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EL SR. PRESIDENT: 

Bon dia, senyors i senyores diputats, començarem la sessió
d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA: 

Bea Gamundí substitueix Francina Armengol. 

EL SR. PRESIDENT: 

Algú més?

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Sí, Idoia Ribas sustituye a Sergio Rodríguez.

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que consisteix
en el debat de les proposicions no de llei RGE núm. 7434/19,
RGE núm. 7500/19 i RGE núm. 8810/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 7434/19, presentada
pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
policia nacional de Maó.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
7434/19 presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a la policia nacional de Maó.

Per la seva defensa per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula la Sra. Ribas, per un temps de cinc
minuts. 

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias presidente, buenos días, señoras y señores
diputados. Nosotros presentamos esta iniciativa porque
Baleares se está consolidando como una nueva ruta de entrada
de pateras procedentes del norte de África. Esta iniciativa se
presentó en octubre de 2019, cuando teníamos una avalancha
de inmigración ilegal que estaba llegando a nuestras costas,
también entre todas las islas, a la isla de Menorca. De hecho,
las mafias que organizan este tipo de travesías ven la ruta de
Baleares como una muy buena opción, pues la consideran
menos vigilada que otras vías, tales como la ruta del Estrecho
de Gibraltar o la ruta con destino a Francia.

En los últimos dos meses, antes de presentar esta iniciativa,
Menorca recibió tres pateras llenas de inmigrantes ilegales, este
hecho ha puesto a prueba la capacidad de los servicios sociales
y de la policía de la isla, que se vio completamente desbordada.
Se ha demostrado que apenas unos inmigrantes -los llegados en
estas tres pateras- han colapsado a un Consell Insular de
Menorca, más acostumbrado a las soflamas políticas que a la
gestión, lo cual ha desmontado la absurda petición del alcalde
de Maó de acoger a los más de cien inmigrantes ilegales del
Open Arms, pues no hay medios ni capacidad de acogida en
Menorca para poder hacerse cargo de estas personas.

Y, si algo se ha puesto en evidencia con la llegada de estas
tres pateras, ha sido la precariedad con la que los efectivos
policiales en Menorca, concretamente en Maó, tienen para
desempeñar su trabajo; la Policía Nacional sufre de una falta
absoluta de medios humanos, imprescindibles para este tipo de
situaciones, y tampoco cuentan con una infraestructura
adecuada para realizar su labor.

La comisaría de Policía Nacional de Maó está obsoleta y
pendiente de reubicación desde hace años, encontrándose en
estos momentos en pésimas condiciones, tanto para los propios
funcionarios, como para los ciudadanos o detenidos, que tienen
que utilizar sus dependencias. El edificio donde se encuentra
actualmente la Policía Nacional de Maó, en la Plaza Miranda,
debería haber sido abandonado ya hace quince años para
trasladarse a un edificio nuevo, en un solar de la vía Ronda,
cedido por el Ayuntamiento de Maó. Allí se debería haber
edificado una nueva comisaría de la Policía Nacional, aunque
pasada más de una década la situación todavía está igual. 

En marzo de este año, la Delegada del Gobierno de
Baleares, Rosario Sánchez -de este año, por el año 2019, que
fue cuando se presentó esta iniciativa-, actual consellera de
Hacienda, anunció tras la junta de seguridad que tuvo lugar en
Maó que la nueva comisaría de Policía Nacional se había
incluído en el Plan de infraestructuras del Ministerio del
Interior, con un coste de 3,5 millones de euros. Siete meses
después de sus declaraciones no ha habido ningún avance y
todo está paralizado; es más, un año después, seguimos igual. 

Por todo ello, presentamos la siguiente proposición no de
ley: en primer lugar, instamos al Gobierno del Estado a que, de
forma urgente, dote de los medios materiales y sobre todo
humanos, a la comisaría de Policía de Maó para que pueda
desarrollar su labor en condiciones óptimas y seguras,
especialmente con la llegada de pateras con inmigrantes
ilegales, ya que nada hace pensar que este fenómeno pueda
haber acabado, por tanto, seguimos manteniendo que esta
situación contribuye a desbordar la comisaría de Maó.

El Parlament de les Illes Balears también instaría al
Gobierno del Estado, en caso de que se apruebe esta iniciativa,
a construir la nueva comisaría de la policía nacional, en
cumplimiento del Plan de infraestructuras del Ministerio del
Interior, de forma que las obras empiecen antes del 31 de
diciembre de 2019. 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, ara el Grup Parlamentari Popular ha
presentat les esmenes RGE núm. 10816/20 i RGE núm.
10817/20 i, per la seva defensa, 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. Vull començar la meva intervenció dient que des del
Partit Popular sempre hem mostrat el suport cap a la tasca que
desenvolupen les forces i els cossos de seguretat de l’Estat, així

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201907434
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202010816
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202010817


ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 30 / extraordinari / 15 de juliol de 2020 547

com per dotar de mitjans necessaris, materials i humans aquests
cossos perquè puguin dur a terme una prestació efectiva i
pròspera als ciutadans, i açò té molt a veure amb el que
debatem. 

Els membres de les forces i cosos de seguretat de l’Estat
exerceixen a la nostra societat un paper fonamental en la
defensa dels drets i llibertats dels ciutadans. La dotació actual
d’efectius i de mitjans que hi ha a les Illes Balears, i a Menorca,
en particular, és insuficient per atendre les necessitats dels
ciutadans, tal com s’ha demostrat en els últims anys, on creixen
els casos d’inseguretat ciutadana. 

Les policies han de disposar dels recursos humans i
materials necessaris per prestar aquest servei públic amb
professionalitat i seguretat, com es mereixen els nostres
ciutadans i els mateixos efectius policials. De cada vegada són
més els comerços, les empreses, les administracions que surten
del nucli urbà i provoquen un dèficit de serveis dins el cor del
municipi, fent que els ciutadans hagin d’incrementar l’ús dels
vehicles, no afavorint amb l’exemple la sostenibilitat,
l’eficiència, la proximitat dels recursos bàsics per part de les
administracions.

El Partit Popular també considera urgent i necessària una
solució a la comissaria de la policia nacional de Maó, tot i que
no acaba de compartir la seva ubicació del Pla
d’infraestructures del Ministeri d’Interior, a causa del següent
emplaçament. Entenem com a un error buidar la ciutat dels
serveis públics, no és positiu ni eficient desaprofitar edificis
públics existents que reuneixen les condicions, com el quarter
d’infanteria de la plaça Esplanada de Maó, que varen construir
els anglesos durant la segona dominació del segle XVIII fins el
centre de la ciutat, com el quarter de Santiago, també molt
pròxim al centre de la ciutat. Entenem que són uns dels
requisits bàsics que han de portar les futures instal·lacions de
la comissaria. S’ha de tenir molt present que els dos edificis són
públics, del Ministeri de Defensa, amb capacitat suficient per
donar resposta a les necessitats presents i de futur, que estan en
mal estat i precisen d’una intervenció i inversió urgents per
evitar mals majors, i podrien recuperar la seva essència,
l’interès general, el servei públic que, des de fa diversos segles
han prestat.

L’administració ha de donar exemple, ha de ser referent per
a la població, i així aconseguirien objectius clars: mantenir
pròxims els serveis essencials, rehabilitar un edifici existent -
com podrien ser els quarters- i evitar que la majoria de la
població hi pugui accedir sense la necessitat d’agafar vehicle,
sense haver de construir un altre edifici de nova planta. És molt
important mantenir en bon estat els edificis públics, no fer una
necessitat irreal quan es deterioren, havent-ne de construir de
nou, necessàriament. La rehabilitació en aquesta ocasió
entenem que acompliria de sobra amb les necessitats, seria
perfectament compatible i aportaria un valor afegit, en
definitiva, aprofitar els recursos existents.

Referent al posicionament del Partit Popular en el punt
primer, entenem que sobra l’expressió “especialment amb
l’arribada de pasteres amb immigrants il·legals”, per tant,
proposam la supressió d’aquesta expressió mitjançant una
esmena, centralitzar el problema en la mancança de mitjans de

la policia nacional a Maó, amb la problemàtica de les pasteres
em sembla que no s’ajusta a la realitat històrica, és un fet que
ve d’enfora, ja fa 15 anys, per tant seria injust carregar sobre
l’arribada de les pasteres exclusivament la causa d’aquestes
mancances.

Pel que fa a la segona esmena, en el segon punt, proposam:
“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat que
analitzi la possibilitat de poder acordar entre els dos ministeris,
el de Defensa i el d’Interior, la possibilitat de rehabilitar i dotar
la nova comissaria de la policia nacional de Maó amb edificis
existents que reuneixen les condicions, com és el quarter
d’infanteria de la plaça Esplanada de Maó, del segle XVIII, o
el quarter de Santiago, molt pròxim i cèntric. I, en cas de no ser
possible, per motius tècnics o inviables, que es compleixi el Pla
d’infraestructures del Ministeri d’Interior, de manera que les
obres comencin abans del 31 de desembre del 2020, a fi que
aquesta infraestructura pugui ser una realitat a l’any 2021.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, ara torn de fixació de posicions, per part del
Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra. Sans,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANS I REGIS: 

Gràcies, president. Mirin, nosaltres, des d’Unidas Podemos,
pensam que és de justícia que la policia nacional de Maó tengui
aquesta nova comissaria i sobretot si es va arribar a un
compromís i es va incloure dintre del Pla d’Infraestructures del
Ministeri de l’Interior. 

També coincidim i estam totalment d’acord que, ja no
només és la policia nacional sinó tot el conjunt dels cossos i
forces de seguretat de l’Estat, haurien de tenir tots els mitjans
i totes les infraestructures necessàries per poder dur a terme la
seva labor, que al final reverteix en el conjunt de la societat.

Però aquesta iniciativa té un fons, té un fons pervers que
deixa al descobert, transparent com ells mateixos, quina és la
finalitat de l’extrema dreta; és a dir, a totes les seves iniciatives
sempre ens hem de trobar un discurs d’odi, d’intolerància, i és
un discurs que nosaltres, des d’Unidas Podemos, no compartim
de cap de les maneres. I tampoc no ens sembla de rebut
començar una exposició de motius, que se suposa que és per...,
que aquesta iniciativa se suposa que és per a un bé cap a la
policia nacional, carregar contra un col·lectiu de persones que
fuig, perquè no té altra opció, del seu país d’origen, en unes
condicions, en una pastera que moltes vegades acaba enfonsada
enmig del Mediterrani; que es carregui contra les
administracions que volen col·laborar, que volen aportar el seu
gra d’arena quant a totes aquestes polítiques d’immigració, que
ja ho hem dit moltes vegades, la nostra formació aposta per una
política migratòria conjunta a nivell europeu, i s’aprofita
aquesta iniciativa per carregar contra el Consell Insular de
Menorca, contra el batlle de Maó, quan va fer la passa endavant
per poder acollir l’Open Arms, i es carrega contra tot això. 
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Per tant, aquesta iniciativa té aquest fons d’intolerància, que
jo puc entendre que el Partit Popular hagi volgut eliminar la
menció d’"especialmente con la llegada de pateras con
inmigrantes ilegales" perquè, bé, és un discurs prou lleig de
voler mesclar una necessitat que, com ja s’ha esmentat, és
històrica, amb una problemàtica social o de moviments a nivell
mundial podríem dir, no ho sé. 

El tema rau en què la nostra formació de cap de les maneres
contribuirà al blanqueig de l’extrema dreta i, s’accepti o no
aquesta esmena, nosaltres no hi donarem suport perquè el fons
de la iniciativa és ben clar quin és, i nosaltres no el compartim
de cap de les maneres.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula la Sra. Guasp, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. Yo me sumo en parte a lo que han
dicho los portavoces que me han precedido. Desde mi grupo
parlamentario dejar muy claro que apoyamos la labor de los
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por supuesto, y
consideramos que el Gobierno central no está dando respuesta
ni con recursos humanos ni con infraestructuras ni medios
suficientes para nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado, como hemos venido denunciando mi grupo
parlamentario desde el inicio de legislatura.

Tampoco se está regulando el flujo de entrada irregular de
personas que acceden mediante patera u otros movimientos a
nuestro país ni a nuestras islas. Sin embargo, no deberíamos
ligar en absoluto la llegada de pateras a Menorca con las malas
condiciones de las infraestructuras, ni con la falta de medios ni
efectivos ni plantilla suficiente de la policía en la isla de
Menorca.

Estamos por supuesto a favor de las dos enmiendas que
presenta el Partido Popular y, de hecho, consideramos que el
grupo proponente debería tener a bien admitir la enmienda al
punto 1 y eliminar la expresión “especialmente con la llegada
de pateras con inmigrantes ilegales”, creo que son dos debates
completamente diferentes y sería muy injusto el querer
mezclarlos en la proposición no de ley de hoy. 

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Bé, respecte d’aquesta
proposició a mi personalment no em deixa de cridar l’atenció
que un grup polític que fa bandera d’un retorn de totes les
competències o de la majoria de competències a l’Estat
espanyol, precisament no fa més que constatar cada vegada que
fa una proposta que precisament qui pitjor, pitjor gestiona les

competències que encara li queden a aquesta comunitat
autònoma precisament és l’Estat, i ho veiem quan parlam de
justícia, ho veiem quan parlam de jutjats, ho veiem quan parlam
de la situació no només del quarter de Maó de la policia
nacional, sinó en moltíssims d’altres, que precisament aquelles
competències que encara gestiona l’Estat a aquestes illes de
veure amb quin estat o de quina manera es gestionen. 

I no és un tema nou, francament que això ve de prou enrere.
Supòs que després la diputada ens dirà, bé, això passa perquè
no són els de VOX que gestionen les competències a nivell
estatal perquè són els únics que en saben, però bé, és igual, en
tot cas sé que no és un tema que sigui nou, ni el de la
comissaria de Maó ni els de molts altres indrets d’aquestes
illes, on no tenc cap dubte ni un que s’hi fa una feina
extraordinària i molt professional. 

Record quan era batlle d’Esporles, ja fa anys, ho vaig ser 10
anys, que hi havia el quarter de la Guàrdia Civil a Esporles que
era de l’any 32 i de llavors ençà crec que s’havien fet poques
reformes i, precisament, anàrem a veure el delegat de Govern
amb la possibilitat que es duguessin a terme unes obres de
reforma i d’adequació tant de l’espai d’atenció al públic com
també d’habitatge per als agents que hi estaven destinats. I es
va treure un llistat un tant polsegós de tots els quarters de
Mallorca i hi havia bien, regular o mal; els que estaven bien
posava bien, regular o mal, si estaven malament. Idò, el
d’Esporles, que jo trobava que estava prou malament, aquest
estava..., posava bien. I si aquell estava bien no vull pensar com
devien estar els que posaven mal.

Per tant, és veritat que hi ha un dèficit important en aquest
sentit, m’imagín que no només a Maó sinó a la resta, perquè
tampoc no s’han vist moltes inversions entre aquest moment i
fins a dia d’avui.

Però efectivament hi ha un rerafons dins aquesta proposta
que presenten on tornen a sortir una sèrie de desqualificatius
amb els quals, evidentment, no hi podem estar d’acord de cap
de les maneres, ni contra l’Ajuntament de Maó ni contra el
Consell Insular de Menorca ni molt manco contra l’entitat
Open Arms, que hem de recordar que té la medalla d’or
d’aquesta comunitat autònoma precisament per la tasca que ha
fet en salvar vides, i molt manco en el tractament o
l’estigmatització que es vol fer de la immigració, especialment
la que ve del Nord d’Àfrica, que no hi ha un drama més gran
que haver d’abandonar casa seva i haver-te d’enfilar sobre una
barca sense saber molt bé quin futur t’espera.

Per tant, crec que mai no hem d’oblidar una conjuntura que
és internacional, una situació que és internacional, de la qual
nosaltres també, com a membres o com a estat que pertany al
que s’anomena “països desenvolupats” en som responsables,
perquè un evidentment sempre ha d’analitzar com estan
muntades les relacions a nivell internacional a dia d’avui i
veiem que el que prima sempre són els interessos econòmics
per sobre, evidentment, de la Declaració universal dels drets
que tenen les persones.

Per tant, per aquest rerafons evidentment, tot i que per
suposat estam d’acord que la gent de la policia nacional de
Maó ha de fer feina amb les condicions que li pertoqui i per
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tant ja m’imagín que ja deu estar en marxa tot el que hagi
d’estar en marxa, però nosaltres tal com està expressada
aquesta PNL no li podem donar suport.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes té la paraula la Sra. Sureda, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Bé, en
aquesta proposició no de llei per a nosaltres es mesclen dos
temes que no haurien d’anar lligats respecte dels punts d’acord
de la mateixa proposició. Nosaltres mai no estarem en contra
que hi hagi administracions que vulguin ajudar les persones i
defensin els drets humans. Ja s’ha dit que Open Arms és una
entitat que ha ajudat, se l’ha atacada de moltes coses, però jo
crec que el que ha fet ha estat ajudar a cents i milers de
persones perquè no morissin, per a no morir, i jo crec que amb
això queda gairebé tot dit. 

No podem mesclar les tasques que fa la policia nacional en
el tema d’immigració, que és la seva feina i evidentment les ha
de fer, però també en fan moltes altres, com pot ser aquí a la
proposició no de llei parla de què no té mitjans humans
imprescindibles per a aquestes situacions, ni infraestructures
adequades, però també per violència masclista, per agressions,
per robatoris, i aquí en aquest cas només parla de la
immigració.

A mi no m’agrada el fons així com s’ha plantejat aquesta
proposta, però també és cert que hem de mirar els punts
d’acord. I en els punts d’acord, així com està plantejada
inicialment, nosaltres no li podem donar suport, però sí que
n’hi podríem donar amb les esmenes que ha plantejat el Partit
Popular.

En el punt 1 es parla de la necessitat de dotar aquesta
comissaria de policia de Maó, en concret, dels mitjans
necessaris, òptims i segurs per poder tirar endavant la seva
feina. Pensam que especialment amb l’arribada de pasteres
d’immigrants il·legals, no és de rebut i evidentment a aquesta
no li donaríem suport. Com dic, si es lleva aquest punt darrer
sí, perquè les necessitats d’aquesta comissaria i de molts
d’altres com s’ha manifestat, són importants.

I en el punt 2, jo evidentment no tenc els coneixements que
té el Sr. Camps de la realitat de Maó, però sí que, parlant amb
companys de Menorca, han dit que la ubicació actual de la
comissaria de policia nacional és bona, és cèntrica i, per tant,
si es pogués arreglar en el quarter de Santiago també seria molt
millor que no ubicar fora de la ciutat el nou quarter.

Per tant, si la possibilitat d’arribar a uns acords entre els
ministeris pogués arribar a bon terme, ens aniria bé i no
s’hauria de fer un edifici nou en aquest cas. Per tant, donaríem
suport també a les dues esmenes que han fet des del Grup
Parlamentari Popular.

Com dic, així com està plantejada inicialment no li
donaríem suport. Gràcies president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara 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 i diputades.
Com han dit altres grups que m’han precedit, certament no
estam a favor de les formes en què s’expressa aquesta
proposició, diríem més, quan diu la frase de l’absurda petició
de l’alcalde de Maó d’acollir les persones immigrants il·legals
de l’Open Arms, quan va fer l’anunci en el seu moment, no
només no la trobam absurda, sinó que la compartim totalment. 

Per tant, no estam d’acord amb lligar persones, l’arribada de
persones immigrants, que ja tenen prou amb haver de sortir de
ca seva, perquè ningú no està millor que a ca seva, per tant, si
surts és perquè tens unes necessitats imperioses, per tant, no
podem compartir com es lliga amb aquesta proposició no de
llei l’arribada de persones immigrants amb les necessitats tant
de mitjans materials com de mitjans personals la policia
nacional.

Pel que fa al primer punt, així i tot, consideram que no hem
de mesclar la proposició, els seus antecedents amb la proposta
en si. La proposta en si, els dos punts, compartiríem amb la
portaveu d’El Pi, que en el punt número 1, si s’accepta
l’esmena del PP, fins i tot a nosaltres ens aniria millor que
traguessin directament la menció a “persones immigrants”, li
podríem donar suport. 

Així i tot faré un resum de com s’ha dotat la policia
nacional, perquè de vegades els fets valen més que les paraules.
Han passat d’unes convocatòries el 2013, de 140 places a nivell
nacional, de policies nacionals, a convocar-ne, el 2016 per
exemple, 2.600; el 2017, 3.200; i el 2019, 2.500. Ara hi ha
convocades places per al cos de policia nacional amb una
quantitat suficient; és a dir que el Govern té en compte que hi
ha necessitats imperioses en aquest cos de policies.

Pel que fa referència al segon punt, consideram que la
proposta, com saben, el govern de l’Ajuntament de Maó ja va
cedir la parcel·la per construir la nova prefectura que està en el
pla, està amb els 3,5 milions dotat, per començar les obres el
més aviat possible. Hi ha una sol·licitud de pròrroga demanada
la qual s’ha acceptat.

No compartim que la ubicació escollida per l’Ajuntament
de Maó sigui tan enfora, de fet està a 8 minuts de l’ajuntament,
vostè si agafa..., jo he fet l’exercici d’agafar el Google Maps i
he fet de la ubicació, del carrer Borja Moll, a l’Ajuntament de
Maó són 8 minuts caminant. No crec que sigui una excusa de
dir que no és cèntric, per fer un canvi total dels acords d’un
ajuntament, uns acords que tenen en compte el planejament,
que tenen en compte els acords entre els diferents partits i tenen
en compte 15 anys de cessió i de pròrrogues d’un ajuntament
on ha cedit la plaça. Jo crec que el Parlament no és qui per dir
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on ha d’anar una prefectura de policia d’un municipi, açò és
clarament una superposició de les competències municipals,
tant urbanístiques com decisions del mateix ajuntament.

Per tant, nosaltres, si s’accepta l’esmena del Partit Popular
al segon punt, farem un vot contrari. Si no s’accepta, farem un
vot a favor, atès que el nostre grup, el nostre partit sempre ha
donat suport a la nova prefectura i consideram que és molt
necessària.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara procedeix a la suspensió per un temps
de deu minuts, per la qual cosa es demana al grup proposant si
vol la suspensió o podem seguir?

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Solicito la suspensión.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, ara li correspondria... Vol suspensió? Ah, d’acord,
d’acord.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Continuam. Per tant, correspondria la intervenció del grup
proposant per fixar la posició i assenyalar si accepta les
esmenes, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Nosotros creemos que la llegada de
pateras..., no creemos que sea la causa exclusiva de las
deficiencias que sufre la policía nacional de Maó, de hecho, yo
he tenido la oportunidad de reunirme con el representante del
sindicato de la policía en Maó la semana pasada y sabemos que
sufren deficiencias por multiples causas, pero sí que en el
momento en que se presentó esta PNL era un debate de mucha
actualidad, porque precisamente se había producido un repunte
de este fenómeno. Por tanto, es algo que ha sucedido y que ha
evidenciado que hacen falta más medios a la policía de Maó.

En cuanto al Sr. Ensenyat, de MÉS, contestarle que, bueno,
es cierto que hay servicios que dependen del Estado que
presentan deficiencias, pero también del Gobierno balear, yo le
recuerdo que en el centro de salud de Son Gotleu hay ratas y
goteras, entre otras cosas. Quiero decir, la dejadez en la gestión
de los servicios públicos no es exclusiva de ninguna
administración, por desgracia, y no tiene que ver con el reparto
competencial, sino con las prioridades en la gestión pública. Y
cuando se prioriza en gasto ideológico y se desatienden los
servicios esenciales, como es la seguridad, en el caso de la
policía nacional de Maó, o como es la salud, en el caso del
centro de salud de Son Gotleu, pues pasan estas cosas.

Esta PNL constata una realidad, nos guste o no, que es el
fenómeno de la inmigración ilegal, y no por no plasmarla en
una PNL va a dejar de existir. Por tanto, en cuanto a los puntos
de acuerdo, que es lo que debemos aprobar o no, teniendo en
cuenta las enmiendas presentadas por el Partido Popular, esta
PNL quedaría de la siguiente forma.

En cuanto al punto número 1, quedaría igual, puesto que no
aceptamos la enmienda del Partido Popular.

Y en cuanto al punto número 2 de la PNL, nosotros
haríamos una transacción, en el sentido de sí aceptar el cambio
en la fecha en el punto 2, que actualmente dice que “deben
empezar las obras antes del 31 de diciembre de 2019",
evidentemente es porque esta PNL está desfasada, se presentó
en octubre de 2019. Sí que aceptaríamos que “empiecen las
obras antes del 31 de diciembre de 2020", en cuanto al resto del
texto quedaría igual.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, passaríem ara la votació i entenc que el punt 1
queda sense esmena i en el punt 2 hi ha una proposta de
transacció. Algú s’oposa a aquesta transacció? No s’oposa
ningú a aquesta transacció.

Per tant...

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Perdón, y aceptaría votación separada, si es posible.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, el punt 2 quedaria redactat de la manera següent:
“El Parlament de les Illes Balears insta al Gobierno del Estado
a construir una nueva comisaría de la policía nacional, en
cumplimiento del Plan de infraestructuras del Ministerio de
Interior, de manera que les obres comencin abans del 31 de
desembre del 2020, a fi que aquesta infraestructura pugui ser
una realitat a l’any 2021". És el que jo he entès, d’acord?

Per tant, passem a la votació del punt 1 tal i com està
redactat.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Per tant, queda rebutjat per 1 vot a favor, 8 en contra, 4
abstencions.

El punt 2, amb l’esmena transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

Per tant, són 6 vots a favor, 2 en contra, 4 abstencions.

En conseqüència, queda aprovada la proposició no de llei
RGE núm...

Podríem tornar votar el punt 2, per favor.

Vots a favor del punt 2, transaccionat? 7.
 

Vots en contra? 2.

Abstencions? 4.

Per tant, quedaria aprovat per 7 vots a favor, 2 en contra, 4
abstencions.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 7434/19, relativa a la policia nacional de Maó.

2) Proposició no de llei RGE núm. 7500/19, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a oferta pública i formació de
policies locals.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 7500/19, presentades pels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
l’oferta pública de formació de policies locals.

Per a la seva defensa, pel Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula per cinc minuts la Sra. Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Moltes gràcies, president. Efectivament, aquesta proposta
és referent a la formació de policies locals. Primer de tot,
volem agrair i posar en valor la feina que realitzen tots els
col·lectius que estan en primera línia en aquesta situació tan
excepcional de pandèmia que passam: policia, bombers,
personal de protecció civil, són, juntament amb sanitaris,
personal de residències, personal de neteja i un llarg etc., que
no esmentaré, entre d’altres, col·lectius que veritablement tenen
vocació de servei públic i que en aquests moments tan
complicats són més necessaris que mai. Per tant, no ens
cansarem de visualitzar la seva feina i agrair a tots aquests
col·lectius la feina de donar suport i estar en la línia de servei
públic per poder passar aquests moments tan difícils. 

L’Escola Balear d’Administracions Públiques té com a
principal objectiu la millora de la formació i sobretot la
capacitació dels empleats públics de la comunitat autònoma
amb la finalitat d’incrementar l’eficiència del servei públic. En
conseqüència, també, es millora l’eficiència i el servei als
ciutadans i ciutadanes. 

El nombre d’efectius de policia local a la majoria de
municipis de les nostres illes està per sota de les ràtios
recomanades atès que, com saben, hi va haver molts d’anys que
no es va poder treure oferta pública i també la situació es va

agreujar amb molts d’efectius que han passat a la segona
activitat perquè han arribat a l’edat de jubilació.

La modificació efectuada en el 2017 de la Llei de
coordinació de policies locals va canviar substancialment el
model de selecció dels policies locals, ara són els ajuntaments
els que han de fer les oposicions mitjançant processos ordinaris
de selecció i, una vegada que han finalitzat aquests aspirants,
el Govern balear, a través de l’EBAP, realitza els cursos bàsics
de formació per a policies locals. Així, l’EBAP no organitza
cursos fins que no hi ha persones que han superat els processos
de selecció i es troben en disposició de realitzar aquest curs. De
fet, el Govern balear ja va comunicar fa mesos a la FELIB i a
tots els ajuntaments que estava en disposició de començar els
cursos bàsics i aquest gener de 2020 varen començar  perquè
varen finalitzar els processos selectius.

En qualsevol cas, l’EBAP i la Direcció General
d’Emergències i Interior estan en contacte continu amb els
ajuntaments per tractar de coordinar i harmonitzar el tancament
dels seus processos selectius per iniciar aquests cursos i també
per fer-los flexibles, com s’ha fet durant aquesta pandèmia i
que en breu també explicaré els detalls. 

Així, varen finalitzar els processos unificats d’oferta de
places de policies municipals a diferents municipis de Menorca,
places a Ciutadella, 8 a Maó, a Eivissa també, a Sant Antoni, a
Santa Eulària, a Sant Joan i a Formentera s’han convocat també
places, i a l’Ajuntament de Mallorca. En total, més de 170
places convocades.

Quant als processos selectius extraordinaris, que és una
altra via de poder cobrir places, també es duen a terme, també
hi ha un centenar de places. 

Així, com he dit abans, vull explicar que el gener de 2020,
que varen acabar els processos selectius, va començar el curs
i va venir la COVID, com no ens cansam de recordar, i atenent
aquestes necessitats vam tenir la previsió que les bases de la
convocatòria permetien flexibilitzar aquests cursos. Per tant, les
circumstàncies excepcionals van poder considerar la
possibilitat d’habilitar personal funcionari en pràctiques per fer
el curs que es poguessin incorporar als ajuntaments durant la
COVID en pràctiques, i així també poder donar un suport en
aquells moments tan difícils.

Per poder fer açò va ser necessari també modificar el Decret
55/2017, de fons de seguretat de policia de les Illes Balears,
que es va fer mitjançant el Decret Llei 5/2020, com vostès
saben, de 27 de març, perquè va establir mesures urgents en
matèria tributària i administrativa per fer front a l’impacte
econòmic i social de la COVID. Així, es va suspendre
l’obligatorietat de la càrrega lectiva durant el període de la
vigència de l’estat d’alarma i també es va adaptar via telemàtica
poder fer part d’aquest curs.

Per tant, nosaltres creiem que aquesta proposició segueix
vigent i té tres punts: un és instar, impulsar de manera
coordinada amb la FELIB i els ajuntaments de les Illes
Balears...
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EL SR. PRESIDENT.

Sra. Carbonero, hauria d’acabar, per favor. 

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ.

... -sí, ja llegesc dos punts i ja...-, els processos selectius
d’estabilització i ampliació de les plantilles de policia local,
que consideram que és molt necessari.

El segon punt, iniciar els cursos bàsics de formació de
policies locals un cop hagin finalitzat els processos selectius,
seguint la Llei de coordinació.

I el tercer punt, estudiar la implantació dels mitjans
necessaris per poder dur a terme aquests cursos tant a les illes
de Menorca com a Eivissa.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Si bé és cert que aquesta iniciativa la
vàrem registrar fa molts de mesos, podríem dir que no ha
perdut la seva vigència i fins i tot podríem dir que ha guanyat
força. 

Els dos motius principalment que consideram és, primer,
que és fonamental la formació dels membres dels cossos de la
policia local, perquè exerceixen una funció bàsica quant a la
seguretat ciutadana i també solen ser el primer contacte amb la
ciutadania quan succeeix qualque fet en el seu municipi. I el
segon motiu, perquè hem vist com a la nova situació els cossos
i forces de seguretat de l’Estat, i aquí hi incloem la policia
local, s’han vist desbordats en alguns municipis davant les
noves mesures de prevenció aplicades per fer front a la
COVID-19.

És per això que si abans ja era necessari que els municipis
poguessin ampliar la seva plantilla de policies locals, ara ho és
encara més. Però topam amb dues situacions o dues qüestions,
per així dir-ho: la primera és la que tots ja coneixem i tots més
o manco en bona mesura hem demanat o bé, com és el nostre
cas, acabar amb la llei Montoro, o altres grups han demanat la
modificació. Tenim aquesta legislació que fa molts anys que
dificulta l’ampliació de les plantilles i, en conseqüència, la
millora de la seguretat ciutadana. Sobretot en època estival
sempre hem vist que ens ha fet falta més personal dins els
cossos i forces de seguretat de l’Estat.

L’altra és que per ampliar i millorar les plantilles cal, per
una part, realitzar els processos selectius per part dels
ajuntaments i, per l’altra, una vegada acabats aquests processos
selectius iniciar els cursos bàsics de formació per part del
Govern. I és fonamental seguir impulsant aquests processos i
aquests cursos de formació per tal de donar resposta a les

necessitats i a la millora de les plantilles de les policies locals
dels municipis. En aquest sentit va enfocada la nostra iniciativa
que, com dic, amb la nova situació cobra més importància. 

Finalment, per acabar, resulta necessari i és molt important
que les illes de Menorca i d’Eivissa també puguin disposar dels
mitjans necessaris per poder realitzar els cursos bàsics de
policies locals.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 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:

(Inici d’intervenció inintel·ligible per mal funcionament del
micro)

... perquè... -no se sentia abans o què?, no he tocat res-, perquè
en els municipis de costa evidentment les condicions laborals
són totalment diferents, amb la qual cosa evidentment es fa
necessari ampliar aquesta plantilla de policies locals, i
especialment per donar aquests noves respostes també
ocasionades per la post COVID i la gestió d’aquesta post
COVID.

Per tant, res més a afegir a tot el que s’ha dit ja fins ara. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Popular s’han presentat les
esmenes RGE núm. 10814 i 10815/20. Per a la seva defensa té
la paraula el Sr. Camps, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. El Partit Popular en múltiples
ocasions ha introduït en el debat parlamentari a través de
diferents iniciatives, la necessitat de prestar més atenció i més
recursos a la formació, capacitació i actualització dels policies,
bombers i voluntaris de Protecció Civil de la nostra comunitat
autònoma. Fa que siguem molt conscients del valor estratègic
d’aquestes accions formatives, encaminades a la consecució
d’un doble objectiu: per una banda, la formació bàsica i
d’actualització, ajuda a incrementar la seguretat del
professional, l’eficiència, l’eficàcia del servei públic prestat per
aquests funcionaris públics, reforçant la qualitat en les seves
actuacions i, per tant, les quotes de satisfacció i seguretat de la
ciutadania s’incrementen. Per altra banda, els coneixements, les
habilitats i capacitacions adquirides al llarg de la seva
trajectòria laboral, conformen la base necessària per a la
consecució de la promoció i la carrera professional i esdevenen
un element motivador clau en la professionalització de la
funció pública.

Per tant, des del Partit Popular sempre volem donar suport
i impulsar accions formatives adreçades a la millora de la
prestació dels serveis públics.
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Però avui, un cop més, assistim a un exercici de cinisme
polític per part dels partits de l’esquerra, instant el Govern al
qual donen suport a realitzar actuacions que vénen sent
d’obligat compliment, tant per part de la conselleria competent
en matèria de la Funció Pública com de l’EBAP. La missió,
segons la normativa que el desenvolupa, és precisament
millorar la formació i la capacitació dels empleats públics de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i gestionar la selecció
en la previsió i la promoció del personal al servei de
l’administració de la comunitat autònoma.

Resulta una excusa recurrent del govern de l’esquerra
d’aquesta comunitat autònoma i dels que li donen suport,
atribuir-ho quasi tot a l’anomenada llei Montoro, el que en
realitat és un cas d’ineficàcia i falta d’interès per resoldre els
problemes urgents en la matèria que ens ocupa.

La proposta que avui es porta, es limita a acariciar
suaument el Govern, per blanquejar una actitud de veritable
desinterès en posar ordre i sobre la problemàtica entorn de la
promoció i capacitació dels cossos de policia i de la seguretat
en la formació que depenen de l’EBAP. 

No serveix de res l’aprovació de retòrics acords coneguts en
l’argot parlamentari, com si aquests no van sotmesos a terminis
concrets i d’obligat compliment i acompanyats, en fi, d’una
voluntat d’aquest Govern de donar solució a la demanda
municipal completament justa que les seves forces de seguretat
i serveis mancomunats de policies, tinguin la formació
necessària i adequada.

El problema esclata aquests dies, comencen els caps de
policia a renunciar a les seves obligacions per mancances de
plantilla, per mancances de formació i d’altres. El procés
unificat era una eina que nosaltres vèiem amb bons ulls, però
està demostrat que la poca o falta d’implicació del Govern, el
que no és admissible és que estiguin 2 anys per poder
consolidar places uns policies locals que estan en les
condicions d’interins. Per tant, l’engranatge no està prou
engreixat. 

Per aquest motiu, presentam aquestes dues esmenes, perquè
entenem que amb la redacció presentada pels partits que han
presentat aquesta proposta, falta matisar uns terminis perquè
l’experiència ja ens diu que si ho deixam obert no sabem quan
es podrà donar aquesta formació i quan es podrà iniciar aquesta
formació. Per tant, l’esmena primera: “el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a iniciar els cursos
bàsics de formació de policies locals, amb l’improrrogable
termini de dos mesos, un cop hagin finalitzat els processos
selectius, seguint l’establert a la Llei de coordinació de policies
locals.”

I la segona esmena: “el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a estudiar i habilitar, de manera
imminent, la implantació dels mitjans necessaris per poder dur
a terme els cursos bàsics de policies locals a l’illa de Menorca
i a l’illa d’Eivissa”. Per què aquesta segona esmena? Perquè
entenem i sabem, som coneixedors que hi ha hagut diferents
cursos de formació a les diferents illes...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, hauria d’anar acabant.

EL SR. CAMPS I PONS:

... -vaig acabant, gràcies- i el que no voldríem seria que quan es
puguin reprogramar aquests nous cursos puguin estar escassos
de material per poder donar la formació en temps i forma als
nous membres de les policies locals.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Ara passem al torn de fixació de posicions. Per part del
Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula la Sra. Guasp, per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. Me sumo a las palabras y a la
intervención del Sr. Camps, el portavoz del Grupo Popular en
esta comisión y en esta proposición no de ley.

Nos llama mucho la atención a mi grupo parlamentario que
los grupos que conforman el pacto de gobierno hoy nos
presenten, como ya nos tienen acostumbrados, una PNL,
presentan una PNL instando al Govern porque no están
cumpliendo con su responsabilidad de programas formativos,
esta vez a la policía local. Creemos que los grupos del pacto
deben dejarse de parapetarse detrás de la ley Montoro y
empiecen a gestionar y sean más eficientes en su gestión.

Mi grupo parlamentario ya se lo dijo y se lo exigió a la
consellera de Administraciones Públicas, el 18 de septiembre,
en su comparecencia en esta comisión, al inicio de la
legislatura, le exigimos una mayor formación para los
responsables de Protección Civil, emergencias y las policías
locales. También poner en marcha mejoras en los programas de
formación continua, no sólo en la formación de cursos básicos.
El objetivo es mejorar la eficiencia y el servicio que se presta
a la ciudadanía y también mejorar la capacitación de los
agentes de policías locales. También queríamos que esa
formación continua sirviera para dar respuesta a las
necesidades de nuestros ayuntamientos y de nuestros
municipios.

Consideramos desde mi grupo parlamentario que la
formación que se está dando desde la EBAP, no sólo ya a los
policías locales, sino, como ya he dicho, a Protección Civil y
emergencias, es completamente insuficiente, y manifestamos la
necesidad de que los cursos básicos de formación de los
cuerpos de policía local se impartan en un plazo corto, una vez
finalizados los procesos selectivos.

Y, por ello, avanzamos que votaríamos a favor de las dos
enmiendas que presenta hoy el Grupo Popular, que tienen como
objetivo acotar en el tiempo la obligatoriedad de impartir estos
cursos.

Muchas gracias.
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LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias presidente. Yo me sumo a las manifestaciones
realizadas por los diputados portavoces del Grupo Popular y
del Grupo Ciudadanos, vemos una incongruencia evidente en
el tema de apoyar a un gobierno, cuando los mismos grupos
que lo están apoyando, están constatando que ese gobierno no
cumple con sus obligaciones.

Más allá de ello, pues sí estoy de acuerdo con esta
iniciativa, creo que es necesaria y creo también que las
enmiendas presentadas por el Partido Popular mejoran la
iniciativa, vienen a acotar en el tiempo la obligación de cumplir
con la legislación. Y, por tanto, animo a los grupos proponentes
para que acepten estas enmiendas y votaríamos a favor.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Pi Proposta per
les Illes té la paraula la Sra. Sureda, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. És molt
important per als municipis no només ampliar, sinó poder
omplir i cobrir la plantilla de policies que tenen. És cert que la
immensa majoria de municipis de costa, el fet de duplicar les
persones que hi ha a l’estiu, o fins i tot triplicar, necessiten un
reforç important que moltes vegades no tenen per manca
d’efectius. Hi ha una guerra pilla entre municipis, per poder
captar la policia millorant les condicions laborals i hi ha alguns
municipis que no poden donar aquestes possibilitats i aquestes
millores laborals perquè, pressupostàriament, no s’ho poden
permetre.

Amb referència als punts de la proposició, nosaltres en
principi hi estam d’acord, pensam que les esmenes del Grup
Parlamentari Popular els milloren, a l’esmena 3 no només
demana estudiar sinó que també demanar habilitar la
implantació dels mitjans necessaris el més aviat possible.

Però l’esmena 2, a mi em genera un dubte del punt que es
presenta a l’esmena; l’esmena demana que en dos mesos es
facin els cursos de policia, i em genera el dubte que si hi ha
municipis que posen en marxa el procés selectiu del policia, és
clar, des del moment que el municipi aprova la plaça, és a dir
que la persona aprova aquella plaça fins que acaba el curs,
l’ajuntament ja ha de pagar a aquell policia, per tant, als
municipis els interessa que tan aviat com sigui possible es
puguin executar aquests cursos.

A mi m’agradaria que la Sra. Carbonero m’explicàs o
m’aclarís i m’especificàs a veure si és així com jo li dic,
perquè, és clar, si un municipi fa més via..., o si hi ha uns
terminis per a tots els municipis a l’hora d’haver de fer unes
bases, perquè si un municipi aprova..., o un policia aprova en
aquell municipi la plaça, des d’aquell moment l’ajuntament està
obligat a pagar i no té el policia fins que no acabi el curs. Per
tant, amb l’esmena que ha presentat el Partit Popular asseguren

que tan aviat com sigui possible es farà el curs de formació del
policia local.

Per la resta, votarem a favor, gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, ara procedeix la suspensió de la sessió per
un temps de deu minuts, per a la qual cosa es demana al grup
proposant si vol suspendre... No? Podem continuar.

Per tant, pertoca la intervenció dels grups proposants per
fixar posicions i assenyalar si accepten les esmenes, per un
temps de cinc minuts. Per part del Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la Sra. Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ: 

Sí, moltes gràcies, president. Primer de tot, faré un poc
d’antecedents de per què surt aquesta proposició.

Recordaran que a l’octubre del 2019 el Partit Popular va fer
una proposició no de llei, amb RGE núm. 7500/19, en la qual
es demanava la convocatòria extraordinària i urgent de cursos
de formació, per formar nous policies per als municipis de les
Illes; i també coordinar amb els municipis de la nostra
comunitat un sistema de cobertura de places de policia.
Nosaltres els vam fer una esmena, perquè consideràvem que no
s’ajustava a la modificació de la llei que he explicat a la
primera intervenció, i que ara no repetiré; és a dir que canviava
substancialment el procés. Els ajuntaments són els que treuen
les places, tot i que, tot i que, atesa la gran demanda que hi ha
per tots els ajuntaments, s’han posat d’acord en algunes
convocatòries extraordinàries on es treuen tots els municipis,
conjunta.

Són dues vies, que hi ha: una, els ajuntaments, la que diu la
llei, l’ajuntament treu la plaça. I l’altra, que hi pot haver un
acord de diferents ajuntaments, que també està en vigor aquesta
línia, on es treuen les places de manera conjunta. Però, sí o sí,
els policies han de fer aquest curs habilitant, a no ser que ja el
tenguin, a ser que ja el tenguin, perquè també hi ha casos que
poden tenir, com que fa molts anys que són interins, que ja
l’hagin fet en el seu moment i que es poden incorporar tot
d’una, quan hagin tret la plaça. 

Jo no voldria, pel que em demana la portaveu de El Pi..., el
policia no es pot incorporar a la plaça fins que no té la
capacitació, per tant, jo entenc que tu tens -com ajuntament-
una plaça habilitada, amb un pressupost, però se t’incorpora i
agafa la plaça el policia quan ja té la capacitació. Així i tot, he
fet la consulta, perquè m’ho ha dit abans, i em podria
equivocar, ho deix amb el dubte, però posaria la mà al foc que
és així. 

El fet que ens demanin dos mesos, jo li ho diré, miri, no li
acceptarem les esmenes, ni la primera ni la segona, perquè
l’EBAP intenta coordinar -per eficiència i eficàcia- quan
acaben els processos, és a dir, intenta fer-los el més prest
possible però que no quedi ningú fora, per exemple, aquestes
passades, van esperar un poc més de temps perquè es pogués
incorporar un policia de Formentera, un; és clar, perquè saps
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que Formentera té les mateixes necessitats que la resta d’illes
i que si tu, en els dos mesos -en aquest cas, fossin dos mesos-
en els dos mesos ja comences el curs i no esperes una setmana,
dues, tres, que acabi el procés de Formentera, quan faràs el curs
per a un policia de Formentera?

És clar, tancar tant els terminis és perillós en aquest sentit,
perquè pots deixar algun municipi o, en aquest cas l’illa de
Formentera, molt repenjada respecte del conjunt del procés. 

Tornaré al debat inicial d’aquella proposició. Nosaltres vam
fer una esmena en el seu moment al primer punt on demanàvem
que s’impulsés de manera coordinada, per part de la FELIB,
amb els ajuntaments i les illes pels processos selectius perquè
hi havia aquesta confusió, aquesta confusió que no han de fer
el curs previ a presentar-se, com era abans, els curs el fan
després, a posteriori, i són els ajuntaments els que treuen els
processos. Però vostès no ens varen acceptar l’esmena i
nosaltres automàticament, després del vot desfavorable, per tant
teníem que estàvem d’acord amb el fons, que és habilitar
policies perquè no hi manquin..., i més en els moments que
passam ara de pandèmia, vam preparar aquesta proposició on
consideram que sempre hi han de posar la guindilla en el sentit
que aquestes dues esmenes ajusten... Jo ho entenc, que vostès
vulguin “com més prest possible”, però els puc assegurar que
l’objectiu ho és “com més prest possible”, però acceptar una
esmena que concreti “dos mesos” se’ns fa molt difícil per
aquests motius que els he explicat. 

Voldria fer una rectificació tipogràfica, que és una
ximpleria, però ho he vist ara, que quan ralla de la FELIB, està
amb pe, i és de les Illes Balears, ha d’estar amb be. 

I res més, no acceptaríem les esmenes. Moltes gràcies, Sr.
President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, ara pel Grup Parlamentari Unidas Podemos
té la paraula la Sra. Sans. 

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Tenc poc més a afegir al que ha exposat
la Sra. Carbonero i, per tant, no faré rèplica.  

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, per tant, per part del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

No en faré ús, gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Per tant, acabat el debat, passam a votar la Proposició no de
llei RGE núm. 7500/19. Votam.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Ah, volen votació separada?

Per tant,...

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ: 

Sí, sí pot ser per punts. 

EL SR. PRESIDENT: 

Ah, perdó, com que ningú no havia dit res, no ho havia
demanat. Per tant, passem a votar el punt 1.

El punt 1. 

Vots a favor? Unanimitat. 

El punt 2. 

Vots a favor? Unanimitat. 

(Se senten veus de fons que diuen “no”)

No? Perdó.

Punt 2.

Vots en contra?

Perdó, tornem a començar. 

Passem a votar el punt 2. 

Vots a favor? 10. 

Vots en contra?

Abstencions? 3. 

10 vots a favor, 3 abstencions. 

Punt 3. 

Vots a favor? 10 vots a favor. 

Vots en contra?

Abstencions?

3 vots en contra. En conseqüència, queda aprovada la
Proposició no de llei RGE núm. 7500/19, relativa a oferta
pública i formació de policies locals. 

3) Proposició no de llei RGE núm. 8810/20, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a una formació
mínima dels bombers de les Illes Balears.

Finalment, passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 8810/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a una formació mínima dels bombers de les Illes
Balears.
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Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Camps, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. El passat 15 d’octubre, en
sessió plenària, vam compartir la preocupació que té el Partit
Popular pel gran dèficit formatiu per un col·lectiu, en aquest
cas els bombers de les Illes Balears, havent gestionat una
passada legislatura amb 4.000 milions més.

Vull tornar a recordar que des de l’EBAP a l’any 2016 es
van organitzar tres cursos només per als bombers de Mallorca
i tan sols un a Menorca i a Eivissa. Els anys 2017 i 2018 no es
va organitzar cap acció formativa per a aquest col·lectiu.
L’oferta formativa que van rebre els bombers a l’any 2019 va
ser ridícula, a Mallorca dos cursos, a Eivissa zero i a Menorca
un.

La preocupació d’aquest col·lectiu, els bombers,
s’incrementa ja que els antecedents deixen palesa la seva
mancança en una època amb recursos i possibilitats des de
l’EBAP per donar resposta a la seva responsabilitat, i tot açò va
ser incapaç d’uns mínims, ja que entenem que davant d’una
crisi serà molt més complicat poder tirar endavant accions
formatives. 

L’article 4, del Decret 31/2012, de 13 d’abril, pel qual
s’aproven els estatuts de l’Escola Balear de l’Administració
Pública, estableix que els objectius fonamentals de l’EBAP són
la formació, la capacitació i el perfeccionament del personal
públic. 

Les institucions generals dels plans de formació de policies
de corporacions locals en formació de seguretat en emergències
i bombers i de formació de voluntaris de Protecció Civil fan
que aquest personal hagi de poder disposar d’una formació
mínima per poder prestar els serveis amb garanties i amb
seguretat. 

Per açò presentam aquesta PNL, perquè entenem que no
podem seguir amb aquesta deriva, aquests cinc anys amb una
formació molt esquifida sense uns termini ni unes obligacions
pel Govern d’aquesta comunitat autònoma, per açò ens hem
vist obligats a poder acotar en terminis aquesta formació. 

Per tant, en el primer punt entenem que del que resta de
l’any 2020 s’hauria de treure el compromís d’un mínim de dos
cursos, tant per a l’illa de Menorca com per a l’illa d’Eivissa.
El calendari que té previst l’EBAP no té previst cap tipus de
formació, i entenem que seria un error i una falta de respecte i
una irresponsabilitat per part del Govern no reconsiderar
aquesta obligació.

Pel que fa al punt segon, entenem que, com a mínim, durant
l’any 2021 hi ha d’haver tres cursos de formació a cada
col·lectiu a cada illa perquè no podem seguir amb aquesta
deriva. 

Per tant, esper que els representants de totes les formacions
polítiques siguin sensibles i vegin amb bons ulls aquesta
proposta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT.

Moltes gràcies. Per part dels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca s’ha presentat
l’esmena RGE núm. 10847/20. 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. És una altra proposició que
compartim el fons, consideram que tot el col·lectiu
d’emergències, bombers, necessiten una formació, són
formacions molt específiques que de vegades són difícils
d’organitzar i difícils també de trobar els llocs que siguin
idonis. 

És cert que dins aquest anys s’han ofert cursos per a
bombers, tot i que no s’han impartit. Vostès saben que enguany
ha estat difícil que tot rodés amb normalitat. 

També consideram que s’ha de preservar l’autonomia,
l’autonomia de cada illa i  també de cada prefectura. Amb açò
vull dir que la nostra esmena va encaminada a no concretar tant
el nombre de cursos.

Creiem que, com he dit, és necessària la formació, la
compartim, compartim el fons d’aquesta iniciativa, però
consideram que no és objecte d’aquest Parlament entrar en el
fons del nombre de cursos s’han d’impartir, sense tenir en
compte que se suposa que els caps de prefectures, dels
col·lectiu de Protecció Civil, bombers, etc., alguna cosa hi
tenen a dir perquè de vegades tal vegada interessa més un curs
prou ampli, perquè de vegades parlam de cursos que superen un
nombre important d’hores i, per tant, tal vegada és més
interessant des del punt de vista del cap que es faci un curs de
suficients hores, per a un tema concret, que no dos, per
exemple.

Veiem que és un matís perillós entrar en aquestes qüestions
de tan de detall, quan vostès saben que els acord marc de cada
administració doncs tenen els acords de formació del seu
personal, però és com si jo demà dugués una proposició no de
llei aquí per la qual demanés que tots els enginyers es formessin
en un curs anual de 20. Bé, es pot demanar, però surt un poc de
les iniciatives d’un parlament, on l’objectiu està clar, el
compartim, però concretar tant, tornes suplantar un poc les
iniciatives dels mateixos cossos i dels mateixos caps, que són
els que a cada moment saben el que es necessita i el que es
requereix.

Nosaltres hem presentat aquesta esmena en aquest sentit per
poder-li donar suport, si no l’accepten, lamentablement ens
sabrà molt de greu, però no li podrem donar suport pels
arguments que hem explicat i bé, tot i compartir el fons. Moltes
gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies president. Com hem dit a l’anterior iniciativa, la
formació és fonamental per tal de dotar d’una formació
continuada, reciclatge de coneixement i cursos per tal
d’augmentar les plantilles i dotar les administracions
competents en matèria de bombers, d’unes plantilles preparades
i suficients en número, per tal de poder donar un bon servei al
conjunt de la població. Crec que amb això estam d’acord.

Però el que no tenim massa clar, i és el que ja ha comentat
la diputada Carbonero, és que haguem de posar un número
concret de cursos. Nosaltres opinam que els cursos han
d’arribar a totes les illes sí o sí, sense excuses i, en aquest
sentit, hauria d’anar enfocada la coordinació de l’EBAP amb
les diverses administracions per tal de garantir aquesta
formació tan necessària, però pensam que qui ha de decidir el
nombre de cursos a oferir hauria de ser entre les diferents
administracions implicades, que coneixen les necessitats que
tenen, i, per tant, haurien de ser aquestes les que disposessin el
nombre apropiat de cursos. I en aquest sentit, hem presentat
una esmena que ja ha exposat la diputada que m’ha precedit i
que només puc reiterar els seus motius exposats.

Igualment trob, ja que parlam de bombers, crec que,
estudiant un poc aquest tema, que he de dir que no en sóc ni
molt manco una experta en aquest tema, crec que aquesta
iniciativa constata que cal una normativa que aclareixi amb més
profunditat la coordinació dels bombers i la seva formació, per
tal de no generar dubtes de quina és l’administració competent.
Nosaltres entenem que sigui com sigui, la coordinació i la
col·laboració ha de ser total entre totes les administracions
perquè és l’única manera de poder garantir uns serveis adequats
i de qualitat.

A més, crec que també tots som coneixedors que tenen unes
necessitats importants i unes mancances que ja ens han reiterat,
com per exemple en algunes illes tenen una mancança
d’instal·lacions per poder fer les seves pràctiques, o que
necessiten una millora en les seves instal·lacions i materials. I
jo pens, el nostre grup pensa que hauríem de seguir treballant
en aquest sentit, que vull dir que, encara que moltes vegades
l’oposició pugui pensar que no, es fa feina per tal de millorar
tots aquests serveis.

I res més, gràcies.

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, moltes gràcies, Sr. President. En la mateixa línia que
abans intervenien les companyes tant de PSIB-PSOE com
d’Unidas Podemos, entenem que es tracta d’una competència
que és o be municipal, per a municipis superiors a 20.000
habitants, la majoria dels quals moltes vegades ho han delegat
als consells insulars, per tant és una competència que és insular,
en el cas de Mallorca gestionada tant per l’Ajuntament de
Palma com pel Consell de Mallorca, i a Menorca i a Eivissa pel
de Menorca i pel d’Eivissa, i que, per tant, en aquest sentit crec
que és important respectar l’autonomia de cada una de les
administracions.

Crec que dins l’exposició de motius la PNL parlava que
s’havien fet tota una sèrie de cursos i és important ressenyar
que aquests cursos feia més de 10 anys que no es feien, amb les
conseqüències que això tenia, entre les quals un excés dins els
pressuposts respecte de les hores extres per cobrir serveis
bàsics i d’altres que no són desitjables.

Per tant, evidentment, coincidim que aquesta dinàmica que
es va reprendre de tornar fer cursos de formació per a bombers,
tant a Mallorca com a la resta d’illes, evidentment no s’ha
d’aturar perquè, repetesc, feia més de 10 anys que no se’n
feien.

I sí que tal vegada no coincidim quant que el nombre que
s’hagin de fer, que aquest hagi de ser representatiu o almanco
ponderat a cada una de les illes, que cada una de les illes pot
tenir una realitat o una idiosincràsia que sigui totalment diferent
una de l’altra, però que, en tot cas, no correspon a aquest
parlament decidir quants se n’han de fer per a cada una de les
illes, sinó que correspon sobretot a les administracions
implicades, en aquest cas, els consells insulars sobretot, que
són els que, atenent la seva idiosincràsia, la seva realitat i les
seves possibilitats, haurien de dir quants cursos són necessaris
a cada una de les illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passem al torn de fixació de posicions.
Per part del Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula la Sra.
Guasp, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. Creo que los portavoces lo han
explicado bien, nosotros ya lo hemos también dicho y
expresado en la anterior proposición no de ley que se ha
presentado hoy. Ya el 18 de septiembre mi grupo parlamentario
exigió a la consellera de Administraciones Públicas, en su
comparecencia en esta comisión, que debía ampliar la oferta 
formativa por parte del EBAP a los cuerpos de emergencias, a
los cuerpos de policía local y los cuerpos de bomberos.

Si bien estoy de acuerdo en lo expresado por el Sr. Camps,
también el sentido común me hace entender lo que ha explicado
la Sra. Carbonero, y estoy de acuerdo con la enmienda que
presentan, es importante también introducir que se debe
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intensificar y coordinar con el resto de administraciones, la
planificación formativa, que no estaría en la proposición no de
ley original que nos presenta el Grupo Popular.

Y también el sentido común pues me hace estar de acuerdo
con los grupos que proponen esta enmienda hoy, en que es
difícil que el parlament exija un número de cursos concretos,
creo y considero que deben ser los propios cuerpos quienes,
con las administraciones implicadas, consell o ayuntamientos,
deben establecer el programa formativo, y estamos de acuerdo,
por tanto, con la enmienda que se presenta hoy; si bien, si no la
acepta el grupo proponente, también votaremos a favor de la
proposición, aunque nos gusta muchísimo más el enfoque de la
enmienda.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula la Sra. Ribas, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Mi grupo va a apoyar esta iniciativa,
tanto si se admite la enmienda presentada por los grupos que
dan apoyo al Govern, como si no, por tanto...

Sí que creemos que es cierto que tal vez sean los propios
cuerpos de bomberos, en la misma línea que ha comentado la
Sra. Guasp, quienes decidan el número de cursos que necesitan,
y no tanto por una imposición de este parlament. Pero, en fin,
en cualquier votaremos a favor.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Així com
hem aprovat i hem parlat de la importància de formar plantilles
de policies locals, també és imprescindible que hi hagi accions
formatives en els bombers per poder millorar, adaptar-se també
a les situacions actual, etc.

Puc entendre que l’esmena que s’ha presentat, més que una
esmena de modificació és de substitució dels dos punts, no
només del punt 2, substitueix... perquè, si no, no tenia sentit
que a  Mallorca fessin tres cursos i a Eivissa i Menorca, que, a
part del punt 2, o a l’inrevés, que fos només per al punt 2, dels
tres cursos de Mallorca.

No veiem malament l’explicació que ha donat la Sra.
Carbonero, perquè és vera que hi pot haver qualque curs més
extens i, per tant, no veiem malament que hi hagi aquesta
coordinació que es planteja a l’esmena, però sí que crec que és

important remarcar que es facin cursos, de la necessitat que
se’n facin anualment perquè no passi el que ha passat, com ha
dit el Sr. Ensenyat, que feia més de 10 anys que no n’hi havia.
Per tant, és ver que no s’especifica un curs anual o una
formació específica anual dins l’esmena, però crec que és
important que es digués.

Nosaltres aprovaríem aquesta proposició amb l’esmena,
però també li donaríem suport si no s’accepta l’esmena, per la
importància que hi hagi uns cursos anuals. Crec que no és
necessari especificar quants, ara sí que pensam que la formació
és imprescindible i és necessària.

Així és que hi donaríem suport.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara procedeix la suspensió de la sessió per
un temps de deu minuts, per la qual cosa es demana al grup
proposant si vol una suspensió o podem continuar. Per tant,
correspon ara la intervenció al grup proposant, per un temps de
cinc minuts, per fixar la posició i assenyalar si accepta
l’esmena.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, és que els partits del
Govern avui no s’esforcen ni una mica ni gens i són
completament irresponsables, m’explicaré.

Si anem a la pàgina de l’EBAP i entram al punt 1 de
funcions: Promover, organizar y gestionar la formación, el
reciclaje y el perfeccionamiento del personal de la comunidad
autónoma y, en su caso, del resto de las administraciones de
su ámbito territorial, què vull dir amb açò?

El cap de servei, perquè em consta i ho tenc consultat, el
cap de servei del Servei d’Emergències, fa les seves peticions
als seus responsables polítics de cada illa, com ha de ser. I
aquests responsables traslladen a la consellera o al conseller de
torn per poder fer un pla anual de formació. Quin problema ens
trobam? Que aquesta formació doncs cada vegada és més
esquifida, cada vegada sofreix més impediments per poder
donar resposta a les necessitats dels professionals. I vostès, amb
aquesta esmena, l’únic que fan és una cortina de fum i anar en
contra de la professionalitat i contra la formació d’aquests
professionals.

L’EBAP, si vostès hi entren, durant aquest darrer mes ha fet
una sèrie de cancel·lacions, anul·lacions de cursos que tenia
prevists per a aquest exercici 2020, som conscients que la
COVID marca, però una cosa és cancel·lar i una altra cosa és
proposar-ho a una nova data, que açò no és el que es fa i, per
tant, amb les consultes que tenim fetes aquests cursos no es
realitzaran.

Per tant, nosaltres no podem deixar d’insistir que aquesta
formació és necessària. Per què posam un número de cursos
mínim? Perquè entenem que si no posam un número mínim de
cursos ho deixam tot obert i deixar-ho tot obert vol dir, doncs
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si ens ve bé ho farem i si no ens ve bé no ho farem. Jo pos
l’exemple, o he agafat la referència de Menorca, Menorca té 35
bombers professionals, els cursos que es destinen normalment
a aquest tipus de col·lectius, policies, bombers, entre 15 i 20
persones, per la seva eficiència i per la seva seguretat. Què vol
dir? Que si tenim una plantilla de 34, 35 bombers, en aquest
moment doncs si fem dos cursos tenim la possibilitat, l’opció
que cada un dels professionals puguin fer mínim un curs a
l’any.

Per tant, açò no vol dir intransigir en la resta
d’administracions, tot el contrari, açò el que vol dir és
coordinació, la coordinació que no hi ha. Els bombers de
Menorca també necessita el més urgent possible poder fer un
curs de capacitació, l’EBAP havia d’haver sortit, fa un any que
jo ho reivindic des que som diputat, per tant l’EBAP no
acompleix les seves funcions.

I nosaltres, amb aquesta PNL i amb els seus posicions, diem
que vostès l’únic que fan és fer de pantalla del Govern i no
voler fer una passa de responsabilitat i una passa decidida
perquè aquests bombers d’aquesta comunitat autònoma puguin
tenir aquesta formació.

Per tant, des del Partit Popular no acceptam l’esmena que
ha presentat el grup... el partit del Govern.

També dir al Sr. Ensenyat que, bé, no em consta a mi que
hagin estat 10 anys sense fer formació o duen 10 anys sense fer
formació els col·lectius de bombers, perquè, bé, tenc l’honor i
la sort que fa 26 anys que som bomber i, per tant, els temes de
formació hi ha hagut èpoques en què se n’ha fet més i en
èpoques menys, açò no ho discutiria perquè així és, però que
normalment els professionals dels serveis doncs sensibilitzen
i empenyen el polític de torn que pugui fer aquesta formació.

Per tant, venim ara... ara entram en una època molt
complicada amb la crisi que començam i la que ens ve, per tant,
em sembla un error no voler garantir uns mínims de formació
pactat amb cada un dels serveis, pactat amb cada una de les
illes perquè els professionals dels bombers, en aquest cas,
doncs puguin tenir aquesta formació cada any.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara, acabat el debat, passem a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 8810/20, he entès que no
accepta l’esmena. Per tant, passem a la votació.

Algú demana votació separada? No. Per tant, votació
conjunta.

Vots a favor? 6 vots a favor.

Vots en contra? 6 vots en contra.

Abstencions? 1 abstenció.

Per tant, hauríem de fer una segona votació.

Vots a favor? 6 vots a favor.

Vots en contra? 6 vots en contra.

Abstencions? 1 abstenció.

Ara procedeix suspendre la sessió.

(Remor de veus)

Reprenem la sessió i fem una tercera votació.

Vots a favor? 6 vots a favor.

Vots en contra? 6 vots en contra.

Abstencions? 1 abstenció.

Per tant, aquesta proposició no de llei haurà de passar a
plenari per dirimir l’empat.

I sense haver-hi cap altre punt a tractar, s’aixeca la sessió.
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