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EL SR. PRESIDENT:

En primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Perdoni, president, Joan Ferrer substitueix Francina
Armengol.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sr. Presidente, Maxo Benalal sustituirá en la segunda PNL
a mi compañera Patrícia Guasp, en la número 8360.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. 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.
4480, 4693 i 13634/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 4480/20, presentada
pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a assolir una
equiparació salarial real i efectiva per a les forces i cossos
de seguretat de l’Estat.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
4480/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a assolir una equiparació salarial real i efectiva per a
les forces i cossos de seguretat de l’Estat.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula la Sra. Guasp, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO.

Gràcies, president. Bueno, como saben, el Ministerio del
Interior anunció el pago de un tercer tramo para la Policía
Nacional, una subida salarial, pero decirles que, sin embargo,
no supone una equiparación real como el cuerpo de Policía
Nacional y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
habían acordado con el propio Gobierno del Estado en 2018.

Como saben, en 2018 se llegó a un acuerdo, se firmó un
documento que era el compromiso para equiparar los sueldos
con la policía autonómica de Cataluña, los Mossos d’Esquadra,
y que se haría en tres subidas salariales, y además se acordó el
desarrollo de una ley orgánica de retribuciones salariales de las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para evitar que un
futuro volviera a darse este desequilibrio. 

Además, se contrató una auditoría externa para certificar
esas nóminas y esa subida cuánto debía ser para todo el
catálogo de la Policía Nacional, se licitó y Ernst & Young fue
la empresa adjudicataria de esta auditoría. Si bien el año
pasado, el 29 de julio de 2019, se supo que el propio ministerio
y la Secretaría de Estado de Seguridad había pedido a esta
auditora modificar su informe, es decir, forzaba a modificar su
informe y, por tanto, las subidas salariales se hacían respecto a
un informe modificado.

Esto los sindicatos de la Policía Nacional lo denunciaron
ante la Fiscalía porque, bueno, se trataba de una auditoría
externa licitada con dinero público y por tanto consideraron
que no podía solicitar el ministerio que se cambiase
arbitrariamente esa auditoría para encajar la subida de sueldo.

Además, decirles que la ley orgánica a la que se
comprometieron en 2018 con el Gobierno central no se está
desarrollando en el Congreso de los Diputados a día de hoy.
Por tanto, se confirma que, por mucha subida salarial que ha
habido, que sí que ha sido en torno a 400 euros desde 2018,
esto no significa que haya una equiparación salarial. Los
sindicatos de Policía Nacional no están satisfechos y van a
seguir reclamando en esta línea.

La equiparación salarial está muy lejos aún de concederse,
máxime cuando se siguen aumentando las diferencias por
premios, complementos a los Mossos y otras policías
autonómicas sin control del Ministerio del Interior. Hay
muchísimas diferencias entre un cuerpo y otro, por ejemplo,
solamente para darles un ejemplo, las diferencias están en los
complementos, en los complementos es donde hay las
diferencias, no tanto en el salario, y por lo que tendríamos que
velar es por una equiparación del salario bruto y conjunto. Por
ejemplo, los Mossos d’Esquadra cobran o perciben 20 euros
por hora extra y la Policía Nacional en cambio 10 euros, es
decir, la mitad. También por la asistencia a juicios se retribuye
en el caso de los Mossos d’Esquadra y no así para la Policía
Nacional.

Por tanto, desde Ciudadanos reclamamos la equiparación
salarial total y real y vamos a seguir reclamándola en el
Congreso de los Diputados. Consideramos que es complicado
cuando el Sr. Sánchez considera la Policía Nacional un gasto
superfluo y el vicepresidente Pablo Iglesias considera que no
son esenciales. 

Esta proposición no de ley que presentamos tiene cuatro
puntos: el primero hace referencia al informe de la auditoria a
la que ya he aludido en mi intervención.

El segundo punto insta al Gobierno a incluir en los
presupuestos generales una verdadera remuneración igualitaria,
no solamente la subida de salario del tercer tramo, como se ha
anunciado que se hará en el mes de noviembre.

El tercer punto insta al Gobierno del Estado a tomar cuantas
medidas sean necesarias para que los 90 agentes de la Guardia
Civil, dependientes del Ministerio de Defensa, que aún no han
recibido la subida pactada hasta ahora correspondiente a
ninguno de los tramos, reciban ya al menos esa retribución
correspondiente a los dos primeros.

El cuarto instamos al Gobierno a ejecutar la subida ya
realizada y las que se deriven de la consecución de la
equiparación salarial real sobre el complemento específico
general, suponiendo esto que no quede excluido injustamente
el personal en segunda actividad.

Y el quinto insta, como digo, a tramitar esa iniciativa
legislativa popular que presentó Jusapol, y que viene explicada
en la exposición de motivos, que es el sindicato de Policía
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Nacional que estaba antes con la Guardia Civil, estaban unidos,
con el fin de que la misma pueda ser tramitada
parlamentariamente, ya que se negaron en el Congreso a pedir
su tramitación. Ellos lo que exigían era el cumplimiento de ese
acuerdo de 2018 firmado con el Gobierno en el que se acordó
desarrollar una ley orgánica.

Muchas gracias. Espero contar con el apoyo de todos los
grupos parlamentarios. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Guasp. Passam al torn de fixació de
posicions, per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula
el Sr. Camps, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I PONS.

Bon dia a tots. Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Guasp,
como ex-compañera del Partido Popular sabe que nos preocupa
y ocupa que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estén
bien reconocidas, dotadas de los mejores medios y con unas
retribuciones actualizadas.

Es justo recordar el acuerdo del 28 de febrero del 2018, del
Gobierno del Sr. Rajoy, alcanzando un preacuerdo en este
sentido, entre el Gobierno de España con todas las asociaciones
y sindicatos de la Guardia Civil y Policía Nacional para hacer
efectiva esta petición de equiparación salarial con un
presupuesto de 1.207 millones de euros. Este preacuerdo se
formalizó en un acuerdo definitivo el 12 de marzo de 2018,
mediante una resolución de la Secretaría de Estado de
Seguridad y se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 20 de
marzo.

Esta equiparación es un escenario de tres ejercicios y con
efecto retroactivo a 1 de enero de 2018, lo que supuso un
compromiso publicado en el Boletín Oficial del Estado de
1.207 millones de euros, un incremento de 561 euros para la
Policía Nacional de media, y de 720 euros por mes para un
guardia civil también de media. Este acuerdo fue incluido en el
proyecto de presupuestos del Estado que entró en Las Cortes el
9 de abril de 2018, y además era acumulativo con el acuerdo
del 9 de marzo en la negociación conjunta de la función
pública.

Contamos con dos ejemplos de consenso y de acuerdo, un
acuerdo de equiparación salarial publicado en el boletín oficial
y el acuerdo general de función pública, y se incluyó este
acuerdo en el proyecto de ley de presupuestos del Estado, se
votaron en el Congreso de Diputados el 23 de mayo y contó
con los votos a favor del Grupo Popular, Ciudadanos, Foro,
PNV, UPN, Coalición Canaria y Nueva Canaria, y votaron en
contra sorprendentemente el Partido Socialista, ya no sorprende
tanto Podemos, y mucho menos los partidos independentistas.

El Partido Popular exige al Gobierno de España que cumpla
el acuerdo del 12 de marzo de 2018, publicado en el BOE el 20
de marzo, y lo establecido en la Ley de presupuestos del 2018
en cuanto a la equiparación salarial de Policía Nacional y
Guardia Civil, esta equiparación gradual que supone un
esfuerzo presupuestario, que ha supuesto un esfuerzo de

negociación que está en la Ley de presupuestos y debería
haberse blindado por ley. 

Nos preocupa ver acuerdos entre el Estado y la Generalitat
de Catalunya consiguiendo 1.500 millones de euros
adicionales, de los cuales 700 millones para los Mossos
d’Esquadra. De poco serviría el esfuerzo de equiparación si
después la Generalitat incrementa otra vez de nuevo los salarios
sin tener en cuenta esa equiparación salarial. 

Por lo tanto entendemos del todo necesario que hubiese una
ley de ámbito nacional que blindase esa equiparación salarial
de todos los cuerpos de seguridad del Estado, así como el
conjunto de las comunidades autónomas.

Nos preocupa que desde que el Sr. Sánchez es presidente
del Gobierno el primer informe fuera devuelto por el Ministerio
de Interior y en manos del ministro Marlaska, exigiendo a la
consultora, como usted ha explicado bien, a realizar otro
posterior condicionado con la cantidad de 807 millones de
euros por la Secretaría de Estado de Seguridad. 

Irresponsable que el gobierno socialista vetase la
tramitación parlamentaria de la iniciativa legislativa popular
sobre la equiparación salarial presentada por Jusapol bajo las
excusas de insostenibilidad cuando el Gobierno cuenta con el
mayor número de ministros y altos cargos, con un despilfarro
insostenible de gastos superfluos incoherente, insensato e
innecesario. Se debe garantizar la equiparación de nuestras
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de forma real y
efectiva en todo nuestro territorio nacional y con más razón en
Baleares, donde se puede justificar debido a la insularidad, al
coste de la vida y en especial en los últimos cinco hay que
sumarle también el coste y la problemática situación de la
vivienda.

El Partido Socialista debería tener muy presente que el
expresidente Zapatero fue quien nos llevó a la pasada crisis con
su Champions League y sus brotes verdes. El Sr. Zapatero
rebajó el sueldo de los funcionarios por primera vez en la
historia, ¿ya no se acuerdan? El Sr. Zapatero suspendió la
revalorización de las pensiones en 2011, suprimió el cheque
bebé, etc., etc. La izquierda mucho hablar de defender lo
público y los funcionarios, y todas las comunidades autónomas
han cumplido este año con el incremento salarial de los
funcionarios, excepto Baleares y Extremadura, y eso que la
presidenta Armengol en el debate de presupuestos del año 2020
dijo que esto estaba asegurado. Ejemplo de lo que vale su
palabra: hoy volvemos a estar en el precipicio con unos
gobiernos sociales comunistas.

Por tanto, Sra. Guasp, desde el Partido Popular daremos
apoyo a su propuesta no de ley.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passem al Grup Parlamentari Unidas
Podemos, té la paraula la Sra. Sans, per un temps de cinc
minuts.
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LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. L’any 2018 es va signar un acord entre
els representants de quatre sindicats policials i set associacions
de Guàrdia Civil, en el qual se cercava equiparar el salari a les
retribucions de les policies autonòmiques. Es varen acordar 807
milions, que s’han pagat en diferents trams i que és de justícia
que per la mateixa feina es cobri el mateix salari.

A dia d’avui, com sabem, l’objectiu d’aquell acord està
pràcticament complert. S’ha aconseguit una millora retributiva
sense precedents en els cossos i forces de seguretat de l’Estat,
una pujada del 20% respecte dels salaris de l’any 2017, en
menys de tres anys; 807 milions en total destinats tant a
complement específic singular com a productivitat. I tot això
sense haver pogut aprovar uns pressupostos generals de l’Estat.
I el darrer tram, que es pagarà dintre d’un context de COVID-
19, on s’han hagut de fer molts d’esforços i on hem mantingut
un creixement de la despesa pública per poder pal·liar els
efectes de la COVID-19. Aquest increment del 20% suposa
entre 560 i 720 euros bruts més al mes en relació amb l’any
2017. Per tant l’acord, com dic, està complert.

Anant per punts, el punt 1, si bé consideram que amb la
pujada del 20% aquest col·lectiu ha aconseguit una pujada
històrica i que també hi ha altres treballadors que es mereixen
una equiparació i millora de les condicions laborals, com per
exemple els treballadors de presons, hi votarem a favor, perquè
el que es demana és un nou informe i no compromet els doblers
públics, com sí fa el punt 2, i que atenent que s’ha donat
compliment a l’acord de 2018 entenem que en les
circumstàncies de la COVID-19 els recursos s’han de destinar
de forma equitativa cap a altres sectors de treballadors i de la
societat en general per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia
que, com sabeu, ens ha afectat moltíssim a tots els nivells. Per
tant el punt 2 no el votarem a favor.

Pel que fa al punt 3, votarem a favor perquè de no haver
rebut la pujada pactada entenem que si se circumscriu dintre de
l’acord de 2018 s’ha de complir. El punt 4 entenem que ja s’hi
ha donat compliment i que per tant no té raó de ser. 

I el punt 5, entenent que ja s’ha donat compliment a l’acord
de 2018, aquesta iniciativa ja s’hauria donat per complerta.
Vull recordar que el nostre grup al Congrés dels Diputats va
votar a favor de la primera ILP presentada per Jusapol, perquè
de fet, tot i que el Partit Popular va signar l’acord no li va donar
tramitació, amb la qual cosa aquella ILP tenia tot el sentit. Però
aquesta darrera, tenint en compte que està aprovat i anunciat el
darrer pagament del tram de l’acord de 2018 ja es donaria per
complert. Per tant per això en aquest punt no hi votarem a
favor.

El que sí demanam és si es pot realitzar votació separada
dels diferents punts. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara 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, Sr. President. Vegem, és una proposició no
de llei que parla d’una problemàtica que efectivament existeix,
que és aquesta desigualtat en sous, però que ho podríem obrir
molt més que a les forces i cossos de seguretat de l’Estat -abans
la companya d’Unidas Podemos parlava també dels funcionaris
de presons-, i a més inclou un altre factor que és
importantíssim, que és allà on desenvolupen la seva funció: no
és el mateix el cost de vida que hi pugui haver a Palma o a
Mallorca, que fins i tot dins el nostre territori insular podríem
fer sots-escales, o a les altres illes, o fins i tot a Formentera, que
a Barcelona, que a Madrid, o que a Jaén o que a Cadis.
Evidentment els costos de vida no són els mateixos, i per tant
evidentment són càrrecs, són funcions que han de tenir en
compte aquestes especificitats, i que hi hagi un desajust entre
les quals evidentment és un objecte de discussió.

El que passa és que després de la justificació de la moció
crec que el Partit Ciudadanos té un problema d’identitat, és a
dir, que diuen que no són d’extrema dreta, que són d’un centre
moderat, però jo record, sobretot quan era al·lot, que hi havia
les pel·lícules aquestes de vampirs, i quan volien saber si era un
vampir li treien un santcrist o li treien un enfilall d’alls i si
aquella persona reaccionava a allò volia dir que era vampir.
Crec que a Ciutadans li passa un poc el mateix, quan li treuen
un llaç groc o li treuen determinades qüestions com que treu
una altra vegada aquella vena que sembla que volen enterrar, i
que era en els seus orígens la seva finalitat (...) de ser.

Per tant aquí què volem, generar confrontació o volem
arreglar un problema? Perquè llegint especialment l’exposició
de motius, no m’ha quedat molt clar si el que volem és abordar
un problema, que efectivament existeix, o generar aquesta
confrontació, és a dir, seguir generant aquesta confrontació, que
els va molt bé i que de fet vostès n’han tret molt de rèdit polític,
fins a un moment donat en què hi ha una altra gent que els ha
avançat per la dreta, però que en determinades qüestions
segueixen tenint exactament, exactament el mateix discurs
vostès que l’extrema dreta, i que, per tant, francament si volen
ser un partit de centre i moderat haurien de canviar els termes
o almanco el llenguatge. 

Torna a fer referència a una “negociación con
independentistas y separatistas en Cataluña”; hi poden afegir
“que olía a azufre y también estaba el demonio y...”, en fi,
coses d’aquestes que francament haurien de tenir un poc més de
cura amb el tipus de llenguatge que utilitzen, especialment si la
finalitat darrera no és la confrontació i és la voluntat,
efectivament, d’arribar a acords, que en això nosaltres hi estam
d’acord, però evidentment no amb aquestes maneres
d’expressar-se.

Per part nostra, res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

 



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 35 / 14 d'octubre de 2020 643

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Como ya se ha dicho anteriormente,
en junio de este año nuestro grupo parlamentario en el
Congreso de los Diputados presentó una ley de equiparación
salarial real y efectiva que fue apoyada por el Partido Popular
y por Ciudadanos. Curiosamente fue tumbada por el Partido
Socialista y por Podemos.

Está de actualidad, de ayer mismo, la revolución que se ha
hecho supuestamente con el tema de la brecha salarial entre
hombre y mujer, ayer mismo salieron la ministra de Trabajo y
la ministra consorte a explicarnos el tema de la eliminación de
ahora y para siempre de esta brecha salarial, brecha salarial,
por cierto, que estaba prohibida ya por el Estatuto de los
Trabajadores desde el año 80. Pero lo curioso del caso es que
no apoyen el que por el mismo puesto de trabajo se perciba
exactamente el mismo salario, porque además les recuerdo que
hay mujeres policías y mujeres guardias civiles que están
percibiendo menos retribución por realizar el mismo trabajo
que sus compañeras de la Ertzaintza o de los Mossos
d’Esquadra y esto es de lo que ustedes votaron en contra en el
Congreso de los Diputados. Espero que esta vez les ilumine la
razón, mantengan un ápice de coherencia con su discurso, cosa
que sé que es harto complicada, y voten a favor de esta
proposición que lleva hoy el Grupo Ciudadanos. 

Nada más. Gracias, Sr. Presidente.

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. És cert que
hi ha una problemàtica en els cossos i forces de seguretat, és
cert que s’ha d’arribar a aquesta equiparació, s’han fet passes,
la portaveu de Podem ho ha dit, que es va arribar a uns acords.
Pensam que si un govern vol tenir credibilitat ha de tirar
endavant els acords presos i, per tant, és d’obligat compliment
haver-ho de fer i si es considera que s’ha de fer un canvi o s’ha
de millorar, com diu al punt 1, sol·licitar un nou informe que
estudiï la temàtica, ho veiem oportú.

Ens sembla bé aquesta equiparació salarial, com dic, però
també és cert que a la nostra comunitat ens falta molta dotació
tant de Policia Nacional com de Guàrdia Civil. Per tant, creim
que s’ha d’equiparar, però també hi ha d’haver el personal
necessari per cobrir les tasques o les seves competències, i crec
que també és una petició dels grups d’aquesta cambra que hem
fet en diferents ocasions que es doti del personal adient la
nostra comunitat. 

També és cert que en el tema del finançament cap a la
nostra comunitat perquè les competències en sanitat i educació
són nostres, però també hauríem de venir ben dotades perquè
poguéssim equiparar els salaris amb els complements de
destinació que moltes vegades han d’anar a Menorca, a Eivissa,

a Formentera i també és necessari. Per tant, des d’aquí també
aquesta petició.

Pensam que s’ha de fer aquest estudi, que s’ha de mirar
quines són les passes que s’han de fer i després ja es prendrà la
determinació del que sigui. Per tant, nosaltres donarem suport
al primer punt i a la resta de punts, a l’espera que el primer
dictamini les necessitats que hi hagi, ens abstindrem.

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..., -perdó, perdó, perdó, perdó-... té la paraula la Sra.
Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, vull començar dient que,
com a posicionament, per part del Partit Socialista sempre hem
estat d’acord amb l’equiparació salarial, és cert que quant als
Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat ha tardat una mica a
arribar, però també és cert que ha arribat.

Jo aquest al·legat en favor de l’equiparació salarial
m’agradaria veure’l de boca, sobretot de VOX, però també de
molta part de l’esquerra quan parlam d’altres tipus
d’equiparació perquè el que és una molt bona notícia el reial
decret que ahir es va plantejar per part del Govern central quant
a cercar de manera efectiva on hi ha una bretxa salarial i on les
dones cobren manco que els homes pel simple fet de ser dones,
per part de VOX es veu com a un punt negatiu.

I jo, Sr. Rodríguez, ara li demanaria una cosa, i li ho deman
com a dona, li deman una mica de respecte i li deman respecte
cap a una ministra que fa una gran feina, i que vostè qualifica
de manera despectiva com la ministra consorte, i fa incís
únicament en el seu estat civil i no fa incís en la seva feina,
perquè crec que a tothom se l’ha de respectar per la seva feina.

Si vostè va presentar, o el seu grup va presentar una llei
d’equiparació salarial de cossos i forces de seguretat de l’Estat,
és independent si dins els cossos i forces hi ha dones o hi ha
homes i si es comparen amb els Mossos o es comparen amb
l’Ertzaintza, l’important aquí és que facem feina de manera
efectiva perquè tothom cobri el mateix, i això és el que es fa
amb aquest acord, l’acord que es va plantejar primer amb el
ministre Zoido, i que després el ministre Grande Maslaska va
continuar endavant.

Tres trams d’equiparació salarial, els dos primers s’han
abonat a l’any 2018 i a l’any 2019 i el tercer tram s’abonarà en
el mes d’octubre de l’any 2020; al mes de maig vull recordar
que es va anunciar que havia quedat descongelat per part
d’Hisenda perquè, com bé ens explicava la Sra. Sans, som a un
context de pandèmia amb grans necessitats econòmiques, però
es va alliberar... es varen alliberar els fondos i ara es podran
pagar tots els retards que s’han de cobrar des del mes de gener.
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El que avui ens planteja Ciudadanos, i el Sr. Ensenyat li
plantejava la qüestió crec que de manera molt encertada, és:
què cercam aquí, la confrontació o cercam el consens? Perquè
el que avui ens planteja Ciudadanos és la postura d’un sindicat
i jo crec que ha de quedar ben clar que avui el que es planteja
aquí és la postura d’un sindicat que reclama que... és un
sindicat que hem vist, per les seves accions i pels suports
polítics que han donat les seves accions i pel suport polític que
té aquest sindicat, que s’ha convertit en una força d’oposició al
Govern i s’ha convertit en una força de fer pujar una força
política d’extrema dreta, i això és el que tenim ara mateix amb
Jusapol i amb totes les intervencions que fa, manifestacions,
etc. I n’hi ha prou d’anar a l’hemeroteca per veure el que passa.

Per tant, crec que ha de quedar molt clar que aquesta PNL
se circumscriu únicament i exclusivament a l’àmbit de les
reivindicacions d’un sindicat, no se circumscriu a l’àmbit de les
reivindicacions de tots els sindicats i de les associacions
professionals de la Guàrdia Civil que varen signar l’acord amb
el ministre Zoido a l’any 2018.

Aquesta és la gran diferència i a més, també, plantejar -ja
per acabar- que el que avui ens duen aquí forma part, per una
banda, de mesa de negociació amb el Ministeri d’Interior, i per
una altra banda, forma part també de resolució judicial perquè
alguns dels aspectes que es plantegen aquí són avui als
tribunals.

Per tant, no crec que sigui un parlament autonòmic el que
hagi de venir a dir als tribunals, i ara estam molt de moda en
aquest tema, el que han de fer o que sigui aquest parlament el
que hagi de plantejar els termes de la negociació entre sindicat
i ministeri.

Crec que aquests termes s’han d’abordar per part de les
parts corresponents.

Per tant, nosaltres en aquest cas donarem suport al punt 1,
és a dir, fer un informe i si en realitat no hi ha aquesta
equiparació salarial que planteja la Sra. Guasp i que planteja
Jusapol, és a dir, crec que aquests termes són així, ho planteja
Jusapol i, per tant, ho planteja la Sra. Guasp i si equiparació no
és dóna i l’informe així ho planteja haurà de formar part d’una
nova negociació amb el ministeri. Per tant, d’acord amb aquest
informe.

 I també d’acord, si en realitat aquests 90 agents de la
Guàrdia Civil que depenen del Ministeri de Defensa no han
cobrat aquesta equiparació, per suposat l’han de cobrar.

També donaríem suport al punt 3. A la resta de punts no hi
donarem suport.

Gràcies..., si ens permet la votació separada.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula per contradiccions el grup
proposant per un temps de cinc minuts. Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, gràcies, president. Sí, aceptaré votación de los puntos
separados, por supuesto, como siempre. Agradecer a los grupos
parlamentarios que van a dar apoyo a esta iniciativa. 

Aclararle a la Sra. Garrido que en ningún momento
defendemos solo la postura de un sindicato, de Jusapol. Acabo
de hablar hace escasamente media hora con CEP, con SUP, es
decir con todos los sindicatos de la Policía Nacional y están
completamente de acuerdo y esperando la resolución de hoy de
esta comisión para saber si cuentan con el respaldo de todos los
grupos parlamentarios.

Y qué barbaridad también, Sra. Garrido, decir que un
sindicato está al servicio de la extrema derecha, me parece
cuanto menos osado por su parte y ofensivo para todos estos
que conforman... para nuestros policías nacionales que
conforman este sindicato.

Y sabe bien que se firmó este acuerdo de 2018 y que una
subida salarial no significa la equiparación. Tampoco se ha
dado cumplimiento a todo el acuerdo porque uno de los puntos,
como ya he explicado en mi intervención, era el desarrollar una
ley orgánica para fijar las retribuciones equiparadas de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que lo vienen
reclamando desde hace décadas y que ninguno de los gobiernos
anteriores ha dado respuesta.

Decirle al Sr. Camps del Grupo Popular, al que agradezco
el apoyo, pero tampoco creo que puedan ustedes ponerse
medallas cuando las diferencias se crearon en su legislatura
también, Sr. Camps.

Decirle al Grupo de Podemos que no estoy de acuerdo en
que se haya cumplido con el acuerdo de 2018, por lo expresado
ya en mi intervención y también ahora en mi réplica, una subida
de sueldo no significa esa equiparación salarial, que, como he
explicado, nada tiene que ver una subida salarial con que los
complementos luego se equiparen, porque ahí es donde están
las grandes diferencias entre todos.

Y, Sr. Ensenyat, su intervención no puedo estar más en
desacuerdo de todo lo que ha comentado, confrontación.
Decirnos a nosotros que somos siempre el centro de todas las
críticas, de un lado y de otro, por eso mismo, porque siempre
pedimos que no haya esa confrontación, que no se utilicen las
instituciones para reavivar ese odio al que nos quieren llevar
los extremos y que ustedes también hacen muy bien, hacen
apología identitaria y excluyente, y ahí es donde radica el
problema y crece la confrontación. Pues, ya le digo que desde
Ciudadanos denunciamos que se alimenten los extremos que
sólo hacen que dividir, no sólo a la clase política, sino dividir
a la sociedad y en eso no podemos estar de acuerdo.

Queríamos abordar el problema, es cierto que esta
proposición no de ley surge por un hecho concreto en el mes de
marzo y es la no tramitación de esta iniciativa legislativa
popular, que fue firmado por muchísima..., ya le digo, era una
iniciativa legislativa popular que la Mesa en el Congreso de los
Diputados no admitió a trámite. Es decir, esto tiene un por qué
en ese momento, pero como va tan lento este Parlamento, pues
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se está debatiendo hoy, pero es de 4 de marzo y responde a esta
iniciativa, no responde a que Ciudadanos quiera traer una
equiparación para hablar de igualdad y que ustedes digan que
queremos confrontar.

Y bajo ningún concepto, Sr. Ensenyat, le voy a admitir que
diga que tenemos un discurso igual que la extrema derecha, no
se lo puedo admitir, Sr. Ensenyat. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara acabat el debat, passem a votar la
proposició no de llei. Han demanat votació separada, entenc
que accepta la votació separada.

Si els sembla, pel que he sentit, podríem votar primer el
punt 1, el punt 3 i després els punts 2, 4 i 5 en un altre bloc,
d’acord tothom?

Idò, començam, votam el punt 1.

Vots a favor?

Vots en contra?

I abstencions?

Passam a votar el punt 3.

Vots a favor?

Vots en contra? 2 vots en contra.

Abstencions? Cap abstenció.

Per tant, punt 3: 11 vots a favor; 2 en contra; cap abstenció.

Passem a votar els punts 2, 4 i 5.

Vots a favor? 6 vots a favor.

Vots en contra? 7 vots en contra.

Abstencions?

Són 5 vots a favor; 7 en contra; i 1 abstenció.

Per tant, en conseqüència queda aprovada la Proposició no
de llei RGE núm. 4480/20, relativa a assolir una equiparació
salarial i efectiva per a les forces i cossos de seguretat de
l’Estat.

2) Proposició no de llei RGE núm. 8360/20, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a memòria i restitució
de les persones LGTBI víctimes de la repressió franquista.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 8360/20, presentada pel Grup Parlamentari Mixt,
relativa a la memòria i restitució de les persones LGTBI
víctimes de la repressió franquista. 

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. El franquisme, com saben,
com tot sistema totalitari, no va tolerar mai la dissidència, ni la
política, ni l’afectivasexual, ni de cap altre tipus, però de totes
elles possiblement la més desconeguda i invisibilitzada hagi
estat la repressió contra l’homosexualitat. Tant és així, que ni
l’indult de les amnisties dels anys 76 i 77 no va tenir en compte
els presos socials condemnats per l’homosexualitat. Van haver
de passar més de 30 anys perquè una llei, la Llei estatal
52/2007, de memòria històrica, reconegués jurídicament les
víctimes per homosexualitat i fes extensives a l’any 2009, això
sí amb unes quantitats menors, les compensacions econòmiques
aplicades ja a l’any 1990 a la Llei de pressuposts generals de
l’Estat per indemnitzar les víctimes del franquisme.

A les Illes Balears, dos anys després de la primera Llei
balear LGTBI, s’aprovà la Llei 2/2018, de 13 d’abril, de
memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears, amb
la qual es reconeix que “durant tota la dictadura i al principi de
la transició es va exercir una dura repressió per raons
d’orientació sexual, o identitat de gènere, amb tractaments
contraris als Drets Humans, com a conseqüència de l’aplicació
de la Ley de vagos y maleantes i la Ley de peligrosidad social”.
La Llei també contempla com a víctimes, les persones
represaliades per la seva identitat de gènere o orientació sexual,
que van sofrir la persecució del règim franquista i per a elles
diu la llei: “el Govern de les Illes Balears adoptarà les mesures
i actuacions necessàries per a la determinació i la identificació
de les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura franquista a les
Illes Balears, que van ser executades, que varen desaparèixer
o es varen exiliar, o van sofrir la repressió”.

En qualsevol cas, el balanç de l’aplicació de les lleis estatals
i autonòmica és ben precari. Per exemple, de les 116
indemnitzacions atorgades en el conjunt de l’Estat espanyol per
haver patit presó per l’orientació homosexual o identitat sexual
o de gènere, a les Illes Balears només se’n va reconèixer 1 de
3 peticions que es van fer. Quant a les mesures d’identificació
i visibilització de les víctimes LGTIB, previstes a la llei de les
Illes Balears, la tasca resultant ha estat també d’un balanç molt
pobre.

Per tot això, i a iniciativa, o a petició de les entitats LGTIB
de les Illes Balears, vam presentar aquesta proposició no de llei
el mes de maig. Prèviament se n’havien presentat unes per part
dels tres grups del Govern, que coincideixen en gran mesura
amb la que nosaltres hem presentat. Quan es van debatre
aquestes proposicions no de llei, nosaltres vam intentar
participar per via telemàtica, però malauradament la falta
d’empara dels nostres drets parlamentaris per part de la Mesa
i per part de la presidència de la comissió, en aquell cas
d’Assumptes Socials i Drets Humans, malauradament doncs no
ens va ser possible participar-hi i per tant, no vam poder-hi
presentar esmenes, ni vam poder-hi fer les nostres aportacions.

Per això, ens hem vist obligats a mantenir aquesta
proposició no de llei, que de totes maneres jo retiraré alguns
dels punts, perquè crec que coincideixen molt amb el que ja es
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va aprovar en el seu moment i, per tant, crec que no tindria
sentit que ara els tornéssim aprovar. Concretament seria el punt
1, que d’alguna manera doncs és un reconeixement genèric de
la necessitat que la comunitat autònoma sigui congruent amb la
llei que es va aprovar en el seu moment i que crec doncs que
queda recollit ja a les PNL aprovades, concretament em
referesc a les PNL 5603/20 i 5604/20. Per tant, aquest primer
punt el retiraria.

Igual que el cinquè punt, que parla d’assimilar en les altes
a la cotització a la Seguretat Social les persones que van ser
privades de llibertat per motius d’homosexualitat, perquè
diguem que això doncs no era així, però com ja dic, en aquestes
PNL aprovades, aquest punt també va quedar recollit.

Per tant, retiraria aquests dos punts i quedarien els punts 2,
3 i 4.

El punt 2, crear l’espai de memòria LGTIB, és veritat que
a la PNL aprovada el mes de juny, es parlava que tant el
Govern de l’Estat com el Govern de les Illes Balears fessin
accions per visibilitzar això.

Nosaltres crèiem, i d’alguna manera seguint la demanda que
ens fan les entitats LGTBI de les Illes Balears, que és important
que totes aquestes tasques de recerca, de reivindicació, de
visibilització, d’investigació tenguin un referent físic en un
espai on es duguin a terme totes aquestes activitats. Per això,
proposam crear aquest espai de la memòria.

També en el punt 3 es proposa fer un monòlit en memòria
de totes aquestes persones tan injustament represaliades.

I en el punt 4 proposam ampliar les indemnitzacions,
diguem en quanties i en terminis, perquè, com he explicat en
l’explicació prèvia, doncs, les indemnitzacions reconegudes per
a aquest col·lectiu són inferiors a la resta, doncs, l’ampliació en
quanties i terminis de les indemnitzacions a favor dels
anomenats expresos socials del franquisme, recollides a la
disposició addicional divuitena de la Llei 2/2018, de
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2019. Per tant,
deixaria la PNL reduïda en aquests tres punts.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Torn de fixació de posicions. Per part del
Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. García, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, president, bon dia, senyores i senyors
diputades. El Partit Popular ha donat mostres més que
suficients de voler honrar i recuperar tots els que varen partir
injustícies i greuges produïts per motius polítics, ideològics,
religiosos o d’orientació sexual o d’identitat de gènere durant
la Guerra Civil, durant el franquisme i el principi de la
transició.

El Partit Popular va secundar i va participar activament en
l’elaboració de la Llei 2/2018, de 13 d’abril, de memòria i
reconeixement democràtic de les Illes Balears, durant la
passada legislatura. I en l’actual legislatura el Partit Popular ha
donat suport a nombroses iniciatives parlamentàries en aquest
sentit, i en voldríem destacar un parell: la 5603, reparació i
homenatge a les víctimes LGTBI durant la Guerra Civil,
franquisme i transició; la 5604, reconeixement
d’indemnitzacions i alta a la Seguretat Social dels presos
LGTBI durant el franquisme i la transició; la 8905,
reconeixement a les dones víctimes del franquisme, i a la 2692
donàvem suport la setmana passada a la creació d’una llei
estatal trans.

I com a grup parlamentari també hem manifestat en
nombroses ocasions a aquesta cambra el nostre rebuig i la
nostra condemna al tractament rebut pels homosexuals i per tot
el col·lectiu LGTBI durant la Guerra Civil, la dictadura i la
primera part de la transició. 

Però en examinar l’exposició de motius de la PNL que avui
presenta MÉS per Menorca, de memòria i restitució de les
persones LGTBI víctimes de la repressió franquista,
comprovam amb tristesa com es trenquen alguns dels consensos
aconseguits durant la tramitació de la Llei 2/2018, fent ús
partidista de la història, fonamentant les seves decisions en
tòpics i no fets i excloent determinades víctimes. Lamentam
profundament aquest trencament de consens.

En endinsar-nos en els punts de la PNL en la versió
original, que ara he vist que han modificat, observàvem unes
certes imprecisions i incoherències. Bé és cert que ha retirat el
primer punt de la seva PNL que replicava exactament l’article
22.2 de la Llei 2/2018 i ens preguntàvem si aquest és l’objectiu
d’una PNL, replicar un article d’una llei que ja està aprovada
i que està en vigència. Ens demanàvem si seria més coherent,
doncs, instar el Govern de la Sra. Armengol que desplegui la
llei que vostè observa a la seva iniciativa.

Una PNL que inclou punts que ja han estat objecte de debat
a altres proposicions no de llei, que també vostè els ha retirat
i he entès que era perquè no varen poder participar. Una PNL
que demana la creació d’un espai de memòria LGTBI, i és que
la Secretaria Autonòmica de la Memòria Històrica no pot
centrar també el seu interès i atenció a aquest col·lectiu? I la
Direcció General de Memòria Històrica no pot gestionar temes
vinculats a la memòria LGTBI? I els convenis signats amb la
UIB? I la implantació de nous postgraus i cursos d’experts en
memòria democràtica? I les línies de finançament obertes a
grups de recerca de la UIB no poden abordar les temàtiques
pròpies dels col·lectius LGTBI? Vostè considera que no són
espais suficients i qualificats per desenvolupar les activitats
d’estudi i recerca sobre el col·lectiu LGTBI? El Partit Popular
considera que sí són suficients.

Els dos últims punts, que també he vist que en retirava un,
instava el Govern d’Espanya a ampliar quanties i termes
d’indemnitzacions i assimilar com a alta a la cotització de la
Seguretat Social, que també entenc que aquest l’ha retirat. I en
aquest context de gran crisi econòmica i social no ens sembla
el moment més oportú. 
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Per tant, en tractar-se d’una iniciativa que replicava articles
de llei ja aprovats i punts debatuts en altres proposicions no de
llei, una iniciativa que demana espais que ja estan creats i
articulats, entendrà que el Partit Popular no li doni suport i ens
abstindrem. 

Miri, voluntat de treballar, dialogar i consensuar per
assentar el nostre futur sobre els pilars de la pau, la llibertat i la
convivència sempre, sempre trobaran al Partit Popular, des del
rigor, la serietat i el compromís amb la nostra societat. Una
societat que pateix una crisi econòmica i social de dimensions
enormes; la major caiguda del PIB a la història de Balears
xifrat en un 40,5%; una baixada de la producció industrial per
quart mes consecutiu de 19 punts; l’esfondrament de les vendes
de comerç minorista amb una taxa interanual del 9,4%; amb
l’increment de l’atur fins un 90% el mes passat de setembre; el
tancament de centenars d’empreses, PIME i autònoms; la no
resolució del 90% de les peticions de l’ingrés mínim vital;
l’ascens vertiginós de l’índex de pobresa, s’ha incrementat un
22% els joves en risc de pobresa; la no existència d’habitatge
social i el preu de l’habitatge s’ha disparat un 50%.

Aquesta és la realitat a la nostra comunitat autònoma i ara
més que mai és necessari que les administracions públiques
sàpiguen administrar de forma prioritària els recursos que seran
més escassos que mai, més escassos que mai. No pot ser tot a
cada moment i caldrà prioritzar les ajudes cap als col·lectius
més vulnerables.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té
la paraula la Sra. Sans, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Bé, crec que seré prou breu perquè, com
ja s’ha comentat, aquesta iniciativa té molta relació i està
molt..., s’assembla molt a aquelles que ja vàrem presentar els
Grups PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca i Unidas Podemos i en
realitat aquest motiu també és el motiu pel qual hi votarem a
favor perquè tots aquells arguments que vàrem esgrimir quan
vàrem presentar aquelles iniciatives són arguments que a dia
d’avui continuen intactes. 

Retirat ja el primer punt, no hi entraré. Sí que vaig al segon
punt, si bé aquí s’esmenta un espai per a la memòria LGTBI
per tal de promoure i afavorir el coneixement, l’estudi i la
investigació sobre la història del col·lectiu LGTBI, podem dir
que pràcticament ve a dir el mateix que ja vàrem aprovar o
esmentar que tant el Govern de l’Estat com el Govern de les
Illes realitzin investigacions i accions per estudiar les
circumstàncies de la repressió a les persones LGTBI a les Illes
durant la Guerra Civil i la dictadura així com retre els
homenatges en igualtat de condicions a les persones que foren
perseguides per motius polítics o de qualsevol altra mena. Per
tant, parlaríem bàsicament del mateix.

El punt 3 possiblement és l’únic més diferent amb el qual
també hi estam d’acord i que d’alguna manera aniria

complementant les diferents mostres de memòria i
reconeixement de les víctimes que s’han anat fent a partir de
bustos o més recentment els arbres de la memòria en
reconeixement de totes les víctimes represaliades. Bé, ara me’n
record dels (...) també que...

Sí que voldria afegir que en el sentit del coneixement el
postgrau que s’impartirà per primera vegada aquest any a la
UIB sobre polítiques i recerca de justícia de transició i
memòria democràtica és una primera passa per al compliment
d’aquesta petició i que també demostra la sensibilitat i la
predisposició de la Secretaria autonòmica de memòria
democràtica de treballar en aquesta línia i de donar compliment
no sols als Acords de Bellver i a la Llei de memòria de les Illes
sinó també als diferents mandats que ha rebut aquest parlament.

D’altra banda, pel que fa als punts 4 i 5, si bé el 5 s’ha
retirat, també han estat aprovats en aquest parlament, si bé amb
alguns matisos, però que al final demanam el mateix, al final
l’objectiu és que les víctimes puguin rebre les indemnitzacions
a favor dels anomenats expresos socials, i que puguin assimilar
com altres la Seguretat Social el temps que varen romandre
privats de llibertat.

I ja per acabar, perquè he dit que seria bastant breu, estic
convençuda que la nova llei que està treballant el Govern de
l’Estat tendrà molt present el col·lectiu LGTBI dintre del seu
articulat, de la mateixa manera que estic convençuda que d’una
vegada, si surt aprovada aquesta iniciativa, el Govern de les
Illes Balears també en prendrà nota i durà a terme totes les
accions que avui li encomanem aquí.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula el Sr. Benalal, per un temps de cinc minuts.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, primeramente extrañarnos
porque de vez en cuando aparecen lo que yo llamo defensores
LGTBI de fin de semana, y esto es lo que realmente supone
esta PNL. Bueno, quiero decir que en este país, en las Baleares,
existen varias cosas. En las Baleares tenemos la suerte de que
el artículo 7 de la Ley 8/2016 creó una cosa que se llama el
Consejo LGTBI de Baleares, que es un órgano colegiado, de
carácter consultivo del Govern, y adscrito directamente a la
Conselleria de la Presidencia; por ejemplo la presidenta es Pilar
Costa, consellera de la Presidencia, y aparecen Pau Morlà, que
es director de Diversidad, o directamente Conselleria de
Asuntos Sociales. 

Yo quiero indicarles, evidentemente, que el día 1 de junio
pasado el Consejo LGTBI en plenario votó un documento
idéntico al suyo, o sea, idéntico no, copiado, pegado. Le podría
pasar una copia, pero como usted ya presentó esta PNL me
imagino que ya tiene el original; copiado pegado, lo mismo.
Esto llegó a plenario, el plenario lo debatió, yo debatí en
ponencia este mismo texto. Este texto se aprobó por la
totalidad. Evidentemente no puede usted saberlo porque
ustedes no están ni en el plenario ni están en ninguna comisión;
entonces obviamente no podían saberlo, y se aprobó
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únicamente con los votos contrarios de VOX y con los del PP,
que curiosamente nos dice el PP que ha dado muestras
suficientes de querer defender derechos LGTBI; pues lo siento,
pero es que el PP se abstuvo, y si no llame usted a Carolina
Escandell y se lo pregunta.

Entonces esto ya se ha votado, yo lo voté, yo defendí el
posicionamiento, entonces pues no veo el interés. A lo mejor si
se coordinan o se informan verá que ya está.

Pero es que luego vamos efectivamente a las PNL 5603 y
5604, pero es que mi compañero el PSOE ya presentó estas dos
iniciativas, estas dos iniciativas, en realidad, que me consta que
estas fueron también anteriores a la suyas. Entonces es una
segunda copiado pegado, y si no que mi compañero me corrija
un poco más tarde, pero esto se aprobó, se aprobó inclusive con
enmiendas de Ciudadanos. Entonces ya vamos la segunda vez
que se aprueba exactamente lo mismo que nos proponen hoy.
Y quiero indicar que mi compañera del PP, que indica que
votaron a favor de la 5603 y la 5604, no votaron a favor, se
abstuvieron, tengo el libro..., sí, sí, tengo del Diario de
Sesiones, se lo puedo entregar, y si no es verdad que mi
compañero del PSOE me lo confirme, pero tengo el Diario de
Sesiones, le puedo pasar una copia. O sea que también aquí se
abstuvieron.

Entonces la excusa de... Y bueno, evidentemente usted
tampoco puede saberlo porque evidentemente no había nadie
del Grupo Mixto, o sea ya va la segunda vez. Entonces no lo
saben. Entonces las excusas de vuelos o desplazamientos,
nosotros, el Grupo Ciudadanos, somos cinco diputados, dos de
islas menores, uno de Menorca, y da la casualidad que siempre
están presentes en comisiones, en plenos, en mesas o en Junta
de Portavoces. Entonces, bueno... Y el PP tiene también cinco
diputados que también se desplazan, y el PSOE otros cinco que
también se desplazan. Entonces a mi los temas..., hablo de
Ibiza, que es lo que yo controlo, o sea que evidentemente temas
de desplazamiento pues no me estresan. 

Votaremos a favor porque ya lo hicimos dos veces;
entonces a la tercera va la vencida. Y solamente queremos
decirle que la defensa de los derechos se hace todos los días, y
no solamente cuando uno no tiene otra cosa que hacer.
Entonces a lo mejor habría que ser un poco más sistemático y
dedicarse a defenderlo siempre, y no defenderlo de vez en
cuando, cuando no hay nada más que hacer.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

(Se sent una veu de fons que diu: “Ay, perdón”)

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Deia que moltes gràcies, Sr. President. És una qüestió la
que tractam avui que hem tengut diverses ocasions per parlar-
ne, i crec que és una qüestió de la qual tampoc no hauríem de

deixar de parlar mai, especialment quan determinades
situacions es reprodueixen a dia d’avui. És a dir, a les grans
ciutats arreu de l’Estat espanyol i també d’Europa, i de cada
vegada més, fins i tot a Palma fa una setmana, gent del
col·lectiu LGTBI és víctima d’agressions per part de grups
feixistes i neonazis, i això evidentment dins la nostra societat
no es pot comportar. Per tant això vol dir que hi ha un substrat
encara que roman viu dins la nostra societat, i que ve d’enrere.
Evidentment el franquisme va ser una de les qüestions
principals per les quals evidentment va donar molta branca,
amb aquella aplicació de la Llei de vagos y maleantes, i en
aquest sentit és important tenir memòria, memòria sobretot
perquè les coses no es repeteixin.

I tenir memòria, evidentment, suposa una memòria
col·lectiva, però també memòria de moltíssims de casos que es
varen donar i que provocaren aquest sentiment de rebuig
generalitzat dins la nostra societat. Record un bon amic, que va
ser un dels primers presidents de l’associació Ben Amics,
llavors un jove de Campanet, que quan el varen nomenar
president li varen fer una entrevista a un dels principals diaris
de les Illes, i per tant en aquell poble d’allà on era això
evidentment va tenir un cert enrenou, i ell contava que a la seva
padrina hi va anar una del poble i li va dir: “I el teu nét, que no
ho saps?”, i ella va dir: “No, què?, ha robat?”; “pitjor, és
marieta”, i estam parlant d’una persona que a dia d’avui té la
meva edat. És a dir, que evidentment hi ha hagut tot un procés
que alguns hem hagut de viure en primera persona, i on encara
evidentment queda feina per fer i camí per recórrer. Ja deia al
principi que a les grans ciutats s’estan donant sistemàticament
casos d’agressió violenta contra persones del col·lectiu LGTBI.

I tornant a la memòria, tornant a la importància de
personalitzar les històries, crec que és important fer aquesta
feina de recerca, i crec que a Mallorca i en el conjunt de les
Illes Balears tenim casos que són molt didàctics; crec que la
passada legislatura al Consell de Mallorca es va recuperar la
memòria d’un dels arquitectes més importants que ha tengut
Mallorca, especialment en el segle XX, que era l’arquitecte
Ferragut, que va ser declarat fill il·lustre de Mallorca.
L’arquitecte Ferragut era una persona que a un moment donat
un dia apareix amb la cara rebentada a pedrades; es va fer per
cert un documental que vos recoman, que es diu Vida i mort
d’un arquitecte, i la veritat és que el documental està molt bé
i és basant il·lustratiu. Aquell senyor tenia una doble vida, com
havia de ser llavors; aleshores aquesta mort va destapar aquesta
doble vida que ell tenia, i això va suposar que va passar de ser
dels arquitectes més reconeguts, més reputats, amb més prestigi
d’aquell moment, a ser condemnat al més absolut oblit, que
crec que és el pitjor que pot passar a una persona, que fins i tot
el seu assassinat no va ser mai ni tan sols aclarit, però sí que
evidentment s’ha d’entendre en el context del moment.

Era una persona molt avançada en idees, i darrere no hi
havia la seva doble vida, sinó una oposició frontal a un
urbanisme depredador que va afectar les Illes Balears els anys
cinquanta i seixanta i setanta. Ell va escriure una carta al
governador civil -i parlam dels anys seixanta i busques- on li
deia: “Hay licencias que se otorgan con un alegre ‘¡arriba
España!’”. Aleshores a aquest senyor el varen llevar d’enmig
i varen utilitzar la seva homosexualitat precisament per tapar la
seva memòria.
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I aquest és un, és un de moltíssims de casos que segurament
trobaríem, és un que va tenir una repercussió important, perquè,
ja dic, es tractava d’una persona que havia fet dels edificis més
emblemàtics que encara fins i tot tenim a la ciutat de Palma a
dia d’avui, com l’edifici de GESA, molts de Jaume III,
l’església de la Porciúncula, el poblat de GESA a Alcúdia,
entre moltes altres coses, i com aquesta història en trobaríem
moltíssimes d’altres.

Per tant, en aquest sentit, és important recobrar aquesta
memòria i especialment per fer-ne pedagogia, tenint en compte
que el franquisme va ser molt dur...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ensenyat hauria d’acabar.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

... però a la resta del món en aquell moment també va ser molt
dur.

I ja que he acabat el temps, moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

 Molt bé. Passem al 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. A ver, esta PNL obedece a una
estrategia que está amparada legalmente por una aberración
jurídica que es la Ley de memoria histórica. El 20 de
noviembre de 1975 falleció Francisco Franco, que había sido
durante casi 40 años jefe del estado, y le correspondió, en la
aplicación de las leyes fundamentales del reino, la sucesión a
título de Rey de Don Juan Carlos I, que recibió íntegros los
poderes de la jefatura del Estado, que contemplaban estas leyes
fundamentales.

El Rey consultó con uno de sus hombres de más confianza,
Fernández Miranda, y le ofreció si quería ser presidente de
Gobierno o presidente de las Cortes, a lo que Fernández
Miranda contestó: “señor, el hombre político que soy, querría
ser presidente de Gobierno, pero le seré más útil como
presidente de las Cortes”. Aquel hombre, junto con otros, con
una tremenda altura de miras, a partir del año 76, elaboraron lo
que se llamó la Ley para la reforma política. Esa ley, que se
dominó “el harakiri de las Cortes franquistas” y que sirvió al
principio básico de Fernández Miranda, que era “de la ley a la
ley por la ley”. 

Lo que algunos de ustedes todavía no han entendido es que
nuestro actual régimen democrático es el fruto de una
transición que se hizo desde el régimen autoritario del
franquismo a la democracia, que la hicieron, por una parte, los
franquistas, y por otra, gente de izquierdas que habían
participado en la Guerra Civil, pero con altura de miras, como
Santiago Carrillo, o como otros líderes socialistas. Ustedes
quieren destruir ese principio. A eso obedece la Ley de

memoria histórica y a eso obedece todo este seguido de PNL,
que llevan en algunos de sus puntos el declarar la nulidad de
todos los juicios, etc. Y es porque ustedes no comprenden, o,
mejor dicho, no les gusta la esencia de lo que fue la transición.

La transición no fue ni una ruptura, ni una revolución,
insisto: “de la ley a la ley por la ley”. Esto es lo que hicimos en
España, ejemplo, ejemplo en todo el mundo de la transición de
un régimen autoritario, que tenía todos los poderes en su mano,
todos los resortes para seguir ejerciendo ese poder, el ejército,
los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los tribunales, y
en aquel momento, en el año 75, gente, pues como Fernández
Miranda, como Juan Carlos I y como muchos otros, como
Adolfo Suárez, se dieron cuenta que aquello ya no tenía
sentido, que ya no tenía sentido el franquismo sin Franco, que
España no podía seguir siendo un país con libertades limitadas.
Y en ese momento nos encontramos todos los españoles y
superamos los traumas del pasado, y superamos la Guerra
Civil. 

Y ustedes vuelven una y otra vez con estas reivindicaciones,
estas reivindicaciones muy sensibles, porque todos conocen
casos personales, pero es que aquí todos podríamos exponer
casos personales y hablar de nuestros abuelos o de nuestros
bisabuelos, de los que mató un bando, de los que mató otro, de
los que represaliaron en una parte o en otra. Por cierto, que la
famosa Ley de vagos y maleantes era una ley de la II
República.

Entonces, de verdad, ¿quieren seguir ustedes en esta senda?
En esta senda a nosotros no nos van a encontrar porque yo no
necesito tener memoria para recordar que se votó en el diario
de sesiones, porque afortunadamente nosotros en estos temas
siempre votamos lo mismo y es un no, un no como una catedral
de Burgos.

Gracias, Sr. Presidente.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

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. Molt
breument, és cert, i desgraciadament, que a l’època del
franquisme i també de la Guerra Civil, hi havia molta por i la
gent no es manifestava en aquell moment amb llibertat en la
seva condició, ja es va debatre a les propostes, proposicions no
de llei, la 5603/20 i 5604/20, que eren tractats com a
delinqüents i malalts i atacats, malmenats, assassinats i
destrossats moltes vegades, si manifestaven la seva condició.

Nosaltres donarem suport, sempre hem intentat donar suport
amb les nostres evidentment esmenes que vàrem fer a la llei, no
cercam confrontació. He dubtat amb l’abstenció, però sí que li
demanaria vot separat en el punt número 2, i és per això,
perquè vostès saben que nosaltres crear nous espais, nous ens
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allà on es puguin trepitjar i tenint constància que hi ha l’espai
de memòria, allà on es poden debatre obertament totes les
accions que hi va haver tant LGTIB, com qualsevol durant la
Guerra Civil, consideram que no és necessari. Per tant, en
aquest número 2 ens hi abstendríem.

A la resta de punts, n’ha retirat dos, i a la resta nosaltres hi
donarem suport.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Ferrer, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

(Intervenció inaudible per avaria tècnica)

Continuam idò. Bé, deia que l’exposició, no sé què s’ha
requerit, si he de tornar començar, president?

EL SR. PRESIDENT:

Si vol fer un resum no massa llarg, però...

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Sí, sí, d’acord. Bé, idò comentava que en el debat de la
Comissió d’Assumptes Socials de 25 de juny, vàrem debatre
dues PNL que havia registrat el nostre grup, concretament la
5603 i la 5604, de reparació i homenatge a les víctimes LGTBI
durant Guerra Civil, franquisme i transició, i també un altre de
reconeixement, indemnitzacions i altes a la Seguretat Social als
presos LGTBI durant el franquisme i transició.

En aquell debat, que es va desenvolupar el 25 de juny, es
varen poder confrontar una sèrie d’opinions. El Partit Popular
es va abstenir, vull recordar-li aquí a la diputada, que deia que
va donar suport, no és cert, el Partit Popular es va abstenir, amb
un discurs prou similar al que ha fet avui, i que jo avui he de
tornar novament lamentar. Ha frivolitzat, novament, sobre el
patiment del col·lectiu LGTBI durant el franquisme i ha vengut
a dir que parlava de tòpics, a la proposició original presentada
per MÉS per Menorca, jo no sé si parlar de tòpics és el mateix
que parlar de patiment de persones que, fins i tot, algunes
d’elles són vives. Ha emprat un to, que jo entenc com a força
condescendent, a l’hora de referir-se a totes les passes que
s’havien fet fins ara, i tenc aquella impressió que ja hem fet tot
això, ja en teniu prou, i ja no tenim per què seguir avançant en
salut democràtica.

També ha fet servir l’argument que va fer servir en aquell
moment la diputada del Partit Popular, que representava el seu
partit, posant per sobre la crisi econòmica i sanitària que vivim,
per intentar enterrar amb palades de terra novament la memòria
de totes les persones del col·lectiu LGTBI que varen patir la
Guerra Civil i el franquisme, amb una argumentació que, jo
crec que el que fa posar és, amb una certa demagògia més que
evident, posar l’urgent -que és l’urgent que tractam actualment

en aquesta cambra també, relacionat amb la crisi de la COVID-
, amb l’important, per tant, volem fer passar l’urgent per
l’important i volem fer, volem tapar aquest tipus d’iniciatives
i volen intentar deslluir-les i, a més, fent servir el Parlament de
les Illes Balears, per dir-nos als parlamentaris quines iniciatives
hem de presentar o no.

Per tant, jo simplement veig que s’ha reproduït el mateix
esquema de pensament que s’havia exposat a la comissió de dia
25 de juny i no crec que valgui la pena referir-s’hi més. 

Pel que fa a la intervenció del partit de VOX, a mi em sona
una mica, les seves intervencions, que quan diuen que tot es va
crear, tot va passar durant la transició, és com si els espanyols
no tenguéssim dret a seguir avançant en democràcia. La
democràcia no es va crear l’any 78, la democràcia es genera, es
crea, es consolida cada dia, i els drets humans, també, es
generen cada dia.

Simplement, aquesta mena d’intentar retornar a aquells
consensos d’aquell moment, com si allò fos una cosa estàtica
que no pogués ser dinàmica, i que no poguéssim seguir
avançant en democràcia, simplement em fa pensar que els fets
que avui intentam condemnar i que, vostès hi votaran en contra,
em fa pensar que, fins i tot, arribaran a dir vostès allò d’“ho
tornaríem a fer”, és a dir, hi tornaria a haver un cop d’estat i
tornaríem a comportar-nos de la mateixa manera.

Si no avançam, si no tancam ferides, i no obrim totes les
fosses que queden pendents i no obrim temes els quals, fins ara,
no s’havien posat damunt la taula, com són els del col·lectiu
LGTBI, evidentment, no podem seguir avançant.

I una imprecisió històrica -intencionada: la Ley de Vagos y
Maleantes, és cert, es va desenvolupar durant la II República,
però l’agreujant d’homosexualitat no s’hi va incorporar fins al
franquisme. Per tant, no facem aquí interpretacions
tergiversades de la història per poder justificar les nostres
posicions.

Finalment, tenint en compte tot el contingut, que és gairebé
similar, o calcat en alguns aspectes, a les dues PNL que jo
referenciava en un principi, nosaltres votarem a favor, jo crec
que en política existeixen més aviat les causalitats que les
casualitats, però, en qualsevol cas, nosaltres també vàrem donar
suport al Consell LGTBI a aquesta iniciativa quan es va
presentar, creiem que el contingut d’aquesta iniciativa que avui
debatem s’hagués pogut integrar a les dues que esmentava
abans, en format d’esmena, com així va fer el representant de
Ciudadanos quan varen tenir l’ocasió de debatre i que varen
millorar el text original, crec que hagués pogut ser aquell
moment, repetesc, el 25 de juny, quan es va dur a terme la
comissió, el moment per poder integrar els tres texts a què
s’han fet referència aquí, però en qualsevol cas, nosaltres
donam la benvinguda a aquest text, el votarem a favor i ens
serveix per constatar el que he intentat explicar durant els meus
cinc minuts d’intervenció: que la casa de la igualtat, la casa dels
drets humans, la casa dels drets de les persones LGTBI és prou
àmplia, hi caben totes les accepcions, és evident qui s’hi vol
quedar-se fora i qui vol ser-hi a dins. Per tant, nosaltres donam
la benvinguda a aquesta iniciativa de MÉS per Menorca.
Gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Té la paraula per contradiccions el grup
proposant, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Moltes gràcies, Sr. President. Com que només tenc cinc
minuts, simplement, pel que fa als grups que donen suport,
agrair al Sr. Ensenyat, a la Sra. Sans, al Sr. Ferrer i a la Sra.
Sureda, el suport que han manifestat a la proposició no de llei,
per tant, em centraré en els comentaris crítics. 

Començaré pel Sr. Rodríguez, i li explicaré, segurament a
vostè no li importa, perquè jo crec que vostès evidentment
tenen una decisió, una opció presa sobre això, però quan vostè
diu que volem destruir aquest acord de la transició, almenys en
el meu cas, vostè està totalment equivocat, vostè ha parlat de
molts fets i jo, simplement perquè vostè entengui el que li vull
dir, si és que li interessa, li citaré un episodi molt important de
la història de Menorca durant la Guerra Civil.

El militar, indignament representant de la república, que
s’havia fet amb el control de l’illa, va assassinar a sang freda el
beat Joan Huguet. Jo estic més a prop, em sento més a prop i
més pròxim al beat Joan Huguet que al militar indigne de
representar la república, que es va fer amb el poder de facto i
que va imposar el terror a Menorca.

Per tant, a mi no em digui que jo vull passar comptes d’allò,
no, en absolut, perquè quan es fan lleis de reparació i memòria,
no es vol passar comptes a ningú, no són lleis per ajusticiar
ningú, ni per posar a la picota ningú; són lleis, un cop fet
l’acord de la transició, són lleis per retre un homenatge i retre
memòria a aquells que van ser víctimes de la repressió,
evidentment del bàndol guanyador!, lògicament!, la repressió
la va fer el bàndol guanyador, lògicament! Els perdedors,
represaliats i víctimes, simplement, és un homenatge, una
memòria, que no va contra ningú.

Per tant, vostès no han de dir que vulguem destruir res, aquí
no es vol destruir res! Aquí el que es vol és retre un homenatge
a persones que van ser injustament represaliades pel règim
franquista. 

En segon lloc, i pel que fa a la portaveu del Partit Popular,
li vull dir que, escolti, m’ha agradat molt tota la rècula
d’indicadors econòmics que sembla ser que, per a vostè,
justificaria no poder parlar de res més, però, és clar, escolti, a
la darrera Junta de Portaveus el seu portaveu només va parlar
de llaços grocs! A veure si se aplican el cuento!

Vostè, o sigui, ara resulta que la situació econòmica és tan
dolenta que no podem parlar de res més. Escolti, perdoni, però
és que els drets humans i la dignitat de les persones són
perfectament compatibles amb fer front a les problemàtiques
econòmiques. I, per molt negativa que sigui la situació
econòmica que vivim ara, no vol dir que haguem d’oblidar,
com una obligació permanent de memòria i de respecte que
tenim, per aquelles persones que han estat víctimes de l’aparell
estatal, del qual nosaltres en som hereus. Per tant, m’ha semblat
de molt mal gust que vostè consideri que tota la situació

econòmica aquesta fa que no puguem parlar d’aquesta
problemàtica. 

Vostè em diu que: d’això se’n pot encarregar la direcció
general, se’n pot encarregar...; sí, escolti, però és que aquí
tenim un problema de visibilització. Tots els dispositius de què
vostè m’ha parlat, des d’una direcció general fins a la
Universitat de les Illes Balears, està molt bé!, fan una feina per
a especialistes en la matèria, i aquí tenim un problema de
visibilització, que vol dir popularitzar i que vol dir divulgar! La
gent ha de saber que en aquestes illes hi ha hagut persones que
han patit presó pel fet d’haver estat homosexuals, presó i tractes
degradants! I no n’hi ha prou amb què això quedi en les
càtedres i en les tribunes universitàries, això s’ha de donar a
conèixer, s’ha de saber i, per això, hi ha d’haver fites físiques,
visibles, en què es pugui conèixer tota aquesta realitat. 

I acabaré amb el Sr. Maxo Benalal, la veritat és que m’ha
sorprès molt que vostè equipari un acord del Consell LGTBI
amb un acord del Parlament. Pensava que aquí en el parlament
residia la voluntat del poble, un consell LGTBI és un òrgan
administratiu que ja pot cantar missa!, entén el que li vull dir?
Vull dir, són uns òrgans d’una naturalesa diferent i em sobta
que ho digui, quan el seu grup es caracteritza per presentar
moltes iniciatives en aquest parlament que on s’haurien de
presentar és al Congrés de l’estat, doncs suposo que també les
presenten. Per tant, jo li hauria de dir el mateix sobre el cortar
y pegar, copiar y pegar, que, a més a més, em permetrà que li
digui que jo potser faig copiar y pegar, però jo crec que vostè
el que hauria de fer és un esforç de lectura, perquè és que a la
PNL ja ho diem que aquestes propostes ens les han fetes les
entitats LGTBI. Per tant, escolti,  copiar y pegar, aquí estem
reconeixent l’autoria, aquestes propostes ens les han fet el
col·lectiu LGTBI i el que fem aquí és fer unes propostes que
em sembla -em sap greu dir-li- n’he retirat dues, perquè se
superposen amb les que ja s’havien aprovat el mes de juny,
però n’hi ha tres que no hi són! Per tant, si vostè ho llegeix bé,
veurà que no hi són. 

Per acabar, ja acabo, Sr. President, només vull dir-li, Sr.
Benalal, que crec que -i si em permet aquest comentari
personal- que es pot tenir una dialèctica contundent sense
necessitat de faltar al respecte ni de ser ofensiu en el terreny
personal, evidentment, això vostè ho hauria d’haver après ja a
casa o a l’escola, però mai no és tard, jo l’animo que, seguint
l’exemple d’il·lustres diputats que ens acompanyen, aprengui
a avançar també en aquest terreny. 

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies. Ara passem a la votació. Per tant, entenc que retira
els punts 1 i 5. Per tant, votarem els punts 2, 3 i 4, i, com que
ha demanat votació separada del punt 2, votarem primer el punt
2 i després el punts 3 i 4..., perfecte.

Idò votam el punt 2.

Vots a favor? 8 vots a favor.

Vots en contra? 1 vot en contra.
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Abstencions? 4 abstencions.

Ara passem a votar els punts 3 i 4. 

Vots a favor? 9 vots a favor.

Vots en contra? 

Abstencions? 3 abstencions.

Per tant, en conseqüència, queda aprovada la Proposició no
de llei RGE núm. 8360/20, relativa a memòria i restitució de les
persones LGTBI, víctimes de la repressió franquista.

3) Proposició no de llei RGE núm. 13634/20, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a convocatòries
per dotar de més efectius les plantilles de policies locals en
els consistoris de les Illes Balears.

Finalment passem al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 13634/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a les convocatòries per dotar de més efectius les
plantilles de policies locals en els consistoris de les Illes
Balears. 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. Des de l’inici de la legislatura
el Partit Popular veu com la gestió que es du a terme des de la
Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització no
acompleix els seus objectius ni resol les prioritats i
problemàtiques d’aquells col·lectius de serveis especials com
poden ser policies, bombers, així com els voluntaris de
Protecció Civil.

Aquesta denúncia de falta de planificació, anticipació,
coordinació i formació provoca una allau de protestes i
reclamacions tant dels ajuntaments, dels sindicats com de la
mateixa oposició, així com de la mateixa FELIB en
representació de tots els municipis d’aquestes illes. Ja no és
nou, ja no ens sorprèn que la FELIB insisteixi i proposi a la
Conselleria d’Administracions Públiques que s’impliqui i
prioritzi perquè les plantilles es troben al límit, envellides i
desmotivades.

Saben quina mitjana d’edat hi ha a les plantilles de les
policies locals de les Illes Balears? Superen els 45 anys. Hem
de tenir en compte que l’edat de jubilació d’aquest col·lectiu és
als 60 anys i que a partir dels 55 poden entrar en diferents
situacions: segones activitats al mateix cos de policia o a altres
departaments; també estan exempts de poder fer torns de nit;
ara amb la pandèmia de la COVID idò hi entren també les
situacions de quarantenes, com també en som conscients tots
els diputats d’aquesta comissió. Per tant, fa més que mai que la
situació s’ha de revertir.

Aquests processos selectius ja és hora que es resolguin i que
es convoquin definitivament per poder estabilitzar les plantilles
dels interins, així com poder fer concursos nous per poder
donar sortida a aquest gran dèficit.

L’EBAP i l’ISPIB han de ser referents, han de ser proactius
en la realitat i demostrar que no hi ha un lideratge ni una
anticipació ja que no tenen la formació ni actualitzada ni
suficient per a aquests col·lectius.

En una pregunta de fa unes setmanes al plenari, vaig
proposar a la consellera, la Sra. Castro, la importància de tenir,
de disposar de la memòria de l’ISPIB; aquesta memòria o
aquest document recull tota l’anàlisi detallat de totes les
plantilles de policies, totes les seves necessitats i, per tant, per
poder fer aquest estudi de pressuposts per poder organitzar les
necessitats de cadascun dels municipis és un document que és
molt necessari per a tots els municipis d’aquestes illes.

Sense anar més enfora, al diari d’ahir: “La demanda de los
policías locales es mucho mayor. El alcalde de Banyalbufar
Mateu Ferrà: llevamos meses sin ningún policia local”;
“Desesperados, el caso de Estellencs: hemos estado unos
cuatro años sin policia y en verano conseguimos cubrir la
plaza, pero en dos semanas se fue a otro pueblo. Palma nos
roba a los agentes”; “Costitx: llevan casi dos meses con la
plaza vacante”; la FELIB: “las policías locales de pueblo
están en un numero de plazas muy por debajo de sus
necesidades”.

Des del Partit Popular volem garanties de la formació i
procés de selecció que siguin de qualitat, àgils i proporcionats
a les necessitats de cadascun dels ajuntaments d’aquestes illes.
Volem que sigui una prioritat del Govern poder atendre aquesta
demanda que fan tots els ajuntaments. D’un servei essencial,
com són les policies locals, no podem seguir així improvisant
any rere any i descarregant la culpa en els ajuntaments.

La Conselleria d’Administracions Públiques i
Modernització, així com el seu director general, una persona
amb una trajectòria professional de quasi quaranta anys dins
aquests àmbits, no poden permetre que aquest camí segueixi
aquesta trajectòria.

Per tant, senyores i senyors diputats d’aquesta cambra,
esperam que ens donin suport arran d’aquestes circumstàncies
tan urgents per poder organitzar d’una forma, amb els terminis
que presentam en aquests tres punts, perquè no podem seguir
amb aquestes dinàmiques de no acotar les obligacions en temps
i forma. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara els grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca han presentat les esmenes
RGE núm. 15309, 15310 i 15311/20. Per a la seva defensa, per
part del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra.
Garrido, per un temps de cinc minuts... Sra. Pilar Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Gràcies, president, s’ho havia apuntat a l’inrevés, moltes
gràcies. Sí, era per presentar les esmenes que ahir mateix vam
poder comentar al Sr. Camps.

Abans d’explicar les esmenes voldria emmarcar la situació
que tenim en aquests moments de la policia local, Sr. Camps.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202013634
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202015309
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202015310
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202015311
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A veure, intentaré fer un històric a veure si ens situam en les
necessitats reals que tenen en aquests moments els ajuntaments
i en el marc legal que tenim. Tenim un problema, és cert, açò
no ho negarem, ningú no ho nega, és una realitat que surt en
premsa, les policies locals de tots els ajuntaments en aquests
moments tenen un problema, que és que hi ha més oferta que
demanda. Això des del punt de vista dels ajuntaments, és a dir,
hi ha places, però no hi ha policies formats. 

Per tant, si hi afegim una situació de pandèmia, on es
requereixen més efectius encara per controlar totes les normes
de la pandèmia, encara s’ha agreujat més aquesta situació.

S’ha de dir que la FELIB i la Conselleria d’Administracions
Públiques fa molts de mesos, fa molts de temps que treballa per
trobar una sortida a aquesta mancança de policies locals. S’han
estudiat diferents vies i s’han posat diferents alternatives
damunt la taula.

Per dir-li algunes de les alternatives que s’han posat, o vies
de solució, tenim l’article 11 de la Llei 8/2020, que es va
incorporar també perquè poguessin obrir la selecció de
personal interí per als inspectors de la COVID, per fer un
suport a aquestes plantilles de policia local. Després tenim
també 2,2 milions que van aprovar al passat mes de setembre
per al fons de seguretat de la policia local per a coordinació,
també en temps de pandèmia és molt important aquesta
coordinació. O la notícia d’ahir mateix, que vam comentar
vostè i jo, ahir, quan parlàvem de les esmenes que li volíem
presentar, que els ajuntaments es plantejaven acollir-se a un
acord de la federació, de la FELIB, amb el ministeri..., amb
Defensa, que és un acord del 2018, per poder reservar un 20%
de les plantilles perquè es poguessin incorporar militars. Açò
també podria ser, en part, una possible solució.

Però bé..., a part de totes aquestes propostes i accions que
s’han fet des de la conselleria dins el marc de la FELIB, que és
on hi ha tots els batlles, li ho record, és una representació dels
batlles, que els batlles són el cap de la policia per llei, li diré on
poc d’on venim; venim que hi ha una mancança històrica per
mor de la llei Montoro, la llei Montoro ens va dur a una taxa de
reposició que no podíem cobrir les places de policies locals i
ens va dur a un increment de policies interins. 

Què va passar? Que des d’aquesta cambra es va fer la
passada legislatura una modificació el 2017 de la Llei de
coordinació de policies locals. Que va pretendre aquesta
modificació? Modificar el sistema d’accés a la funció pública
per concurs oposició, i des de l’autonomia local,
importantíssim, és a dir, qui té les competències d’obrir els
concursos per a policia local?, els ajuntaments. Açò està per
llei, Sr. Camps, açò està per llei. 

És a dir, vostè ens presenta aquí una proposició que ens diu
que la conselleria programi la convocatòria necessària per
garantir la petició de la FELIB. Escolti, són els ajuntaments,
que ho treuen, però açò és per llei, és l’article 30 i l’article 34
de la Llei de coordinació. No ens embulli més, no ens embulli
més. Si la conselleria hagués de treure places ho hauria de fer
a instàncies dels ajuntaments, i açò es parla dins la FELIB, açò
es parla dins la FELIB, no en el Parlament, perquè la FELIB
està treballant per un acord unànime, i de fet la conselleria ha

demanat una radiografia de totes les situacions que tenen un i
cada un dels ajuntaments en qüestions de policies locals.

Per tant què vam fer amb aquesta modificació de la Llei de
coordinació? Estabilitzar les plantilles, per què?, perquè teníem
molts de policies interins culpa de la Llei Montoro i la taxa de
reposició, cosa que ja s’ha aclarit, aquesta situació ja s’ha
regularitzat. I després... els ajuntaments, en aquesta mateixa
llei, els ajuntaments, des de l’autonomia local, són els que han
d’obrir les convocatòries. 

Jo l’he escoltat molt atentament a veure què és exactament
el que ens proposa amb aquesta proposició. Jo ahir li vaig
presentar unes esmenes, em va dir que no estava disposat a
modificar res; per tant entenc que vostè no entra en cap diàleg
ni pretén cap tipus d’acord. No entenem aquesta proposta que
fa. Primer, posa dates, dates de 31 de desembre per programar
la convocatòria per part de la conselleria, que no n’és
competent. I, segon, ens posa en el segon punt iniciar la
capacitació abans de dia 31 de març; amb quins policies?, a
través de quina convocatòria?

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Carbonero, hauria d’anar acabant, per favor.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Ja li dic..., -ara acab, dos minutets-, se li han presentat unes
esmenes per posar la seva proposta en el marc legal de la Llei
de coordinació de policies actual vigent, que a més a més és un
acord de la passada legislatura d’aquesta cambra. Per tant si
vostè no ens accepta aquestes esmenes li haurem de fer un vot
contrari, perquè si hi ha d’haver alguna via extraordinària ha de
ser amb un acord de la FELIB.

Moltes gràcies, Sr. President.

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. Bé, és evident, com ja s’ha dit, que
existeix una necessitat municipal relacionada amb el nombre de
policies locals, i principalment des que es va iniciar la
pandèmia hem vist que els policies han hagut de cobrir diverses
necessitats i que en alguns casos s’ha demostrat que no han
pogut arribar a tot, i crec que això, com ja s’ha dit, és un fet que
és conegut i que es reconeix.

I precisament per aquest motiu, i coneixent aquesta
necessitat, la Conselleria d’Administracions Públiques i
Modernització està treballant juntament amb la FELIB, tal com
ja ha explicat la Sra. Carbonero, en una proposta coordinada
que inclourà actuacions a curt, a mitjà i a llarg termini. De fet,
com ja també s’ha explicat, i que es veu que hi ha una voluntat
de treballar per millorar aquesta situació, els 2,2 milions
d’euros en el fons de seguretat pública, fons d’ajudes destinats
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a millorar la seguretat en els municipis de les Illes Balears
mitjançant la realització i l’impuls d’actuacions que garanteixen
la coordinació de policies locals i que millorin la qualitat dels
serveis policials. Per tant no s’està fent cas omís a aquesta
necessitat que existeix a l’àmbit municipal perquè, com dic, per
una part hi ha la coordinació amb la FELIB i per una altra part
hi ha les diferents actuacions que estan aprovant a la
conselleria.

Com també s’ha comentat, i crec que d’una forma molt
clara per part de la Sra. Carbonero, hem presentat tres esmenes
que modifiquen els seus punts. Per una part el punt 1, que
s’organitzi el més aviat possible el procés unificat d’acord amb
la Llei de coordinació de policies locals una vegada que les
administracions locals hagin aprovat les convocatòries
necessàries, i precisament mentre preparava aquesta iniciativa,
crec que va ser ahir o abans d’ahir, el sindicat de policies locals
FSP-UGT sol·licitava que els ajuntaments aprovassin ofertes
d’ocupació pública per tal d’anar agilitant aquesta situació. 

I de fet la modificació del punt 2, que pràcticament
demanam el mateix, l’única diferència és que l’organitzi la
formació i la capacitació una vegada estigui enllestit el punt
anterior tal com el plantejam nosaltres a les esmenes.

I d’altra banda la modificació del punt 3. Nosaltres entenem
que la qualitat formativa s’ha de continuar garantint, perquè
consideram que tot i que sempre hi pot haver millores en totes
les polítiques que es puguin fer, l’EBAP ja treballa per garantir
aquesta qualitat, i per tant aquestes són les nostres esmenes, que
si bé esperam que puguin ser acceptades. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara per a la 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:

Moltíssimes gràcies, Sr. President. Breument i en la línia
que apuntaven les companyes del Grup Socialista, la Sra.
Carbonero, i d’Unidas Podemos, la Sra. Sans, crec que hi ha un
tema aquí competencial que hem de ser molt escrupolosos, que
evidentment és l’àmbit municipal, els nostre batles i les nostres
batlesses d’arreu de les Illes Balears, o fins i tot les mateixes
assemblees de batles que hi pugui haver a cada una de les illes. 

I crec que això és un tema que fa molts d’anys que cueja,
tant a la part forana de Mallorca, com a Ciutat, com a la resta
d’illes, en el sentit que moltes vegades, fins i tot recordau que
fa anys es va treure tot el tema de policia turístic, que es
contractaven tota una sèrie de mesos, però que al final també és
vera que generava una precarietat laboral respecte de la gent
que l’ocupava; és a dir, que hem tengut diferents moments i
diferents ocasions per parlar-ne, i efectivament hi ha un
problema, i a més el problema s’agreuja ara molt més amb el
tema de la COVID, és a dir, no només en ajuntaments petits
com vostè assenyalava abans que havia sortit a premsa, com
Banyalbufar o Estellencs, que potser tenen una sola persona a
la plantilla, sinó que hi ha ajuntaments més grans com per
exemple Manacor, on hi ha una quarantena, per exemple, que

han d’estar deu dies fora de servei, i això suposa un vertader
problema de seguretat pública. Fins i tot també de coordinació,
perquè és un altre tema que també moltes vegades n’hem parlat,
de manca de mitjans d’altres cossos de seguretat de l’Estat.
Abans assenyalava el tema d’Estellencs i Banyalbufar; és a dir,
això s’agreuja encara que a Esporles hi ha un quarter de
Guàrdia Civil però que no és operatiu durant els caps de
setmana, dissabtes i diumenges, i per tant han d’anar des del
Pont d’Inca. Vostè imagini quan una parella de la Guàrdia Civil
arriba des del Pont d’Inca fins a Estellencs, moltes vegades el
problema ja està resolt o ja ha desaparegut en si. Per tant aquest
problema existeix.

Hem presentat aquestes esmenes perquè crec que són
qüestions que ens hem de deixar de partidismes. Crec que una
de les coses bones que té i que jo personalment sempre record
amb molt d’afecte és que tant a la FELIB, i especialment als
espais de coordinació entre els ajuntaments, no hi sol haver
gaire política entesa com a confrontació, de vostè i jo, jo i
vostè, jo i vostè, i quan vostè governava i quan jo governi...
Crec que això moltes vegades són discussions que tanmateix no
duen enlloc, perquè nosaltres hem de recordar que ens paguen
per aportar solucions als problemes que tenen els ciutadans, no
per tirar-nos els trastos pel cap. Per tant aquestes esmenes que
s’han preparat conjuntament crec que es fan en el sentit de
polir, i especialment ajustar, al text l’àmbit competencial,
perquè vostè ha estat batle i vostè sap el greu que ens sap o que
sap als batles quan qualque administració interfereix en les
seves competències, i especialment quan no vénen dotades
econòmicament, encara sap més greu.

Per tant, que s’ajusti un poc al tema competencial i
especialment a la legislació vigent. I evidentment compartim la
visió d’aquesta problemàtica que no s’arriba a solucionar.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam al torn de fixació de posicions. Pel
Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula la Sra. Guasp, per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, gracias, presidente, seré muy breve. Adelantar al grupo
proponente de esta PNL, el Grupo Popular, que vamos a votar
a favor de todos y cada uno de los puntos. 

Desde mi grupo parlamentario también quería agradecer, ya
que tenemos hoy la oportunidad, agradecer la labor que
realizan las policías locales de nuestras islas y manifestar que
todos somos conocedores de la falta de recursos materiales,
también humanos, de plantilla que son necesarios para
garantizar la prestación del servicio con las mayores cotas de
calidad, eficacia y eficiencia. Nadie puede negar esto y así lo
han admitido todos los portavoces que me han precedido.

Estamos de acuerdo también en que debe ser urgente, por
eso con la fecha que marca el grupo proponente estaríamos de
acuerdo, si bien que se debe hacer en colaboración con la
FELIB y atendiendo a los requisitos y a las recomendaciones
de los sindicatos policiales siempre.
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Estamos de acuerdo también en el punt 2 y punto 3, se lo
hemos hecho saber también desde mi grupo a la consellera de
Administraciones Públicas, cuando aquí ha comparecido, que
era necesario ampliar la oferta formativa y también mejorar la
calidad de la misma y llegar en igualdad de condiciones a todas
las islas, Ibiza, Formentera y Menorca.

Nada más que añadir a todo lo ya manifestado. Gracias. 

EL SR. PRESIDENTE:

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, también seré muy breve.
Anunciamos el voto favorable a todos los puntos de esta PNL.
Es verdad, como decía el Sr. Ensenyat, aquí hay un problema
estructural desde hace mucho tiempo, una competencia, entre
comillas, entre municipios, los municipios más ricos pueden
dar mejores condiciones de trabajo muchas veces a los policías;
muchos policías, una vez han adquirido la entrada en el cuerpo,
pasan o intentan ir de un municipio, muchas veces pequeño, a
un municipio mayor donde cobran más y tienen mejores
condiciones labores, está dentro de lo humano, y eso hace que
muchos municipios, como el que ustedes han destacado, creo
que Selva también en estos momentos no tiene cubierta la plaza
de policía local, y es un problema endémico y que no se
solventará hasta que no estén cubiertas el cien por cien de las
plantillas.

En el caso de Palma, que es un problema sangrante, pues
también hay una falta de medios humanos que ahora se está
intentado remediar sacando el máximo de plazas que permite
la ley a oposición.

También, y lo ha dicho el Sr. Ensenyat, y yo creo que es
algo que deberíamos recordar, en su momento se produjo una
redistribución de los efectivos de la Guardia Civil, la Guardia
Civil que nació como una policía rural, ese era el objetivo de la
Guardia Civil, y desgraciadamente, pues, por decisiones
políticas, por reducción de costes y gastos, pues las famosas
casas cuarteles que había en muchos municipios pues se han
ido cerrando y se han ido concentrando esos efectivos de la
Guardia Civil en acuartelamientos mayores y sólo prestan
servicio mediante patrullas a las localidades adyacentes.

Creo que esto evidentemente tendrá que ser objeto de
estudio, porque es una responsabilidad del Ministerio del
Interior, pero confiamos, y de hecho creo que estamos
preparando alguna proposición no de ley al Parlamento
nacional en este sentido a proceder a un redespliegue de la
Guardia Civil atendiendo a poblaciones de las que ha
desaparecido, atendiendo además a las indicaciones muchas
veces de los vecinos y de los propios alcaldes, que les gustaría
volver a contar con la presencia de la Guardia Civil en sus
municipios.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputades. Bé, crec
que és un tema que se’n parla i ens preocupa a tots, ens
preocupa com a Parlament, com a ciutadans, preocupa a la
FELIB com a municipis perquè s’hi troben cada dia. La gran
manca de policia local que hi ha, que si l’ajuntam amb la manca
de Policia Nacional i Guàrdia Civil, fa que les mancances a
nivell de seguretat siguin molt grans dins la nostra comunitat. 

També ja s’ha dit a la primera proposta, a la primera
proposició no de llei, parlàvem de l’equiparació salarial amb la
Guàrdia Civil i Policia Nacional amb altres policies
autonòmiques.

Una de les problemàtiques, i també s’ha dit, és que hi ha
aquesta competència entre municipis i allà on paguen més i
tenen millors condicions, i això també crec que com a
municipis hi hauria d’haver un acord unànime per poder,
almanco dins uns paràmetres, tenir uns sous i coordinar i
cooperar tots per poder arribar a aquestes mitjanes. 

Els municipis, els batlles, els ajuntaments estan desesperats
perquè, com s’ha dit, hi ha molta policia o hi ha alguns
municipis que no tenen cap efectiu de la policia. No poden
executar les seves competències, i ara que s’ha vist incrementat
amb el tema de la pandèmia la preocupació pel tema dels
robatoris, la preocupació..., és clar, se senten molt indefensos.

Nosaltres, per part nostra, també hem presentat una
iniciativa a aquest parlament i les lleis hi són per canviar-se,
davant l’emergència, si s’ha de fer qualque tipus de
modificació, s’ha de fer qualque tipus de modificació. Jo som
gran defensora del municipalisme, evidentment, però volen
solucions i jo les esmenes que han plantejat els grups que
donen suport al Govern les entenc i les puc compartir si
posassin una data, el que no podem fer és esperar, esperar i
esperar, si s’han de fer diferents cursos de capacitació de la
policia s’han de fer, no importa només se’n faci un, si se n’han
de fer diferents des de la conselleria s’han d’intentar fer, però
el problema dins els municipis, i això ho vàrem discutir a una
proposta fa poc, el problema és que tu quan aproves i entra un
policia local al teu municipi, fins que no acaba el curs de
capacitació el pagues, i és així -és així-, perquè ho vàrem
comprovar, perquè era un dubte que em va posar la Sra.
Carbonero damunt la taula, i és així.

Per tant, el que volen és una solució. Nosaltres, com dic,
donaríem suport a les esmenes, si les acceptàs el grup
parlamentari proposant de la iniciativa, però amb un termini,
amb unes dates. I si no, nosaltres, com a grup parlamentari,
donarem suport a aquesta iniciativa perquè es necessita cercar
solucions el més aviat possible perquè, pel que tenim i pel que
ens ve, és necessari que hi hagi els efectius de la policia local
en els municipis. Gràcies, president.
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EL SR. PRESIDENT:

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 la suspensió o si vol continuar. Podem
continuar. Per tant, intervenció del grup proposant per fixar
posicions i assenyalar si accepta les esmenes, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, agrair el to i les
reflexions de cada un dels grups parlamentaris. 

Està clar que som davant d’un problema greu i a mesura que
vagin passant aquests mesos de pandèmia i mesos on la crisi
econòmica farà estralls, és molt important que les policies i els
cossos de seguretat també estiguin dotats dels mitjans
necessaris. 

Entrant en matèria, vull dir a la Sra. Carbonero, que ahir
vàrem parlar del tema de les esmenes i, com pot comprendre,
vostès segueixen amb la mateixa dinàmica de no voler
comprometre’s amb uns terminis. Jo som conscient, i aquí la
majoria hem tingut càrrecs en altres administracions, de les
competències de cada una de les administracions, però també
vostès han de reconèixer la importància de poder anar
coordinats, anar conjuntats perquè aquestes diferents
administracions es puguin organitzar, es puguin planificar. De
què servirà? Que els ajuntaments ara, amb el nou format, que,
sota el nostre punt de vista, és millor a nivell laboral, de poder
passar una oposició i a partir del dia que tu guanyes una
oposició, doncs, formes part d’una plantilla, però si després has
d’estar mesos que no saps quan hi haurà el curs, la formació
d’aquestes persones, doncs, tens una persona que no la tens
efectiva perquè no pot exercir les seves feines.

Per tant, tenint en compte aquesta separació, aquesta llei de
coordinació de policies i més, no podem nosaltres acceptar de
cap manera que vostès no les hagin presentades amb uns
terminis, perquè el problema no ve d’enguany ni de l’any
passat, aquest problema ja fa uns anys. Per tant, han tengut
temps vostès d’organitzar-se internament, el Govern, per poder
donar resposta a aquesta urgència.

Quant a la llei Montoro, que els agrada tant retreure, vull
recordar-los que vostès tenen..., comparteixen govern a nivell
nacional fa dos anys i no són capaços de derogar aquesta llei,
així com quan tenen interès amb altres ho fan.

El Sr. Ensenyat també ha fet aquest comentari de la
interferència de competències, a mi em sembla que ara més o
manco doncs he donat un poc una resposta, està clar que en els
municipis petits que depenen, que no tenen gairebé plantilla,
doncs, és important que els cossos i forces de seguretat en
aquest cas a nivell de Guàrdia Civil, doncs puguin estar ben
dotats i puguin donar respostes a les necessitats dels ciutadans
de les nostres illes.

Quant a la Sra. Sans, també fer el comentari de la
coordinació amb la FELIB. Està clar que la FELIB és la
plataforma on s’intenta donar veu a les necessitats de tots els

municipis, però, atesos els resultats i atès que no s’avança en
aquesta direcció, doncs, per aquest motiu vam presentar
aquesta esmena i amb aquesta intencionalitat vam voler marcar
aquests terminis. Amb aquests terminis què cercam? Si tots els
ajuntaments tenen més que quantificades les places que podrien
treure, una vegada s’aprovi l’oferta de places! Per tant, en
previsió ja podrien passar aquesta informació a la conselleria
i per tant la conselleria podria saber si n’ha de fer una, n’ha de
fer dues, n’ha de fer tres, ha de fer les convocatòries que faci de
formació. Per tant, en un any, si hi hagués aquests terminis, si
vostès acceptessin aquests terminis, en un any podrien
començar a veure la llum d’aquest dèficit que tenen les
plantilles de policia local.

M’agradaria, per acabar, que avui en aquesta votació que
farem d’aquí uns minuts, que puguem tenir el suport de totes les
formacions polítiques i no haver d’esperar que haguem de votar
al ple. I també aprofit, doncs agrair una vegada més als
representants de MÉS per Menorca que, ahir, conjuntament
amb el Grup Mixt, doncs van donar suport a aquest col·lectiu
també de serveis especials com són els bombers, que pogués
tirar endavant aquesta formació necessària per donar un millor
servei públic al conjunt dels ciutadans de les Illes Balears.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Acabat el debat, passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 13634/20. Entenc que no
accepta cap esmena, per tant, votarem la proposició talment. 

Per tant, vots a favor de la proposició no de llei? 6 vots a
favor.

Vots en contra? 6 vots en contra.

Abstencions? 1 abstenció.

Per tant, com que hi ha hagut un empat, tornarem realitzar
una segona votació.

Vots a favor? 6 vots a favor.

Vots en contra? 6 vots en contra.

Abstencions? 1 abstenció.

Per tant, després de dos empats, caldria suspendre la sessió
i reprendre una altra votació. Per tant, passam a la tercera
votació.

Vots a favor? 6 vots a favor.

Vots en contra? 6 vots en contra.

Abstencions? 1 abstenció.

Per la qual cosa es produeix un empat i s’haurà de dirimir
en el plenari. Per tant, queda pendent de resolució en el plenari.

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