció de mantenir efectivament la vigència
d’aquesta càrrega, d’aquest cens, d’aquest alou. Crec que
aquesta esmena és absolutament clara i no ofereix cap tipus de
dubtes. Sí que ens agradaria, perquè entenem que és necessari,
prescindir de la darrera frase d’aquesta esmena si la resta de
grups parlamentaris ho troben adient i quedaria l’esmena
redactada fins la paraula “aquest”, eliminant “sense que aquests
titulars hagin manifestat la seva posició”.
Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Jerez. Torns a favor? Hi ha algun torn a
favor? El Sr. Alorda em diu torn a favor? Sí? Doncs té la
paraula el Sr. Alorda en representació del BLOC per Mallorca.
Torn a favor de l’esmena.
EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:
Perdoni.

EL SR. JEREZ I JUAN:
EL SR. PRESIDENT:
Sí, gràcies, Sr. President. La meva intervenció anirà dirigida
òbviament a defensar l’esmena, però a fer també una valoració
del contingut d’aquesta proposició de llei. En primer lloc el
Partit Popular, com no pot ser d’altra forma, rep de forma molt
positiva aquest projecte de llei que ve motivat per les nombroses
càrregues que figuren al Registre de la Propietat i que graven
determinades finques, determinats béns i que són susceptibles
de convertir-se en inscripcions sense efecte real, sense efectes
pràctics donat el temps que ha transcorregut des que es varen
inscriure, des que es produeix la seva inscripció inicial.
Creim que aquest projecte de llei és un projecte que respecta
de forma escrupolosa el concepte de seguretat jurídica i el dret
de la propietat de tal forma que obre un termini de cinc anys per
tal de manifestar la vigència del cens o de l’alou. Estam
absolutament convençuts que aquest text facilitarà en un futur
pròxim les transaccions immobiliàries i les operacions que
impliquin l’oferiment de garantires immobiliàries per a
particulars, especialment quan la necessitat d’eliminació de
càrregues sigui una exigència inevitable, i òbviament també
tendrà efectes en el món del dret i en particular en tots aquells
professionals del dret o en la seva feina i el recorregut de la
solució dels problemes immobiliaris òbviament se solucionarà
amb molta més celeritat.

La Sra. Marí del Grup Mixt.
LA SRA. MARÍ I MAYANS:
Torn a favor de l’esmena presentada pel Grup Popular.
EL SR. PRESIDENT:
Torn a favor. Molt bé. Sí, té la paraula la Sra. Marí, per un
temps de cinc minuts.
LA SRA. MARÍ I MAYANS:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Una
vegada aclarit aquest petit embolic vull fer una petita
introducció en aquest nou projecte de llei que avui arriba també
aquí a la Comissió d’Assumptes Institucionals i que modifica
una disposició amb finalitat diríem d’aclarir una modificació a
una disposició del dret civil propi de les Illes Balears. Entenem
que les Illes Balears compten, entre d’altres trets institucionals
inequívocament propis, amb un dret civil particular al qual des
d’aquest parlament consider que hem de prestar una especial
atenció. És evident que el propi dret constitueix una part
inqüestionable de la pròpia identitat com a poble i que com a tal
ha de preservar, desenvolupar i adaptar les necessitats de cada
període històric.
Per tant, el Parlament de les Illes Balears, en virtut dels
articles 30 i 27 de l’Estatut d’Autonomia té atribuïda aquesta
potestat legislativa en matèria de conservació, modificació i
desenvolupament del dret civil propi de les Illes Balears. Per
aquest motiu el Parlament es fa càrrec de la seva responsabilitat
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en aquest camp, de l’arquitectura legal, amb el projecte de llei
que avui presentam o que es presenta en comissió. Aquest
esborrany de projecte de llei ve a completar aquesta regulació
de prescripció continguda a l’article 60 de la Compilació del
Dret Civil a les Illes Balears que es presenta a través d’un article
únic el qual el Grup del Partit Popular ha presentat una esmena
d’addició al punt 2.
Des del nostre punt de vista entenem que aquesta esmena
que presenta el Grup Popular completa el sentit d’aquesta
modificació, d’aquesta actualització que pretén aquest article,
facilita la seva aplicació i que per tant és una esmena que des
del Grup Mixt acceptaríem, sempre i quan el redactat de
l’esmena, com el mateix proposant ja ha esmentat, sigui un punt
i final a partir de “la vigència d’aquest” i que se suprimeixi
aquesta frase final a partir de la coma i fins el punt final del
paràgraf, d’aquesta manera entendríem que el text queda perfilat
de la manera més adient per a la cambra.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Marí. Jo ara he de demanar ..., com a
president aquí jo tenc una proposta de dir, torns en contra Grup
Parlamentari Mixt, jo entenc que ja ha fet la intervenció vostè,
llavors ara correspon en tot cas al BLOC per un temps de deu
minuts. Sr. Alorda.
EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:
Gràcies, Sr. President. La veritat és que el moment processal
té un punt de confusió perquè estam a favor, estàvem en contra
de l’esmena, però a favor de la transacció. Per tant, en tot cas,
com que estam en aquest tertium genus és lògic que s’hagi
produït aquest moment.
Bé, una primera constatació és que si agafam estam a favor
de la llei i per tant li hem donat suport és perquè creim que té
uns elements positius de clarificació del tràfic jurídic i que per
tant va en el bon camí. Dit això és cert que ens agradaria i que
constatam que tenim una gran dificultat per posar al dia i per
ampliar una compilació de dret civil que esdevengui un
veritable codi civil de les Illes Balears i en algun dels aspectes
de cada una de les illes o les seves pròpies idiosincràcies perquè
com se sap hi ha un origen que és especialment illenc o de cada
illa malgrat, evidentment a partir sobretot de l’autonomia estam
creant dret civil balear.
Això per un vent, però ja més enllà del que és estrictament
tot el codi civil la veritat és que la figura dels alous i de
l’emfiteusi també ens agradaria arribar-hi a fer una reflexió en
profunditat i més ambiciosa. En qualsevol cas per ventura el fet
de fer bugada dins totes les inscripcions registrals actuals podrà
contribuir a un debat més serè un dia o un altre per entrar
realment en els drets reals que existeixen a les Illes Balears i
regular-los des d’una visió més holística, més general que és la
que creim que requereix la Compilació després de pràcticament
trenta anys o tots els anys que fa que està en vigor i sobretot des
de la nova sensibilitat que ha d’aportar un nou dret civil del
segle XXI que ha de canviar alguns o ha de matisar, ha de
modular, amb tot el respecte a la tradició, algun dels elements
i sobretot els títols, els drets que venen d’una concepció
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medieval a la qual ara mateix sobta encara la idea d’un domini
útil respecte d’un domini directe i tot això, tot el que comporta.
Dit això, és cert que el reclamar la vigència té algun element
de dubte que veurem la mecànica respecte de com quedarà
acreditada i com és que actuaran els registres, però la voluntat,
la vocació i l’articulació que pretenen aquesta llei les compartim
i els donarem suport. L’esmena que presenta el Partit Popular
tal i com l’havíem analitzada ja en ponència i ara crec que estam
en condicions d’afegir que és positiu el fet que per poder
mantenir un dret registral els que puguin tenir alguna cosa a dir
en siguin coneixedors, aquesta notificació que plantejava el
Partit Popular. El darrer incís, com s’ha apuntat, tenia un efecte
com a mínim no confessat que era que si algú s’oposava el dret
dequeia directament, clar, per dir que llevam tots els alous i els
censos valdria la pena fer l’article que ho digués perquè
pretendre deixar en mans de qualsevol afectat negatiu que
pogués amb la seva simple oposició fer desaparèixer el dret real
realment era una conseqüència que segurament, jo dic no
confessada i segurament era no pretesa per l’esmena. Crec que
el fet que quedi clar que quedaran notificats i amb aquella
notificació farà els moviments processals, legals que considerin
més oportuns als seus drets doncs crec que queda garantit el que
pretenem.
També serà a vegades una notificació no sempre fàcil, jo
crec que alguna s’haurà d’acabar fent per edictes, anuncis
particulars als butlletins, d’altres no perquè el titular registral
serà senzill, però hi pot haver molts de titulars registrals
afectats, hi pot haver situacions en les quals el titular registral
no sigui bo de trobar en el domicili que consti en el registre,
però en qualsevol cas anam carregant o anam donant tota la
càrrega d’aquesta actuació a qui vulgui fer valer uns drets que
nosaltres en aquest moment trobam realment no tan dignes de
tenir la cobertura jurídica com la tenen els titulars dels altres
drets. En qualsevol cas sí que les podrà expressar, les podrà
reivindicar i sobretot les podrà expressar una vegada feta
aquesta notificació que els farà evidentment en els mitjans que
tengui oportú, si ho pot fer amb una notificació fefaent d’alguna
manera i si no evidentment en darrer extrem serà per edictes.
Per tant, la idea que hi ha darrera, que batega darrera
l’esmena del Partit Popular amb aquesta precisió de llevar
aquest darrer incís que crec que li canviava directament el sentit
perquè donava tot el poder al notificat crec que millora la llei i
per tant li donaríem, li donarem suport i crec que queda més
tancat el sentit global que pretén aquesta llei que és de caràcter
estrictament temporal, d’aquí cinc anys aquesta llei haurà
desaparegut i no haurà entrat dins el corpus de la nostra
compilació, però sí que haurà afectat a fer -ja dic- neteja
respecte de drets registrals en aquest moment inscrits, però que
realment la seva validesa tothom sap que té una virtualitat
dubtosa. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista
la paraula la Sra. Torres.
LA SRA. TORRES I MARÍ:
Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, sí que voldria
destacar el clima de diàleg positiu que hi va haver durant la
ponència. Estam davant un tema evidentment molt tècnic i
davant d’un projecte de llei que ve a donar seguretat jurídica
davant unes situacions que han estat descrites pels portaveus
que m’han precedit en l’ús de la paraula amb relació a finques
on apareixen una sèrie de drets inscrits i que evidentment
aquests titulars de drets haurien de fer algun tipus de gestió per
manifestar la seva vigència. Aquests mecanismes es concreten
en una obligació de comunicació i el que ens sembla és que
l’esmena que va presentar el Grup Parlamentari Popular ve a
complementar de manera positiva aquesta obligació.
Com ja s’ha referenciat no compartim la frase final de
l’esmena que va presentar el Partit Popular, llavors també
compartim la valoració en què l’esmena hauria de finalitzar amb
un punt després de “la vigència d’aquest”, és a dir, llevar “sense
que aquests titulars n’hagin manifestat la seva oposició”, ja que
amb aquest sentit l’esmena comportaria que en cas d’haver-hi
oposició el registrador hauria de decantar-se per no dur a terme
la inscripció i això evidentment seria necessari que hi hagués un
procediment contradictori. Entenem que per exercitar aquesta
oposició s’ha d’anar al procediment contradictori oportú, llavors
hi ha consens, sembla ser, que aquesta esmena tengui aquest
contingut transaccional i evidentment simplement reiterar la
nostra posició en el sentit de compartir l’esperit del projecte de
llei i l’esperit de l’esmena presentada pel Grup Popular amb
aquesta petita modificació.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Torres. Algun grup o algú vol fer ús del
torn de rèplica? El Sr. Jerez per un temps de cinc minuts. Té la
paraula.
EL SR. JEREZ I JUAN:
Sí, gràcies, Sr. President. Només per agrair als grups
parlamentaris l’aprovació de la nostra esmena en els termes
expressats.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT.
Molt bé. Entenc que ara hem de procedir a la votació de
l’esmena amb la transacció proposada? Puc entendre que es pot
donar per aprovada per unanimitat la transacció, l’esmena
transaccionada? Sí, no? Molt bé.

Doncs queda aprovada per unanimitat l’esmena amb la
transacció proposada núm. 863/10.
Passam a votació de l’article al qual es manté l’esmena,
l’article únic, que també supòs que donen per aprovat per
unanimitat.
I finalment haurien de votar-se també els articles i exposició
als quals no es mantenen esmenes, denominació del títol del
projecte i exposició final i exposició de motius, que també
entenc que queden aprovats per unanimitat. Molt bé.
En conseqüència queda dictaminat el Projecte de llei RGE
núm. 341/10, de constatació de censos i alous i d’extinció dels
inactius.
Així mateix se’ls recorda que d’acord amb l’establert a
l’article 120 del Reglament de la Cambra els grups
parlamentaris, dins les quaranta-vuit hores següents a la data
d’acabament del dictamen, en escrit adreçat a la Molt Hble. Sra.
Presidenta del Parlament, hauran de comunicar els vots
particulars i les esmenes que, havent estat defensats i votats en
comissió i no incorporats al dictamen, pretenguin de defensar en
el Ple.
Una vegada esgotat l’ordre del dia, i no havent-hi més
assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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