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EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, començarem la sessió d’avui, en primer
lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. CANO I JUAN:

Sí, Sílvia Cano, la Sra. Francina Armengol.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sí, Marc Pérez-Ribas en substitució de Patricia Guasp.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Sí, Mariano Juan en substitució de Maria Antònia Garcia.

I. Comparei xença del delegat del Govern a les Illes
Balears, en funcions, per tal que informi sobre la taxa de
cri mi nalitat a les Illes Balears, sol·licitada pel Grup
Parlamentari Ciudadanos, mitjançant l’escrit RGE núm.
4923/19, i  acordada per la Comissió d’Assumptes
Institucionals i  Generals del dia 25 de setembre.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en la compareixença RGE núm. 4923/19, del
delegat del Govern a les Illes Balears en funcions, que
sol·licita el Grup Parlamentari Ciudadanos per tal que informi
sobre la taxa de criminalitat a les Illes Balears. 

L’esmentada compareixença fou acordada a la Comissió
d’Assumptes Institucionals i Generals en la sessió del 25 de
setembre. 

Aquesta presidència els comunica que ahir va tenir entrada
al Registre de la Cambra l’escrit RGE núm. 6542/19,
presentat pel delegat del Govern a les Illes Balears, en
funcions, Sr. Ramón Ignacio Morey i Aguirre, mitjançant el
qual comunica la no assistència a la sessió  de la Comissió
d’Assumptes Institucionals per les raons que s’hi exposen.
L’esmentat escrit, un cop admès per la Mesa del Parlament, es
trametrà a tots els grups parlamentaris.

A continuació  passam al segon punt de l’ordre del dia
d’avui que consisteix en el debat de les proposicions no de llei
RGE núm. 4773/19 i 4781/19.

II.1) Proposició no de l l e i  RGE núm. 4773/19,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
oferta de curs bàsic de policies locals.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
4773/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a l’oferta de curs bàsic de policies locals.

Per a la seva defensa, per part del grup parlamentari, té la
paraula el Sr. Camps, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia, senyores i senyors
diputats. B, avui... aquesta proposta que fa el Partit Popular és
referent a la realitat que viu la comunitat autònoma i en
especial les illes menors de Menorca i Eivissa. La figura de la
policia local és una figura en què els darrers anys no hi ha
hagut convocatòries d’una forma... flexible, d’una forma
ordinària i s’ha incrementat aquesta precarietat en totes les
plantilles principalment de les illes menors.

Quant a Menorca, per posar un exemple, idò era un tema
recurrent a les diferents reunions de batlles que els municipis
instaven que a nivell de la pressió que feien els municipis i...
la presidenta del Consell de Menorca, per intentar
sensibilitzar el que era la Conselleria d’Administracions
Públiques i Interior de la comunitat autònoma, que facilitessin
aquesta figura ja que quan les persones passen a una segona
activitat o passen a la seva jubilació doncs poder reposar
aquestes places no és tan àgil o ràpid que poden ocupar altres
necessitats dins l’administració pública.

Som conscients que paral·lelament hi ha aquest procés per
poder consolidar les places els interins, aquest procés unificat
al qual una sèrie  de municipis de Menorca estan adherits a
aquest procés, també aprofitam aquest moment... és el retard
que comporta aquest procés, duen quasi un any de retard i per
tant, aquesta inestabilitat a les plantilles també és un altre
detonant.

Nosaltres el que volem és que aquest parlament sigui
conscient de la necessitat de poder crear d’una forma reglada
cada any una sèrie de cursos bàsics per poder formar les
persones que passin els corresponents processos selectius per
disposar els municipis d’aquestes persones en temps i forma
i que la figura dels interins va per un altre camí i que també
està en vies de solucionar.

Per tant, volem que vostès siguin conscients d’aquesta
necessitat perquè també ens trobam que quan passen aquests
anys, en què no fan aquests tipus de convocatòries idò les
plantilles acaben en blocs i quan els nous aspirants entren,
també entren amb unes edats molt similars i açò fa que cada
ics generacions tinguem aquesta problemàtica. Per tant, és
important reforçar aquestes plantilles d’una forma gradual i
normal.

També, un altre tema que ens preocupa és el tema que
aquestes seleccions de personal es pugui fer el curs bàsic de
policia a cadascuna de les illes ja que disposam
d’instal·lacions suficients per poder donar aquest curs bàsic,
evita aquest tipus de desplaçaments que afecta en primera
instància l’interessat, afecta la seva família, afecta altres
necessitats diàries dels ciutadans, no? També això ajudaria a
no tenir aquesta emigració de les persones que quan hi ha una
necessitat de policia en un altre illa, si ja els que han accedit
a aquesta plaça idò són d’una illa en concret evitaria aquesta
fuga de professionals.

Això és un poc la reflexió d’aquesta proposta. Gràcies.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201904923
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201904923
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201906542
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201904773
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara els Grups Socialista, Unides Podem
i MÉS per Mallorca han presentat l’esmena RGE núm.
6583/19, per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Carbonero, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, moltes gràcies, president, bon dia, diputats, diputades.
Des del Grup Socialista estam totalment d’acord amb
l’exposició de motius d’aquesta proposició no de llei, és cert
que les plantilles de policies requereixen d’una millora; és
cert també que fa molta estona que no s’han dut processos
selectius; també és cert que hi ha hagut una llei Montoro que
ha impedit aquests processos; també creiem que si augmentam
les plantilles i així cobrim més les ràtios de la policia local
també donarem un millor servei als ciutadans; i també hi haurà
unes millores de les condicions de feina de les mateixes
plantilles de policies.

Així i tot, nosaltres hem presentat una esmena perquè
creiem que, des de la modificació que es va fer de la Llei de
coordinació de policies locals el 2017, s’ha canviat
substancialment el model de selecció; és a dir, ara les
oposicions es duen per part dels ajuntaments, cada ajuntament
treu a convocatòria els seus processos selectius i  és a
posteriori, després quan l’EBAP fa el curs selectiu, és a dir,
que és just el contrari del que passava abans, abans era l’EBAP
el que feia el curs selectiu, posava a disposició policies
interins perquè els ajuntaments en poguessin disposar segons
la selecció de cadascun d’aquests efectius, segons ells  ho
triessin.

Així que el Govern ha insistit en els darrers anys que de
manera coordinada es treguin aquestes convocatòries perquè
difícilment, així com posa el primer punt, que es faci una
convocatòria extraordinària i urgent dels cursos de formació,
difícilment el Govern pot dur a terme cursos de formació si
els ajuntaments no han tret les convocatòries, és a dir, si no
han posat a disposició aquests policies.

Per tant, nosaltres hem fet aquesta esmena que seria un
poc una esmena de substitució del primer punt, però que
també vindria a explicar un poc el segon punt perquè al segon
punt vostès parlen d’un sistema de coordinar amb els
municipis de la nostra comunitat, un sistema de cobertura de
places de policia local. 

És clar, aquí en l’exposició que ens ha fet el Sr. Camps sí
que ha parlat dels dos procediments, de l’ordinari, que treuen
els mateixos ajuntaments com a convocatòria pública, i de
l’extraordinari, de consolidació de les plantilles del que són
els policies interins. Aquí no s’especifica quins dels dos
processos és el que demana una coordinació, tot i que
insistesc que tant l’EBAP com la conselleria com la Direcció
General d’Emergències estan en contacte continu amb els
ajuntaments per intentar harmonitzar aquests processos de
cobertura de places. Fins i tot els diré més: en aquests

moments ja hi ha oferta perquè el mes de gener hi hagi aquest
curs per fer els cursos, perquè a hores d’ara ja s’han publicat
diverses places, de fet parlam que a Ciutadella i a Maó hi ha
places, 4 a Ciutadella, 8 a Maó, és a dir, 12 places a l’illa de
Menorca; parlam de 30 places a l’illa d’Eivissa; 170 places
convocades també a l’illa de Mallorca, de les quals 101 són a
Palma.

I una vegada hagin finalitzat tots aquests processos, que
esperem que pugui ser el mes de gener, però, si no és així, de
manera coordinada es poden posposar al mes de febrer quan
hagin acabat tots aquests processos, el Govern i l’EBAP faran
aquests cursos de coordinació, perdó, aquests cursos de
formació.

Després vostè també ha parlat del tema dels cursos, de fer
els cursos a cada illa, nosaltres també és un tema que podríem
explorar i crec que a la conselleria també no hi hauria
dificultat per poder-ho estudiar, que hi hagués aquest curs a
posteriori dels processos selectius a cada illa, però escrit no
hi ha res d’açò. Vull dir que d’aquests punts dels acords no
se’n parla que hi hagi uns cursos a cada una de les illes que
conformen aquesta comunitat.

Per tant, nosaltres consideram que, bé, que dins la
globalitat de la redacció inicial d’aquesta proposició, creiem
que la nostra esmena, que parla concretament que “el
Parlament insta el Govern de les Illes Balears a seguir
impulsant, de manera coordinada amb la FELIB i els
ajuntaments de les Illes Balears, els processos selectius que
permetran un cop finalitzats els processos iniciar els cursos
bàsics de formació de policies locals.” Creiem que aquest
punt pot ser un punt integrador dels dos que proposen vostès
que parla de coordinació, parla dels processos i també dels
cursos de formació de les policies locals de manera
coordinada amb les diferents administracions.

 Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara per a la seva defensa pel Grup
Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra. Sans, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Seré molt breu ja que compartim la
visió  que acaba de donar la Sra. Carbonero. Simplement,
voldríem afegir un motiu més pel qual tal vegada moltes
places dels ajuntaments no es cobreixen i pot ser un és el de
les diferències salarials, ja que entre alguns ajuntaments hi ha
diferències prou substancials i la gent sol anar a aquells
ajuntaments on ofereixen millors condicions.

Però la realitat és que, bé, la policia local fa una feina a
tots els municipis i per tant tots haurien d’estar dotats amb el
personal suficient.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201906583
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201906583
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Ja s’ha comentat, nosaltres hem presentat una esmena en
la qual sí que compartim la necessitat que hi ha d’haver tots
aquests cursos de formació bàsica, però també pensam que
s`han d’oferir quan toca, i ara mateix de forma urgent doncs no
tocaria.

D’altra banda, i ja per acabar perquè ja dic que compartim
l’anàlisi feta, simplement vull dir que a l’exposició de motius
redactada, encara que aquí el Sr. Camps no ho hagi dit, sí que
he entès, si no ho entès malament, que fa referència a la Llei
d’estabilitat pressupostària. Jo estic contenta que a la fi el
Partit Popular vegi que és una aberració aquesta llei i que està
ofegant els diferents ajuntaments, la qual cosa és un dels
motius també que ens trobam que no podem donar solució ni
sortida a molts de problemes que es presenten en els diferents
municipis. Així que simplement que benvinguts a compartir
aquesta opinió.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara per a la seva defensa per part del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, molt bon dia, moltes gràcies. En la línia del que
argumentaven les meves companyes. Evidentment coincidim
en l’anàlisi diríem d’una realitat, sí que tal vegada diferiríem
en l’anàlisi que es fa per illes, entenent que a la mateixa illa de
Mallorca la realitat és prou dispar i podem tal vegada parlar de
la realitat dels municipis grans i també la realitat dels
municipis petits, com tot el que passa en el Pla de Mallorca o
comarques com Es Raiguer, on veiem aquesta situació
d’inestabilitat per diferents motius; ja n’han apuntat algun, la
Llei Montoro evidentment n’és un, però la diferència salarial
que hi pugui haver entre municipi gran i municipi petit n’és un
altre, i en podríem afegir molts més. Fins i tot dins un futur
pla de feina amb tots els temes de col·laboració i de
cooperació entre els diferents municipis.

Supòs que tots els grups l’han rebuda, dia 2 d’octubre el
president del Parlament ens remet precisament una sentència
del Tribunal Constitucional, no sé si..., que fa referència
precisament a uns temes de policia local que s’havien ja
treballat en aquest parlament i que ens hem de congratular
perquè dóna la raó precisament al Parlament de les Illes
Balears, quant que aquest recurs d’inconstitucionalitat dóna la
raó precisament al Parlament, en referència també a un dels
problemes que té la policia local a nivell de Balears que és
aquesta interinitat, que és veritat que per ventura no hauria de
tenir.

Per tant, aquesta esmena que hem presentat va sobretot en
la línia de reforçar aquesta coordinació. Jo entenc que aquí els
grans afectats són els ajuntaments, per tant els grans afectats
són els que han de tenir la darrera paraula en aquest sentit,
perquè són els  més conscients de la seva realitat quina és,
sigui municipi gran o sigui un municipi petit. Per tant,
entenem que tot això s’ha de produir dins aquest marc

d’aquesta coordinació i col·laboració sobretot amb els
ajuntaments a través de la Federació d’Entitats Locals de les
Illes Balears, de la FELIB.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara torn de fixació de posicions. Pel Grup
Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr. Pérez-Ribas, per
un temps de cinc minuts.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Bon dia. Primer, lamentar que no pugui avui gaudir de la
compareixença del delegat del Govern, en funcions, el Sr.
Morey, tal com havien demanat i, bé, esperem que aquesta
compareixença doncs pugui donar-se en una altra situació.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sí, però perquè realment la sensació i els nombres de
delinqüència estan pujant.

Sobre l’esmena que comentam, doncs, evidentment
nosaltres estam a favor que es faci una previsió dels llocs de
feina de l’administració, que es faci amb una gestió eficient
dels recursos humans de la nostra administració i, per tant,
aquí la policia local entra de ple en aquest tema. 

Evidentment s’han de solucionar els problemes
d’interinitat i també trobem que la col·laboració  entre
ajuntaments petits també és necessària per poder gestionar
millor la seguretat dels nostres municipis petits. En principi,
doncs, estam d’acord amb aquesta esmena i hi votarem a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, el tema de la problemática
de la policía local es endémico y aunque esta proposición no
de ley pues intenta aportar una pequeña solución, nosotros
consideramos que es intentar curar una enfermedad gravísima
con aspirinas. 

El problema, como se ha apuntado por parte de los
diferentes grupos políticos, aquellos que conocen la realidad
municipal, es, por una parte, que los municipios pequeños ven
como sus policías locales acaban acudiendo a otros que tienen
mejores condiciones laborales y salariales, y todos los
alcaldes de la part forana de municipios pequeños y
medianos tienen este problema, y el problema que tenemos
los municipios grandes es que acabamos asumiendo
competencias que realmente no corresponderían a las policías
locales por la falta de medios que tienen los cuerpos y fuerzas
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de seguridad del Estado para cubrir esas necesidades; con lo
cual el ciudadano, al que en el fondo no le importa quien le
solucione el problema, pues acaba llamando muchas veces a
la policía local para que le solvente un problema que
teóricamente sería competencia, por ejemplo en el caso de
Palma, de la Policía Nacional.

El problema de fondo es que para solventar esto habría que
acometer una serie  de reformas legislativas en mucha
profundidad que afectarían incluso a leyes orgánicas, es muy
complicado porque lo ideal sería que existiera un solo cuerpo
de policías locales con unas mismas condiciones laborales y
salariales en todo el territorio, eso sería lo ideal para que no
sucediese este problema endémico que se va a seguir
repitiendo. 

No obstante lo cual, y mientras algún día no se decida
abordar este problema, que no sólo es un problema de
Baleares, es un problema de toda España, con respecto a las
policías locales y a la falta de medios de los cuerpos y fuerzas
de seguridad del Estado para cubrir las necesidades que tiene
todo el territorio nacional, pues, nosotros estaremos a favor
de la propuesta.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes té la paraula el Sr. Melià, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, el nostre grup
parlamentari donarà suport a aquesta iniciativa perquè té la
voluntat d’intentar incidir i millorar en una problemàtica que
els altres portaveus ja han diagnosticat prou bé, tot i que no hi
estic d’acord amb aquesta darrera opinió que a les grans
ciutats el problema continua..., és a dir, el problema en els
pobles petits també és el problema de les ciutats grans, és a
dir, la manca de dotació dels cossos de seguretat de l’Estat, en
el cas dels pobles petits la Guàrdia Civil, però també hi ha una
mancança absoluta de dotació, cosa que també obliga la
policia local d’aquests municipis petits a assumir
competències que no els corresponen, perquè ha semblat que
això només passava a les grans ciutats. No, això passa arreu, a
tots els pobles, amb una intensitat diferent per la seva realitat
i amb uns cossos de l’Estat diferent, perquè una cosa és la
Guàrdia Civil i una altra cosa és la Policia Nacional.

És evident que de Policia Nacional a tota Espanya només
n’hi ha una i això no funciona, per tant, la solució no deu ser
la uniformització, perquè ja existeix aquesta opció i això no
funciona.

I no és vera tampoc, en la meva modesta opinió, que a tota
Espanya el problema sigui igual, perquè la manca de dotació
de Policia Nacional i Guàrdia Civil a les Illes Balears és molt
més elevada que a la resta de l’Estat. Per què? Perquè els
treballadors no volen venir a les Illes Balears pel problema
d’habitatge, pel problema del cost de la vida, e tc ., per tant,

manca de compensació de la insularitat, etc., i, per tant, és una
destinació que la gent intenta rebutjar. Per això nosaltres
pensam que s’ha d’avançar cap un model policial propi.

Però bé, això seria un altre tema. Ara del que es tracta és...,
jo quan escoltava la portaveu del Grup Socialista és que
semblava que es minimitzava el problema i que el Govern de
les Illes Balears ja fa el que ha de fer per resoldre aquesta
qüestió, i això no és així, el problema és molt greu i el Govern
de les Illes Balears s’hi ha d’implicar més. I en aquest sentit,
jo crec que no podem més que donar suport a la iniciativa del
Partit Popular, que el que intenta és incidir en aquesta qüestió
i intentar que el Govern de les Illes Balears, diguem, no se’n
renti tants les mans i que assumeixi molta més responsabilitat
perquè hi hagi l’oferta, hi hagi el personal que pugui absorbir
la demanda que tenen els ajuntaments. Si hi hagués moltes
persones amb formació, amb cursos que poguessin optar a les
diferents convocatòries que traguessin els ajuntaments,
podríem cobrir les places. El problema és que n’hi ha molts
pocs i el que hem de fer és incrementar les persones que
puguin optar i tenguin interès en optar a aquestes places que
els diferents ajuntaments treuran a partir del canvi de com es
cobreixen aquestes places de policia local.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara procedeix la suspensió de la sessió
per un temps de 10 minuts, per la qual cosa es demana als
grups proposants si volen suspensió.

Per tant, passam a la intervenció del grup proposant per
fixar la posició i assenyalar si accepta l’esmena, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, jo vull donar
importància al document que vostès dos tenen, que és la
proposta en el seu segon punt: “mancances organitzatives per
part de l’òrgan competent, després d’anys sense disposar d’una
oferta anual de formació eficient d’uns cursos bàsics per a
policies locals.” Ens remuntam a l’any 2017, quan es va
convocar una promoció de 48 policies per a totes les illes i
només un d’ells va elegir com a destí Menorca. Per tant,
aquesta és la problemàtica que sofrim les illes menors, en
concret l’illa de Menorca. La voluntat és que l’administració
competent, en aquest cas el Govern balear, tengui aquesta
sensibilitat i convoqui d’una forma ordinària, d’una forma
organitzada, any rera any, aquesta formació per als nous
professionals de policia local.

No acceptarem l’esmena que ens planteja el Grup
Socialista, però sí que farem una votació per separat dels dos
punts que hi ha.

I també comentar, sobretot a Unides Podem, que ha fet
menció sobre la Llei d’estabilitat pressupostària, jo en cap
moment no he dit que sigui una mala llei, fruit d’aquesta llei

 



88 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 6 / 9 d'octubre de 2019 

es van evitar moltes situacions dramàtiques que hi havia a tots
els ajuntaments i altres administracions. També dir-los que
vostès van tenir la responsabilitat, junt amb el Partit Socialista,
i l’oportunitat d’haver derogat aquesta llei i no ho han fet. Per
tant, voler queixar-se i sempre tirar pilotes fora cap els altres
no és una solució intel·ligent, tenir una solució pràctica per a
les necessitats dels ciutadans.

I en aquest cas la necessitat que tenim tots i la
responsabilitat de poder fer caminar les coses cap endavant i
mirar els objectius de forma responsable i organitzada.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passem a la votació. Acabat el debat,
passam a votar la Proposició no de llei RGE núm. 4773/19,
per separat sense l’esmena.

Votació del punt 1.

Vots a favor? 6 vots a favor.

Vots en contra? 7 vots en contra.

Abstencions?

Queda rebutjat per 7 vots en contra i 1 a favor.

Punt 2.

Vots a favor? 6 vots a favor.

Vots en contra? 7 vots en contra.

Abstencions? Cap abstenció.

Per tant, queda rebutjat per 6 vots a favor i 7 en contra.

(El Sr. Vicepresident substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 4781/19,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
dotar de mitjans suficients els cossos i forces de seguretat
de l’Estat i a reforçar adequadament a les illes d’Eivissa
i Formentera el Sistema Integrat de Vigilància Exterior.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 4781/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a dotar de mitjans suficients els cossos i
forces de seguretat de l’Estat i a reforçar adequadament a les
illes d’Eivissa i Formentera el Sistema Integrat de Vigilància
Exterior (SIVE).

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Juan per un temps de cinc minuts.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Davant
la preocupant arribada d’embarcacions carregades
d’immigració irregular, el Partit Popular, dia 6 de setembre,
va procedir a presentar aqueixa proposta no de llei sobre la
immigració irregular.

Des de llavors fins avui han passat només 30 dies i
l’arribada d’embarcacions s’ha reproduït d’una forma
exponencial i avui per avui ja són molts més els immigrants
que han arribat a les illes d’Eivissa i Formentera que quan es
va presentar aquesta proposta no de llei. Totes aquestes dades
indiquen que no ens trobam davant d’un fet puntual o
ocasional, no es un fet extraordinari, molt probablement es
tracta d’una nova ruta oberta d’immigració il·legal en el
Mediterrani on la destinació final són les costes de les Illes
Balears i, concretament, les d’Eivissa i Formentera.
Probablement s’ha obert un nou corredor que mostra un canal
fàcil d’arribada, és un passadís a la mar totalment vulnerable,
perfectament franquejable i sense controls que impedeixen
aquesta intercepció de les embarcacions durant aquesta
travessia.

Des que a principis d’any arribés la primera embarcació a
les nostres coses i fins a la data d’avui, no s’ha cercat cap
remei, no s’ha cercat cap solució i l’embarcació que s’ho ha
proposat ha aconseguit arribar a les costes sense cap
dificultat. L’administració competent en matèria de control de
fronteres, això és el Ministeri de Treball, Migració i Seguretat
Social i, per extensió  el Govern d’Espanya, no ha procurat
solucions preventives i s’ha limitat únicament a desplegar
efectius dels cossos de seguretat per detenir sobre el territori
els que havien acabat d’arribar. 

No tenim res a dir sobre la situació de les forces de
seguretat, per descomptat, amb escassos mitjans disponibles
al seu abast han arribat a detenir i posar a disposició judicial
un bon nombre d’aquests immigrants que han arribat a les
costes. No obstant, hem de reprotxar al Govern d’Espanya que
no ha estat capaç d’activar unes polítiques més solvents per
evitar aquests fluxos migratoris que arriben massius, com
sofrim a Balears al llarg d’aquest any.

Per si això fos poc, el Servei Integral de Vigilància
d’Exteriors, anomenat SIVE, segueix demostrant poca
eficiència i es mostra vulnerable a l’hora de detectar aquestes
embarcacions abans de tocar terra. Ja a l’any 2008, un Govern
socialista va anunciar la instal·lació d’un radar fix integrat en
aquest sistema SIVE, que es troba instal·lat, en teoria, a les
costes de Sant Josep, però no sabem els seus resultats perquè
al cap i a la fi o no funciona o no té sentit, perquè no detecta
aqueixes embarcacions abans d’arribar.

Però si aqueixa situació  és preocupant no és menys
preocupant que, una volta que s’ha fet l’esforç i les forces de
seguretat han detingut tota aquella gent, bona part -en aquest
cas n’han arribat devers 200 a les costes d’Eivissa i
Formentera-, 68 d’ells s’han hagut de posar immediatament en
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llibertat perquè no hi havia lloc per ubicar aquestes persones
als CIE on normalment els duen, que són els de Barcelona.

Fos com fos, tota aqueixa pressió migratòria compromet
seriosament la capacitat que té l’administració per assumir
aqueixa assistència de tots els immigrants que arriben,
sobretot els menors d’edat, que en aquest cas s’ha fer cas el
Consell d’Eivissa i que l’està desbordant completament.
Últimament tenia com a 20 menors dins un centre que tenien
previst per a Eivissa, lògicament, amb unes capacitats  molt
determinades que en aquests moments ja es veuen desbordats
per aquest motiu, ja que els menors no es poden traslladar sinó
que se’ls ha de dar ubicació dins aquest centre.

Aqueixa situació és insostenible i corre pressa posar-hi
remei. És per això que des del Grup Parlamentari Popular hem
decidit presenta aqueixa PNL, amb la intenció de cridar
l’atenció del Govern de l’Estat perquè apliqui a les Illes
Balears un efectiu control de fronteres habilitant mitjans
humans i materials que ens permetin frenar aquests fluxos
migratoris a la volta de combatre les màfies que trafiquen amb
la vida d’aquestes persones i amb la il·lusió d’aqueixes
persones, que les duen enganyades, sabem que les duen
enganyades, i que quan es troben aquí estan desemparades i
que a més no se’ls pot dar cap ubicació.

Aquí duim quatre punts. No crec que tengui temps de
llegir-los perquè realment ja estic acabant el temps, però com
que tots vostès els tenen, idò senzillament presentam aqueixa
proposta amb quatre punts diferents.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Juan. Ara tindria la paraula el Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares; ha presentat una esmena,
la RGE núm. 6541/19. Per a la seva defensa té la paraula el Sr.
Rodríguez, però ens ha anunciat que havia d’abandonar la
comissió. Per tant, entenem que l’esmena que ha presentat
decau, i passam al següent torn de paraula.

Tocaria al Grup Parlamentari Unides Podem, té la paraula
la Sra. Sans, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. En un primer moment vaig pensar a
presentar esmenes a la seva proposició no de llei, però
després em vaig adonar que no eren petites diferències i que
hauria d’esmenar-la completament, perquè realment tenim una
visió diferent i motius diferents a l’hora de plantejar
l’assumpte que presenten, i m’explicaré.

El nostre grup d’Unidas Podemos no comparteix el fons de
la seva exposició de motius per la qual justifiquen que fan falta
més mitjans per als cossos i forces de seguretat de l’Estat.
Nosaltres volem més recursos per tal de fer front a la manca
d’efectius que hi ha a les Illes, sobretot en temporada alta
turística. Volem que tenguin un plus d’insularitat per quan

venguin a treballar i, sobretot, que puguin tenir un habitatge, i
en realitat això no només afecta als cossos i forces de
seguretat de l’Estat sinó que afecta a altres funcionaris i
treballadors. A més no constatarem la insuficiència de mitjans
dels quals disposen per fer front a la qüestió que plantegen,
sobretot perquè els cossos i forces de seguretat de l’Estat, tal
com podem veure diàriament als mitjans, s’enfronten a
múltiples situacions, ja sigui tràfic de drogues, d’armes, tracta
de persones, màfies de prostitució, violència de gènere, etc. 

Llavors a la seva exposició de motius va escriure:
“Comptar amb mitjans suficients que impedeixin que les
màfies organitzades aconsegueixin els seus objectius”. A la
seva proposició no veig cap mesura destinada a fer front a
aquesta situació. Nosaltres aquí pensam que no basten només
paraules, nosaltres apostam per un pacte de política
migratòria, no sols a Espanya sinó a tota la Unió Europea. Vull
recordar que això no és una qüestió només de les Illes o del
nostre país, és una qüestió que afecta la Comunitat Europea,
ja que moltes vegades nosaltres només som un lloc de passada
per a aquestes persones que arriben a l’altra part del
Mediterrani. Moltes cerquen passar a França, ja sigui per a una
reagrupació familiar, per la facilitat amb la llengua o per
qüestions econòmiques. És més, des del nostre grup, no
només aquí sinó al Congrés i al Parlament Europeu, apel·lam
per abordar les causes que provoquen aquests èxodes i
desplaçaments forçosos, actuant per això als països d’origen
i de trànsit. És necessari donar un gir de 180 graus en l’actual
política exterior espanyola i comunitària, actualment centrada
en el reforç creixent de la seguretat i la depredació dels
recursos a qualsevol cost, per tal que pivoti sobre la defensa
i el foment dels drets humans, la democràcia, la pau i la
justícia social a tot el món.

D’altra banda, i potser em desvii un poc del tema però ho
he de dir, el model de gestió dels fluxos migratoris està molt
lluny de respectar els drets humans i a més s’ha mostrat
ineficaç. Les persones que fugen de la guerra, la fam, les
bombes o el canvi climàtic continuaran tractant de complir els
seus projectes de vida per més tanques o traves que es posin.
El tancament de fronteres només contribueix al fet que les
rutes migratòries siguin cada vegada més mortíferes i
perilloses i a l’enriquiment de les màfies i xarxes d’explotació
que precisament diuen voler combatre. L’Europa fortalesa
construïda sobre murs i tanques que fan ingressar quantitats
milionàries als grans lobbys de la indústria armamentística
està alimentant màfies i mercenaris, i pretén culpar les
persones migrants. D’aquesta manera es genera el brou de
cultiu perfecte per, sota el pretext de la por i la inseguretat,
justificar polítiques que atempten contra els drets humans i
que suposen unes retallades dels drets i les llibertats civils.

Per aquests motius, perquè pensam que la tasca dels
cossos i forces de seguretat de l’Estat va més enllà de la tasca
que vostès esgrimeixen aquí, i perquè en el fons de la qüestió
-sempre ho hem vist- quant a política migratòria pensam que
estam a anys llum de vostès, vostès proposen una immigració
legal i ordenada. Durant la campanya electoral ja vaig tenir un
debat amb una companya seva sobre aquest tema. Vostès
pretenen que la gent vengui amb un contracte laboral davall el
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braç; el que no entenen és que hi ha persones que fugen, que
escapen del seu país forçadament perquè no tenen alternativa.

Per tot això i per tot l’exposat no votarem a favor de la
seva iniciativa.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sans. Ara, pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula el Sr. Pérez-Ribas, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sí, és cert que la política migratòria a Europa la du la Unió
Europea, però també és cert que nosaltres hem de disposar de
tots els mitjans possibles perquè les Illes siguin més segures,
en aquest cas, d’accés, que no sigui un accés fàcil per a les
pasteres que vénen d’Europa, i per tant votarem a favor
d’aquesta proposta, principalment perquè considerem
necessari l’increment o un reforç en el nombre de cossos i
forces de seguretat de l’Estat en vigilància fronterera a les
nostres illes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies. Crec que els ciutadans d’aquestes illes, la
primera vegada que vàrem aprendre geografia va ser poc
després d’entrar dins l’OTAN, quan hi va haver -no sé si ho
recordau- tot allò amb en Gaddafi a Líbia, ho recordau?, i va
ser quan ens vàrem recordar de la geografia, de dir “això és
aquí baix”, és a dir, estam molt més a prop, i especialment
quan a Mallorca teníem una base llavors..., encara no era de
l’OTAN, era dels americans, al Puig Major, i tothom..., no ho
sé, jo devia tenir 13 o 14 anys, però record molta pressió, que
estàvem com terroritzats, i que ens enviassin un míssil, però
crec que va ser la primera vegada que els mallorquins vàrem
ser conscients de la geografia i que els de baix són els
d’Alger. És a dir, que els nostres veïnats són els africans, i els
del nord són els europeus. Ho dic perquè hi ha un etern
discurs, aquell que si Canàries és zona perifèrica o no ho és.
Nosaltres som zona fronterera amb Àfrica, concretament, i
crec que moltes vegades des de la Unió Europea per ventura
tampoc no en són gaire conscients.

Evidentment, crec que és un tema molt més complex i va
molt més enllà de si la Guàrdia Civil a Eivissa ha de menester
un radar o no l’ha de menester, o de donar suport, o donar tal,
o donar tal. I evidentment, i en la línia del que deia abans la
meva companya de Podem, crec que respecte de la política
migratòria, o fins i tot la política exterior, d’aquesta que no en
parlam mai, d’aquesta que és totalment opaca, no hi estarem
d’acord. Si un veu quins interessos té, per exemple, la Unió
Europea al nord d’Àfrica, o què fa la Unió Europea en el nord

d’Àfrica, i segurament tots acabaríem esgarrifats, i després
trobam rar si hi ha gent que vulgui fugir de la misèria en una
pastera per venir a les Illes Balears o a les costes d’Europa i
a més els criminalitzam. A mi personalment em fan més por
altres que viatgen en primera i que arriben per l’aeroport que
no la gent que pugui arribar en pasteres. 

El vot del meu grup també serà contrari.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Ara pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Casanova, per un temps de cinc
minuts..., -perdó... perdó-... Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula el Sr. Melià, per un
temps de cinc minuts.

(Remor de veus)

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta és una iniciativa que
no és de política migratòria, és simplement de dotació de
recursos per a una qüestió concreta que és el control del flux
que ve de l’exterior a la frontera. Ho dic perquè, és clar, aquí
després ens surten amb aquesta idea, que jo no puc compartir,
de portes obertes i que vengui tothom que vulgui i que hem de
ser molt comprensius, amb aquest monisme que èticament el
pots compartir, però això no té res a veure amb la realitat pura
i dura, de fet ningú no la practica aquesta realitat, més enllà de
la retòrica.

Si tenia algun dubte de votar el primer punt i el segon punt
d’aquesta iniciativa la intervenció de la portaveu de Podemos
ens els ha aclarit tots i donarem suport íntegrament a la seva
proposta, perquè la veritat és que el primer i el segon punt de
la seva iniciativa, li he de dir al portaveu del Partit Popular,
que és un poc contradictòria amb la meva opinió, perquè, per
una banda, ens diu com de malament i de poc dotats que es
troben els cossos i les forces de seguretat de l’Estat i després
ens diu com de bé que ho han fet, per la qual cosa, diguem, és
com... el miracle dels pans i els peixos, no? En aquest sentit,
podríem dir que si ho fan tan bé i té tant d'èxit la política que
fan, per què hem d’incrementar els recursos, si ja és un èxit,
no?

Aquesta línia de contradicció entre el punt primer i el punt
segon em feien tenir dubtes, de totes maneres, perquè
entenem que en el fons del que es tracta és que hi hagi una
dotació adequada i que aquest flux d’immigració il·legal sigui
controlat... li donarem suport.

La immigració o és legal i està controlada o és un desastre
i és un desastre per a tot, per als mateixos immigrants i per al
país d’acollida i, per tant, crec que aquest discurs que vengui
tothom no té gens de recorregut i és una falsedat en si
mateixa. I per això pensam que el que hem de fer és posar
control, ordenar i evidentment intentar garantir les millors
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condicions de vida per a tothom i per això hi ha una política de
cooperació, però això no vol dir que aquí hi càpiga tothom
perquè això tots sabem... i de fet, mediambientalment tampoc
no hi cabríem, perquè també hi ha una certa contradicció ...
alguns grups parlamentaris que volen que vengui tothom, però
no volen cases per a tothom perquè no volen construir per a
tothom, i no se sap això com podria quadrar el... seria la
quadratura del cercle, però això ens du molt enfora i, en tot
cas, nosaltres donarem suport a la iniciativa.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Ara sí que té pel Grup
Parlamentari Socialista la paraula el Sr. Casanova, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies. En primer lloc, volia dir que aquesta PNL
té diferents vessants, té un vessant que és purament tècnic que
és això del SIVE aquest, que bé, és discutible o  no, ja en
parlarem, però després sí que hi ha un vessant de parlar de
política migratòria, i a la seva exposició el Sr. Juan ho ha
deixat clar, ell ha dit..., diu clarament que s’ha obert una nova
ruta d’immigració enguany, perquè parla concretament de
coses d’Eivissa.

Miri, Sr. Juan, la política d’immigració, les pasteres que
han arribat a Eivissa els darrers tres anys són més o manco les
mateixes, li ho recordo, en el 2017 van arribar 23
embarcacions, en el 2018 van arribar 17 embarcacions, en el
2019 han arribat menys persones que en el 2017. Per tant, no
és que hi hagi... ara tinguem un problemón, el problemón... el
problema existeix, però no s’ha generat enguany i no s’ha
generat perquè han arribat quatre pasteres a Cala Llonga, què
vol que li digui? El problema hi és i les pasteres arriben, però
és un altre tema.

Vostè també ha dit aquí que..., parla dels MENA, el que li
preocupa són els MENA, perquè és clar és un problema que
afecta directament el consell insular, però a veure, també hem
de posar fil a l’agulla i jo crec que, com a societat responsable
hem de, i sobretot el Consell d’Eivissa, hem de posar atenció
als MENA, però bé.

El que crec és que les xifres que arriben no són tan
inusuals i  vostè aprofita això per parlar, per una banda, de
cossos de seguretat que són..., abans s’ha parlat de cossos de
seguretat, de policia i tothom reconeix que n’hi ha pocs i que
són escassos. També és cert que després diu que són escassos,
però després que ho fan molt bé, per tant, son pocos pero
buenos, no ho sé, però bé... El que sí està clar és que després
parla del SIVE que, curiosament, diu que es va dir que es
posaria en marxa el 2018... el 2008, perdoni, d’acord? Jo entre
el 2008 i el 2018 que jo sàpiga hi ha hagut un govern del Partit
Popular, que jo sàpiga, i el SIVE no hi és.

Però, llevat d’això, també li he de dir que vostè diu que el
SIVE hi ha una cosa que sembla que està a Sant Josep, però no
sabem què; precisament el sistema de vigilància és un sistema

que té un alta seguretat i, per tant, la informació que se’n dóna
no és pública i notòria perquè si no tothom sabria on són els
sistemes de vigilància i seguretat. Per tant..., s i tu poses un
sistema de vigilància i dius on és li lleves efectivitat.

Per tant, crec que en el tema de vigilància és el Govern de
l’Estat qui ha de decidir quina política fa i on posa i com es
posa, si són radars mòbils o són permanents, jo crec que en
això, nosaltres som el poder legislatiu, no tenim ni la capacitat
ni els coneixements suficients per poder decidir si a Eivissa
fa falta un SIVE permanent o no, jo crec que això són altres
instàncies les que han de decidir tècnicament si fa falta i on ha
d’estar i, per suposat, no ens diran a tothom on ha d’estar.

I després sí que és veritat al final arriba el punt 4, que és on
ja parla de política migratòria. Jo sí que li ho he de dir, és a
dir, jo, perdoni, Sr. Juan, una persona que és capaç de posar-se
dins una barca i tirar-se a la mar és perquè té moltes
necessitats, perquè no sap si sortirà o no sortirà. Per tant, jo
crec que parlar frívolament del fet que hi ha màfies, això
també se sospita, i que hem de posar una immigració ordenada
que (...) la immigració, és a dir, la gent que ve, que arriba amb
les pasteres, ja ho hem dit abans, som a una zona limítrof i, per
tant, és un problema no sols d’Eivissa, és un problema general
de l’Estat espanyol perquè som un país limítrof amb un
continent que es buida a causa d’una sèrie de circumstàncies
econòmiques, socials, climatològiques i, per tant, tota aquesta
gent cerca viure, simplement el que cerca és viure. Per tant,
hem de ser...

Per tot això, jo ja li avanço que el Grup Socialista votarem
a favor del punt 1, m’agradaria que li llevàs l’última frase del
punt 1, això de “les màfies dedicades al tràfic de persones”,
perquè no ho justifica en cap moment, vostè diu que hi ha
màfies, jo no les veig, no hi ha constatació, hi ha constatació
que arriba gent, però això que hi ha màfies no, per tant, jo ho
llevaria.

I al punt 2, exactament el mateix, això de les màfies ho
llevaria; repetir que hi ha màfies, perquè no està constatat que
hi hagi màfies, per tant...

Després, respecte del punt 3, que és això del SIVE, jo crec
que no podem mesurar si ens toca o no un SIVE.

I el punt 4, per suposat que tampoc. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Procedeix ara la suspensió
de la sessió per un temps de deu minuts, per la qual cosa es
demana al grup proposant si vol una suspensió de la sessió o
podem continuar. 

Un cop recomençada la sessió, si així pertoca intervenció
del grup proposant per fixar posició, per un temps de cinc
minuts. Sr. Juan, té la paraula. 
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EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, jo remarcar el
que hem dit al punt 2, donar les gràcies als cossos i forces de
seguretat de l’Estat perquè evidentment estam d’acord tots que
haurien de cobrar un plus d’insularitat, i en això estam d’acord
tots, com s’ha dit aquí, el que passa que tenim el que tenim i
hem de treballar en aquest sentit. 

Però sí és cert que encara que tenguin mitjans deficients,
que és el que nosaltres esmentam aquí, la feina que han fet és
molt important, perquè nosaltres dèiem de cercar un sistema
integrat de vigilància exterior controlat amb un radar, que no
sabem exactament si funciona, perquè sembla que té
problemes de funcionament segons els propis cossos de
seguretat, però sí que és cert que parlam... perquè la feina la
fan quan ja es troben les embarcacions a terra, quan ja estan...,
quan han arribat. 

Aquí és diu, i a més és cert, que aquestes persones
lògicament no viatgen per gust, el que passa és que quan hem
dit que havíem de llevar el tema de les màfies, encara que no
estigui constatat el que sí és cert és que en una embarcació de
4 metres fer 400 milles amb un motoret petit fora borda és
prou improbable, possiblement hi hagi màfies que els
transportin fins molt a prop de la costa i que llavors arribin
aquí, perquè, de fet, és molt difícil que es puguin fer 400
milles amb una embarcació de 4 metres. Això és així, vull dir,
evidentment no està constatat i que no han agafat..., però
precisament no es constata i no es pot constatar perquè no
tenim aquest sistema de vigilància que poguéssim saber
efectivament què passa.

I nosaltres el que demanam amb aquesta proposta no de llei
són mitjans, són mitjans. Aquí es qüestiona si hi ha d’haver un
control de fronteres, jo pens que això és imprescindible,
qualsevol país té control de fronteres, lògicament s’ha de tenir
i és necessari. La immigració és necessària, fins i tot fa falta,
però ha de ser regulada, ha d’estar regulada d’alguna manera;
que s’ha d’arribar a un acord amb tots els països d’Europa de
com s’ha de fer, quina política migratòria s’ha de fer? Això és
evident i això s’ha d’acabar consensuant, però en aquests
moments tenim el que tenim, el problema és el que hem
exposat aquí i tenim un problema al qual no li cercam cap
solució, ni sembla que tampoc hi hagi voluntat aquí per alguns
grups polítics de cercar-li alguna solució. Ja sabem que no és
senzill i que sempre vendran per un costat o per l’altre i que no
es podran detectar tots, però sí que si tenim més mitjans tenim
més possibilitats, ja ho he dit, fins i tot de detenir aquestes
embarcacions que possiblement fan un tràfic i un negoci
aprofitant-se de la misèria d’aquestes persones que no tenen
altra solució  més que fugir del seu país, amb això estam
d’acord.

I aquí, jo, destacar, efectivament, l’esforç, perquè aquí
sembla que s’ha qüestionat que era contradictori el punt
primer amb el punt segon. És cert que diem que fan falta
mitjans, però diem llavors a la vegada i agraint als cossos i a
les forces de seguretat de l’Estat la feina que fan, perquè fan

una feina d’alguna forma sobredimensionada, han de treballar
molt més per fer una feina que seria molt més senzilla fer-la. 

Aquí no se m’ha demanat, però sembla que es dóna per fet
que votarem els punts per separat. Bé, jo no llevaria dels punts,
tal com se’m demanava aquí, el tema aquest de “les màfies
dedicades al tràfic de persones”, jo no llevaria això, aquest
punt, perquè, en realitat, té tota la pinta que hi hagi persones
que s’aprofitin d’aquesta misèria humana, pel que he exposat
abans, és a dir, parlam que arriben a Eivissa i Formentera des
d’un punt del nord d’Àfrica que hi ha quasi 400 milles. Per
tant, hi ha moltes possibilitats o  quasi totes que aquestes
persones algú hagi traficat amb elles i se n’hagi aprofitat. 

I per a la resta, bé, polítiques a favor d’una immigració
il·legal. Bé, crec que el punt 4 és el mateix, “el Parlament de
les Illes, el Govern promou..., ha de promoure polítiques a
favor d’una immigració legal i ordenada”, nosaltres estam
complement d’acord que ha de ser així. Per tant, si volen que
es votin els quatre punts per separat no hi ha inconvenient, els
votam per separat.

Vull agrair a les formacions que donen suport a aquesta
proposta no de llei, per descomptat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, perquè quedi clar, una única votació o per punts?

EL SR. JUAN I GUASCH:

No, votarem per punts, però no acceptam cap esmena, els
punts tal com vénen.

(Remor de veus)

Doncs, llavors ho votam conjuntament, si ho creuen així,
és igual. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Doncs queda resolt aquest tema, es vota
tot conjuntament. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Moltes gràcies, no hi ha..., sí, perdó, el resultat de la
votació seria: 5 vots a favor, 7 en contra i cap abstenció. 

Gràcies. S’aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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