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(El Sr. Vicepresident de la comissió inicia la direcció del
debat)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CANO I JUAN:

Sí, bon dia, Sílvia Cano substitueix Mercedes Garrido.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Sr. President, Irene Triay substitueix Francina Armengol.

LA SRA. SANS I REGIS:

Sr. President, Alejandro López em substituirà a la PNL
13642/20.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 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. 9916/20, 13642/20 i 13993/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 9916/20, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de
suport a la música coral de les Illes Balears.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
9916/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures de suport a la música coral de les Illes Balears. 

Per a la seva defensa, 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. Permeti’m que doni la benvinguda a la Sra. Cano, és
un plaer tenir-la com a membre d’aquesta comissió. 

Bé, com vostès hauran vist, la proposició no de llei que
presenta avui el Partit Popular pretén instar el Govern que
adopti un conjunt de mesures per donar suport a un moviment
molt important com és la música coral. Es tracta d’un
moviment d’una alta popularitat amb una dilatada tradició dins
les Illes Balears i que, a dia d’avui, ja representa envoltant les
90 corals, amb un número de 4.500 persones que formen part
d’aquestes corals, i arran de la pandèmia han vist com la seva
activitat habitual doncs s’ha vist restringida.

Per tant, el que nosaltres pretenem és ajudar-los que puguin
desenvolupar, dins el protocol de seguretat i observant totes les
restriccions dictades per les autoritats sanitàries, la seva
activitat.

M’agradaria posar en valor que es tracta d’una activitat que
no és només una activitat de divulgar i preservar part del nostre

patrimoni immaterial, sinó que, a més, ajuda a dur a terme una
vertebració territorial i una cohesió social. Un col·lectiu, a més,
que està integrat per persones d’edat avançada i que aquest
tipus d’activitat omple molt la seva rutina diària.

(Rialles de la intervinent)

Estic rient, i m’han de disculpar, perquè el Sr. Enric és una
d’aquestes persones molt actives i...

(Rialles de la intervinent)

... això de l’edat avançada no anava per a ell, ni molt manco.

(Remor de veus i algunes rialles)

No, no, però em volia referir que es tracta d’un col·lectiu
d’alt risc i que, per tant, han de prevaler les mesures perquè
puguin dur a terme aquesta activitat -insistesc- amb tota la seva
seguretat.

També volia comentar-los que aquesta proposició no de llei
la vàrem registrar abans que la Conselleria de Sanitat es reunís
amb aquests col·lectius i dictàs un protocol específic. Per tant,
de les 6 mesures que jo els proposava, mesures lligades a la
creació d’un instrument d’interlocució flexible entre el Govern
i aquestes corals, aquestes mesures destinades a dissenyar
protocols, a la cessió gratuïta d’espais públics perquè puguin
dur a terme aquests assajos o fins i tot impulsar programes de
formació perquè introdueixin l’àmbit digital a aquestes
pràctiques musicals. O també han vist que aquí el que volem és
promoure línies de recerca i innovació per explorar aquesta
intersecció tan interessant que descobrim que hi ha entre el món
coral i la tecnologia. I, en definitiva, brindar suport d’una forma
integral a tot aquest col·lectiu que, insistesc, representa les
arrels, part de les arrels de les Illes Balears. 

Com els deia, però, aquesta proposició no de llei la vàrem
enregistrar abans que la conselleria dissenyàs aquests protocols
i, per tant, els volia sol·licitar una modificació del punt 2, que
deia: “la preparació d’un protocol de prevenció sanitària”, i
aquest protocol a dia d’avui ja està implantat. Per tant, el que
jo volia recollir aquí és “l’actualització de protocols de
prevenció sanitària”, seria canviar la paraula “la preparació”
per “l’actualització dels protocols”.

I esper...

(Pèrdua del so)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. García. Passarem al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Unides Podem té la paraula
la Sra. Sans, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Bé, està clar que aquesta pandèmia ha
afectat tots els sectors i un exemple, malauradament, és el món
de la coral, que s’ha vist afectada per les restriccions, però que
pens que, tal com ve recollit a l’exposició de motius, són
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restriccions fonamentades sobre el coneixement i els criteris
sanitaris dictats per les mateixes autoritats sanitàries. 

Dit això, consideram que qualsevol ajuda que puguem
brindar al sector serà bona, és per això que consideram
adequats la gran majoria de punts d’aquesta iniciativa, i més ara
quan s’ha fet aquesta matisació del punt 2, amb la qual hi estam
d’acord.

Pel que fa al punt 1, deixaré que el meu company, el Sr.
Casanova, faci una petita observació després per tal d’arribar
a un acord entre les diferents forces parlamentàries aquí
representades i em centraré en els punts 3, 4, 5 i 6 els quals
tendran el nostre vot favorable, principalment perquè són
qüestions que en certa manera ja es vénen desenvolupant. 

De fet, quant a la qüestió de la cessió d’espais públics
gratuïts a mi m’agradaria creure, i hauria de ser així, que en
qüestions culturals sempre s’haurien de donar aquestes facilitats
per tal d’ajudar un sector que ja per si venia precaritzat d’abans
-i em referesc al sector de la cultura en línies generals, en la
seva totalitat. Per tant, no es pot defensar la cultura sense tenir
accions que vagin encaminades al seu manteniment i a la seva
promoció. Per tant, hi estam totalment d’acord.

Introduir programes formatius en l’àmbit digital o recerca
i innovació. Permeti’m que digui que pens, i estic convençuda,
que és el futur en tots els àmbits i en tots els sectors, està més
que demostrat que a dia d’avui, i amb més força en els pròxims
anys, hi haurà una vertadera revolució digital. És més, aquesta
carrera ja ha començat i Espanya no s’hauria de quedar
endarrera. I aprofit per tornar a repetir la importància que
jugaran els fons europeus en aquestes qüestions i que, per tant,
no hi ha excuses per no votar a favor d’aquests punts que van
dirigits, com dic, als àmbits digitals, a la recerca i a la
innovació.

Per suposat que des d’Unidas Podemos volem expressar tot
el nostre suport al món de la coral de les Illes Balears que
gaudeix d’una tradició a les nostres illes que cal tenir-ne cura
i que cal preservar per ara i per a les generacions futures.

Res més a afegir. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Manifestar desde el Grupo
Parlamentario Ciudadanos nuestro apoyo a esta proposición no
de ley, muy oportuna, como han expresado los portavoces que
me han precedido, en defensa y para facilitar el desarrollo del
mundo de la cultura y del sector cultural de nuestras islas. Y
también expresar el apoyo del Grupo Parlamentario a todo el
mundo..., al món coral de les Illes Balears.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltíssimes gràcies, Sr. President. Em sum a tots els
capítols d’agraïments, evidentment, i de reconeixements a
aquest col·lectiu el qual, com veiem, és molt nombrós i que no
podem afirmar que estiguin políticament senyalats, o almanco
identificats amb un grup. No, i m’explic, perquè crec que ens
han vengut a veure a tots, no és així?

Quan vaig veure la proposició no de llei la primera lectura
que vaig fer va ser aquesta, dic, bé, també han anat a veure-los,
perquè evidentment ens varen venir a veure a tots davant d’una
situació que era un poc... inhabitual, no?, és a dir, i que moltes
vegades prendre mesures dins un àmbit que un desconeix pot
dur que les mesures venguin carregades d’una certa i lògica,
no?, és a dir, si un quan canta no sent el que té devora,
evidentment, difícilment tot el que soni en conjunt segurament
serà un desastre.

Per tant, a partir d’aquí i a partir de certes normes que hi
havia, vàrem començar tota aquesta ronda de contactes amb els
diferents grups polítics per posar aquesta qüestió damunt la
taula amb la qual, evidentment, estam tots d’acord i que el
Partit Popular du avui en forma de proposició no de llei.

Crec que hi ha qüestions que s’han de polir, més per una
qüestió tècnica que no política perquè no és una proposició no
de llei política, perquè tots hi estam totalment d’acord i
especialment a reconèixer la tasca que es fa des d’aquests
diferents col·lectius.

Per tant, amb aquests matisos des del nostre grup li
donarem suport.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. 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. Nosotros nos sumamos plenamente
a esta iniciativa, solo señalar, que creo que ya lo hemos visto,
que no es una actividad que incluya únicamente personas de la
tercera edad, hay coros muy estables, como el de la UIB, por
ejemplo, en el que... -no me mires así María Antonia que la
novia de mi mejor amigo canta en el coro de la UIB y como le
digamos que es mayor no me vuelve a invitar a comer, ¿eh?-...

(Remor de veus i rialles de l’intervinent)

..., hay varios niveles en el coro, es cierto.
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Lo dicho, que me parece una iniciativa muy acertada en los
tiempos que vivimos, para que no se pierda una actividad que
además crea germanor y en estos tiempos tan complicados creo
que es lo que nos hace un poco de falta a todos.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Molt
breuement perquè crec que ha quedada clara l’exposició que ha
fet la Sra. García i també els portaveus que m’han precedit.

És un exemple més dels efectes d’aquesta crisi sanitària. Ho
deixarem en què hi ha tot  tipus d’edats que canten a corals i
que necessiten totes aquests espais i que les administracions
facilitin que hi pugui haver una trobada, una formació malgrat
que sigui a nivell digital o a nivell de tecnologia, però sí que és
important no deixar-los de banda, que s’actualitzin els
protocols així com passin les diferents situacions que ens
puguem trobar.

Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta iniciativa.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra..., ah!, perdó, Sr. Casanova.

(Remor de veus i algunes rialles)

No el veia, perdoni..., per un temps de cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, miri, bé... Jo el primer que volia dir és que la
iniciativa és encertada i hem de tenir en compte diferents coses.

Des de l’inici de la pandèmia, quan va començar la
pandèmia es va veure que justament... es va veure molt
ràpidament que l’activitat coral i concretament el cant era una
de les activitats que comportava major risc, perquè es fa un
llançament de saliva, de veu, d’aire que transmet amb més
facilitat el virus.

Per això, tot just després del primer estat d’alarma
s’estableixen tota una sèrie de guies de bones pràctiques per
reiniciar l’activitat escènica i sobretot l’activitat musical, i dins
aquestes mesures s’estableix la necessitat que aquesta activitat,
per ser precisament una activitat molt diversa, requereix d’uns
protocols diversos i adaptats a cada... corporació, a cada lloc,
a cada moment.

Per tant, es recomana, la guia de bones pràctiques ens
recomana una adaptació d’espais i de protocols a cada banda,
per això crec que el punt d’adaptació dels protocols del qual
hem parlat aquí és encertat i després els plans de prevenció de
riscos de cada coral també els ha d’adaptar.

També vull dir que respecte de la discussió aquesta de si
són gent gran, que si no és gent gran, he de dir que l’activitat
coral és una activitat diversa, és una activitat molt complexa,
està conformada per diferents tipus d’agrupacions,
associacions, amics, etc., té una grandíssima diversitat i a més
a més també una grandíssima volatilitat perquè hi ha grups que
es fan, que s’obrin, que es tanquen, etc., però sí que està clar
que és una activitat que porta molt de temps al llarg del temps,
hi ha cors i hi ha corals que són... que tenen més permanència,
però n’hi ha que tenen més diversitat.

Per això jo volia demanar a la Sra. García, de modificar el
punt 1, on posa: “la creació d’una mesa de música vocal”,
posar: “la creació d’un espai de trobada de música vocal”,
simplement perquè una mesa té un caràcter com a més regulat
i un espai permet precisament incloure tots aquells aspectes,
tots aquells grups, associacions, etc., que tal vegada no tenen
aquest bé.

Per tant, crec que la música coral té una funció social
important, té una funció cultural molt important i en aquesta
pandèmia també he de dir, per experiència pròpia, que té una
funció d’interrelació molt important i en molts de grups ha
permès precisament el manteniment de lligams de caràcter
social i de continuïtat social.

Per tant, crec que és una molt bona iniciativa, nosaltres li
donem suport amb aquesta modificació si l’accepta.

Així com al punt 4, que parla de l’impuls de programes
formatius de l’àmbit digital, jo li volia dir que això ja s’ha
iniciat per part de diferents... perquè hi ha hagut aquí... totes les
corals han tingut una adaptació molt ràpida, i també crec que
aquí podríem posar “l’impuls de programes formatius a l’àmbit
digital per part de les diferents administracions o institucions”.
Per què? Perquè precisament els grups, les associacions, etc.,
no arriben al circuit ordinari, mentre que si és l’administració
local o és la xarxa local permet arribar-hi.

Per tant, jo amb aquestes dues modificacions que
simplement tenen un raonament basat en la diversitat del fet, hi
donaríem suport absolut.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, president. En primer lloc, vull agrair el
suport que han manifestat tots els grups que integren aquesta
comissió, per suposat que acceptarem aquesta modificació... en
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lloc de posar “mesa de la música”, “creació d’un espai”, sense
cap problema, però deixem constància que el que pretén el
Partit Popular és incorporar un instrument àgil d’interlocució
amb l’administració que sigui competent per als problemes,
reflexions o qüestions que vulguin plantejar aquestes corals a
l’administració.

I per suposat vull demanar disculpes, no volia ferir la
sensibilitat de cap membre d’aquesta comissió quan he fet
referència al tema de l’edat avançada. Aquesta va ser una
reflexió que jo vaig incorporar en aquesta PNL després de
llegir l’informe aquest de l’Institut Robert Koch, que és el
responsable del control de la pandèmia al país germànic, on
advertia que en aquests col·letius hi sol haver gent de... prou
gent i gent no tant d’edat avançada i que per tant, s’havien de
posar unes mesures específiques per intentar controlar al
màxim aquesta activitat.

Sra. Sans, lamentablement al dia d’avui el sector de la
cultura encara es queixa perquè no té facilitats per accedir als
espais públics i, per tant, aquesta era la intenció del Partit
Popular, impulsar, posar damunt la taula aquesta qüestió que
està pendent i que hem d’intentar resoldre, que totes aquestes
expressions culturals tenguin espais públics, evidentment amb
una planificació i amb una coordinació adient, per dur a terme
l’exposició dels productes culturals que creen.

I, Sr. Ensenyat, el Partit Popular no impulsa iniciatives de
grups que estan més a prop o més enfora del seu ideari,
nosaltres, el que intentam és ajudar a totes aquelles persones,
posar veu a totes aquelles persones, siguin més properes o més
llunyanes al Partit Popular. 

I insistesc en l’agraïment i la satisfacció per al Partit
Popular que una iniciativa tengui el suport unànime d’aquesta
comissió. Moltes gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. García.

(Remor de veus)

Sra. García, bé, com que hem vist que hi ha hagut diferents
propostes pel Grup Socialista, per poder tenir en compte a
l’hora de la votació, vostè ha esmentat al punt 2, que
substituirien la paraula “preparació” per “actualització”.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE: 

Efectivament.

EL SR. PRESIDENT: 

I després, també en el punt 4, hi ha hagut una sèrie de
reflexions que ha fet el representant del Grup Socialista, que
vostè semblava que també hi venia a acord.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE: 

Efectivament.

EL SR. PRESIDENT: 

Si és tan amable, que quedin registrats els canvis que
s’hagin de produir perquè tothom pugui saber en conseqüència
què votarem. Moltes gràcies. 

LA SRA. GARCÍA I SASTRE: 

Un minutet, president...

EL SR. PRESIDENT: 

Sí, sí...

LA SRA. GARCÍA I SASTRE: 

Sí, president, ja ho tenim enllestit. En el primer punt,
quedaria: “la creació d’un espai de trobada entre el Govern
balear i els representants de les corals de les Illes Balears”,
correcte. 

Segon punt, en lloc de “la preparació”, “l’actualització de
protocols”. 

I, en el quart punt, queda: “l’impuls de programes formatius
a l’àmbit digital, amb  especial incidència en activitats grupals
per a cantaires, per part de les diferents administracions.”

(Se sent una veu de fons, inintel·ligible)

No, “administracions”. “Administracions”, havíem quedat,
sí. 

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT: 

D’acord. Entenem que hi ha unanimitat, amb aquests canvis
incorporats, per tant, es podria fer una única votació, és així,
no? Passam idò a la votació d’aquesta PNL, per favor. 

Vots a favor? 

Moltes gràcies, 13 vots a favor. 

Per tant, en conseqüència, queda aprovada la Proposició no
de llei RGE núm. 9916/20, relativa a mesures de suport a la
música coral de les Illes Balears. Moltes gràcies. 

(El Sr. President pren la direcció del debat)

2) Proposició no de llei RGE núm. 13642/20, presentada
pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i
MÉS per Mallorca, relativa a rebuig del maltractament
animal.

EL SR. PRESIDENT: 

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 13642/20, presentada pels Grups Parlamentaris
Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa al
rebuig del maltractament animal.
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Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, té la paraula el Sr. López, per un temps de
cinc minuts. 

EL SR. LÓPEZ I SORIA: 

Gracias, presidente. Como bien se puede ver en la
exposición de motivos, lo que insta, o el acto que realmente
hace que se registre esta PNL, es lo que en agosto se pudo ver,
que fue la cruel tortura y luego muerte del gato al que luego se
llamó “Grisito” y, a la vez también, podíamos ver en prensa
como también había casos de muertes de perros -como el de
Timple- y así se refleja.

Esto, por desgracia, es una realidad que ocurre, es verdad
que es un porcentaje mínimo de la población ya que -en
general- la gente sí está muy sensibilizada, pero viene a poner
de manifiesto una problemática, una problemática muy clara.
Y, por desgracia, en este sentido, la sociedad está, digamos,
más aventajada que los propios órganos legislativos y las
propias leyes, y es que, a día de hoy, por desgracia, los
animales de compañía, y los animales en general, pero ahora
mismo hablamos de los de compañía, están catalogados
jurídicamente bajo la ley como si fuesen cosas; es decir, llegan
a tu casa, te rompen la tele, y es lo mismo que si llegan y te
matan a tu perro, por desgracia, está planteado así.

Entonces, es un clamor social y, además, de todos los
colectivos y creo que de todos los partidos políticos o
prácticamente de casi todos, que sí que se actualice, como toca,
la legislación y el Código Penal y el Civil para que los animales
sí que pasen a tenerse en cuenta como “seres sintientes”, no
significa nada más que una cosa muy obvia: que cuando a un
animal -ahora hablamos de los de compañía, pero en general-
se le hace daño o se le grita o cualquier cuestión, pasa ansiedad,
miedo, dolor, como podríamos ser nosotros, y eso tiene que
reflejarse, esa sensibilidad que la sociedad hoy en día sí tiene
-aunque un pequeño porcentaje no y, por eso, veamos estos
actos tan violentos-, que creo que debe manifestarse en leyes.

Y, por eso mismo, registramos esta propuesta que, además,
consta de cinco puntos, donde los cuatro primeros simplemente
vienen a decir lo que hay que reformar para que se tenga en
cuenta algo que la Unión Europea ya comenta, que es que los
animales son “seres sintientes” y que se les traten como tales,
creemos que es muy importante.

Y, luego, un quinto punto, de algo que es muy, muy
necesario, que sería la labor de concienciación y de campañas
para dejar muy claro que, en una sociedad como la nuestra y,
en general, como la española y como la europea, el maltrato
animal no tiene cabida y, en ese sentido, creo que
prácticamente todos los grupos, lo escucharé, pero seguramente
todos tengan la sensibilidad hacia los animales, debemos hacer
un esfuerzo en que el Estado sí que regule las leyes, tanto a
nivel penal como a nivel civil, para que los animales dejen de
ser “cosas” y pasen a considerarse “seres sintientes”. Y que no
resulte que, si te roban el móvil en la calle, sea incluso más
agravante que si te matan a tu perro o a tu gato delante tuya, a
patadas, y, como hemos llegado a ver en algunas cuestiones,
que luego vas a los tribunales y, por desgracia, las resoluciones
resulta que es como si fuesen una simple cosa. 

Esto, además, tiene que ver mucho con el vínculo afectivo
que consiguen los seres humanos, por ser unos seres empáticos,
que es lo que somos, hacia el resto de los animales. Y esto se
tiene que reflejar en las leyes, cuando un humano es capaz de
tener ese vínculo con otro animal, no debería de tratarse bajo
ninguna cuestión como si fuese una simple cosa, que es lo que
ocurre. Ya no se trata solo, y eso es muy importante dejarlo
claro, del sufrimiento que sí siente ese animal, porque lo
sienten, sino también el que sentimos los seres humanos con
esas pérdidas de estos animales a los que consideramos en
muchas ocasiones parte de nuestra familia. 

Y saber que la ley, por desgracia, a día de hoy, como he
comentado, te deja a la misma altura una televisión que el
animal que te acompaña durante años, creo que es algo que hay
que corregir, y precisamente esta PNL va de eso: solicitarle al
Estado que reforme esas cuestiones. Sabemos que lo están
trabajando, pero cuanto más lo agilicen, mejor. Y luego, hacer
aquí una campaña de concienciación contra el maltrato animal. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Ara, per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Carbonero, per un temps de cinc
minuts. 

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, moltes gràcies, president, bon dia, diputats i diputades.
Bé, com bé ha expressat el nostre company, aquesta és una
proposició amb la idea que els animals deixin de ser coses a
l’ordenament jurídic del nostre Estat.

La convivència d’espècies no la podem deixar de veure. Jo
faré una proposta, una exposició un poc diferent, en el sentit
que crec que la història de la humanitat i els seus avanços no es
pot deslligar de la presència i la convivència de determinades
espècies animals amb l’ésser humà. Per tant, creiem fermament
que hem de deixar de considerar els animals  coses per passar-
los a concebre com a éssers amb sentiments i que poden patir
dolor i, per tant, no han de ser menyspreats pels humans. 

Fent una visió un poc històrica, Zaratustra, en el segle IV
abans de Crist, com a profeta, ja va dir que els animals estaven
dotats d’ànima; Pitàgores, en el segle VI abans de Crist, també,
va considerar que els humans i els animals tenien el mateix
tipus d’ànima; a l’Edat Mitjana, Sant Francesc d’Assís, també
va elevar la consideració dels animals a germans dels homes;
i a l’Edat Mitjana ja va començar a emergir la primera llei en
defensa dels animals, va ser a Irlanda, el 1635, i es va prohibir
que s’enganxessin les arades a les cues dels cavalls, perquè
consideraven que comportava un patiment per a aquests
animals.

En conseqüència, aquí va començar un poc la història de la
defensa dels animals domèstics i és un dret emergent en aquests
moments, el dret animal, és una branca emergent del dret que
està més avançada a altres països i és una disciplina autònoma
que protegeix aquests drets dels animals, però s’implanta com
a disciplines prestigioses a universitats com Harvard o Yale.
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A Espanya hi ha molta feina per fer, per açò nosaltres
donam suport a aquesta proposició no de llei, per superar
l’arcaisme de la legislació que arrossegam respecte dels drets
dels animals i perquè consideram que el respecte als animals i
al seu entorn és un indicador de l’avançada que està una
societat.

Per tant, li donam total suport. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Deia abans la Sra.
Carbonero que la grandesa o la misèria d’un país, o d’una nació
es pot mesurar precisament per com tracta els seus animals i,
curiosament, això és una frase de Mahatma Gandhi, que deia
precisament això, que la grandesa d’una nació es mesurable per
la manera com tracti els seus animals. No sé si Mahatma
Gandhi va tenir mai l’oportunitat d’anar a una correguda de
bous, esper que no, perquè, en tot cas, i tenint en compte que
ho hem declarat festa nacional, per ventura a l’hora de mesurar
la nostra grandesa, hauríem de cercar altres referents que no
fossin Mahatma Gandhi, tot i que jo evidentment estic
totalment d’acord amb ell.

Però no parlam de bous avui, parlam d’altres tipus
d’animals, que són més animals que els mateixos animals, per
utilitzar el mateix lèxic.

I que jo sempre he pensat, sense necessitat d’haver de
recórrer a cap autor o personatge de reconegut prestigi, que una
persona que és capaç d’infringir mal a un animal, també ho és
de fer-ho a una persona, d’això n’he estat sempre
convençudíssim. I tal volta és vera que ja hauríem de viure dins
una societat on determinades qüestions ja no hauria de fer ni
falta que es poguessin regular. Però precisament és una
proposició que avui parlam, que ve arran de tot un seguit
d’esdeveniments que varen botar als mitjans de comunicació i
que evidentment ens han de fer prendre part en un sentit de dir
que hi ha determinades qüestions que a dia d’avui ja no es
poden permetre de cap de les maneres i, per tant, s’han de
regular totes aquelles qüestions evidentment, perquè permetin
que aquestes coses senzillament no succeeixin i sempre
evidentment acompanyat amb un suport de tota l’educació al
respecte.

Res més a afegir, al cap i a la fi es tracta d’una d’aquestes
iniciatives que cerquen el màxim consens i la unanimitat de tots
els grups polítics, com no pot ser d’una altra manera.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passem al 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:

Gràcies, president. Abans d’entrar en el debat de la
iniciativa que ara ens ocupa, vull deixar constància de la
condemna i el rebuig al maltractament animal per part del Grup
Parlamentari Popular.

Es tracta avui una PNL que pretén un objectiu ja substanciat
en el Congrés dels Diputats pel Partit Popular, en aquest
moment es troba pendent de presa en consideració en el
Congrés dels Diputats en la proposició de llei relativa a la
modificació del Codi Civil, de la Llei hipotecària i de la Llei
d’enjudiciament civil sobre el règim jurídic dels animals,
presentada pel Grup Parlamentari Popular el 15 de juliol del
2020, admesa a tràmit i publicada en el butlletí del Congrés
dels Diputats del 7 de setembre del 2020. Aquí tenen còpia
d’aquesta proposició de llei.

Aquesta proposició de llei és filla d’altres que el Grup
Popular havia presentat amb anterioritat a la cambra, però que
havia decaigut pel final de la legislatura. Avui dia està
plenament en vigor la citada proposició de llei, pendent com
dic, de la seva tramitació com a projecte de llei. La proposta
del Partit Popular al Congrés, que, com he dit, ja va ser
presentada en altres legislatura anteriors, però va decaure per
la convocatòria d’eleccions generals, havia aconseguit en la
presa en consideració, la pràctica unanimitat de tots els grups
parlamentaris, per la qual cosa és presumible que de nou en la
seva presa en consideració, reculli l’adhesió de tots els grups
polítics del Parlament de l’Estat espanyol. Normal, es tracta de
modificacions dirigides a atorgar als animals un reconeixement
com a titulars d’un estatus diferent del que tenien a la legislació
i que s’adequa al tracte que aquests mereixen i que, per
descomptant, han de ser respectats per tothom.

Seria, per tant, interessant que tots els grups d’aquesta
cambra autonòmica mostrassin la seva adhesió a la proposició
de llei del Partit Popular. Podrien, si els proponents de la PNL
ho consideren adequat, introduir una esmena addicional que
digués més o manco el següent: “El Parlament balear
s’adhereix a la proposició de llei que es tramita actualment en
el Parlament espanyol, a proposta del Grup Popular, del 15 de
juliol de 2020, i publicada en el butlletí del Parlament espanyol
el 7 de setembre del 2020, titulada Proposició de llei relativa
a la modificació del Codi Civil, la Llei hipotecària i la Llei
d’enjudiciament civil sobre el règim jurídic dels animals, atesa
la semblança que té la PNL subscrita per Unidas Podemos,
Partit Socialista i MÉS per Mallorca amb la proposició de llei
del Partit Popular.

Seria la forma més immediata i eficaç de manifestar el
nostre interès per un ràpid acord sobre la qüestió, tret que el
motiu d’aquest debat no sigui el de protegir els animals i
aprofitar la circumstància per promoure un problema local a
categoria de debat parlamentari, que crec que no és aquesta la
raó, més enllà d’actituds que encara han de ser jutjades per qui
correspongui, encara que, com ocorre tantes vegades, ja les han
condemnades els que no tenen potestat per a això, perseguint
una reprovació social, tal vegada desproporcionada o injusta i
que sembla més una persecució política, que l’interès per a la
defensa dels drets animals.
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La proposta de llei del Partit Popular que els coment té
diversos objectius, la modificació del Codi Civil en diverses
parts del seu articulat i de la Llei d’enjudiciament civil i de la
Llei hipotecària, tot això dirigit a adequar les nostres lleis a la
major sensibilitat cap als animals, en superar el seu concepte de
béns mobles i reconèixer-los la categoria d’éssers vius, més
ajustada a la realitat, i adequar així la nostra legislació al nostre
entorn jurídic, en modificar com dic, diversos aspectes de la
nostra legislació civil, atès que amb anterioritat el Codi Penal
ja havia procedit a distingir en el capítol de danys aquells
perpetrats a les coses o als animals.

Es pretén en fi, una posada al dia del nostre dret als temps
actuals i la sensibilitat dels ciutadans respecte del tracte animal. 

La proposta dels grups que donen suport al Govern, amb
molt menor fonament que la que jo els acab de comentar, tindrà
el suport d’aquest grup, perquè recull bàsicament el que ha
proposat el Partit Popular a la seva proposició de llei en el
Congrés. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies president. Vaya por delante también nuestro
rechazo absoluto a todo tipo de maltrato animal, como el que
hoy se expone en esta proposición no de ley, que recuerdo muy
bien este caso.

Desde Ciudadanos siempre hemos mostrado mucha
sensibilización con el bienestar y la protección animal, creo que
el amor a los animales no tiene ideología ninguna, muchas otras
cosas, pero sobre todo este tema que hoy nos traen los
proponentes quiero resaltarlo porque es así, el amor de los
animales no tiene ideología y es algo que tenemos que poner en
valor.

Desde Ciudadanos hemos promovido muchas propuestas en
el Congreso de los Diputados en ambas legislaturas
encaminadas también a promover una ley de bienestar y
protección animal que eleve las penas previstas para el
abandono y el maltrato de los animales. También varias
propuestas en el Congreso para garantizar el buen trato a los
animales con medidas que promuevan la adopción y eviten el
sacrificio, que reduzcan el abandono y endurezcan las
sanciones y penas relacionadas con el maltrato animal.

De hecho, ahora ha expuesto la portavoz del Partido
Popular en esta comisión que se estaba tramitando en 2018 una
propuesta de ley de modificación del Código Civil en este
sentido, así es; esto nace gracias a una proposición no de ley de
Ciudadanos. En aquel momento nuestro portavoz adjunto,
Villegas Pérez, presentó esta proposición no de ley el 21 de
octubre de 2016 que acabó aprobándose gracias a una
transacción con los grupos y se convirtió en una resolución; es
decir, el mandato de modificar el Código Civil y promover una
ley que lo modificase.

El bienestar animal es una inquietud compartida por la gran
mayoría de la ciudadanía, también de los grupos
parlamentarios, por eso este amplio consenso. Es cierto que el
aumento de la convivencia con animales de compañía, de
bienestar animal, es muchísimo mayor, la concienciación contra
las agresiones, muchas de ellas salvajes como la que inspira a
esta proposición no de ley.

Si bien el Código Penal ya tipifica como delito la tortura o
el abandono de los animales de compañía reconociendo un
estatus especial a los animales respecto a las cosas, nosotros
pensamos que deben agravarse estas penas, pero sobre todo el
problema está en el Código Civil que no hace la misma
distinción. El Código Civil al definir y regular las relaciones
entre las personas y las cosas considera las mascotas como
cualquier otro bien patrimonial, manteniendo el concepto que
de estos se tenía en el siglo XIX. Es aberrante, nuestra
legislación civil ha quedado completamente desfasada en esta
concepción de que estos seres son mucho más que objetos, más
que un mero patrimonio. 

Además de homogeneizar las numerosas y distintas normas
por las que las comunidades autónomas en sus competencias
intentan dotar a la figura de la modernidad que tanto necesita
nuestro Código Civil debe cambiar, debe ser modificado para
darle una categoría especial a los animales de compañía, que
tantos ciudadanos reconocen como auténticos amigos, parte de
la familia, y avanzar hacia una protección y el bienestar de
nuestros animales de compañía. 

Por eso hemos defendido muchas de estas propuestas en el
Congreso de los Diputados, también pues aquí lo haremos en
esta cámara, por supuesto, respaldando la iniciativa de hoy.
Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del 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. Vaya por delante, por supuesto,
nuestra total y absoluta condena al maltrato que viene bien
expuesto en la exposición de motivos. 

Compartimos la mayoría de las propuestas que hacen los
grupos proponentes, salvo tal vez la cuarta, que ahora
pasaremos o pasaré a argumentar.

Nosotros consideramos que aquí se han citado personajes
históricos. La primera..., hay que ir con mucho cuidado con
este tema también porque la primera ley en derecho positivo en
Europa que se da sobre el maltrato de los animales se produce
en 1933, una ley de protección de los animales que incluía, por
ejemplo, la prohibición de la vivisección; una ley que
contemplaba todo el bienestar animal; que prohibía herrar a los
caballos de una determinada manera; hasta cocinar las
langostas para evitarles el sufrimiento; incluso precursoramente
se prohibía la participación de animales en los rodajes de
películas. 
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En este sentido ya que, digo, se han citado a una serie de
personajes históricos se dice..., hubo unas declaraciones cuando
se aprobó esta ley: “la prohibición total y permanente de la
vivisección no es sólo una ley necesaria para la protección de
los animales ni para mostrar simpatía por su sufrimiento sino
que es también una ley para la propia humanidad”. Esta ley,
estas palabras son de Hermann Göring, lugarteniente de Adolfo
Hitler, y esta ley de protección de los animales es de la
Alemania nazi.

Lo digo, lo digo porque también se ha hablado aquí de
Gandhi, que era este hombre de la paz, este maravilloso
hombre de la paz, pero que hoy en día sabemos que parece ser
que maltrataba bastante a las mujeres de su familia. Lo digo
porque todo tiene dos caras, y digo que todo tiene dos caras
porque creo que nunca se debe legislar en caliente, a todos nos
repugna lo que ha pasado con el gato “Grisito” en Manacor, y
no sólo con este animal, con el maltrato constante de los
animales. Pero muchas veces se ha dicho, no se puede legislar
en caliente porque, ¿qué pasaría si hubiéramos legislado en
caliente el día después de los crímenes de Alcàsser, de la
matanza de Hipercor? Pues, le puedo asegurar que muchos
hubieran pedido la pena de muerte. Afortunadamente,
afortunadamente no legislamos en caliente.

Ustedes quieren cambiar el artículo 337 del Código Penal.
Nosotros consideramos que ese artículo contempla suficiente
castigo para el maltrato animal y en todas sus acepciones. Por
lo tanto, nosotros compartimos con ustedes el que un ser vivo
no se puede considerar un objeto y no puede ser embargado ni
susceptible de desahucio, etc., como ponen ustedes aquí, lo que
no compartimos es su pretensión de aumentar las penas que ya
de por si son importantes que prevé nuestro Código Penal.

Ya digo, a todos nos conmueven estos hechos condenables
y punibles, pero no nos tenemos que dejar llevar por legislar en
caliente y en un momento en el que los ánimos están
exacerbados. Creo que los legisladores tenemos que ser un
poco más fríos e intentar desarrollar las leyes de una manera
adecuada y templada. Y pensamos que lo que recoge el artículo
337 del Código Penal es suficiente para castigar este tipo de
conductas.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del 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, senyors i senyores diputats. Des del
nostre grup parlamentari evidentment també condemnam
qualsevol acció en contra del maltractament animal. Les lleis,
i sempre ho hem defensat i crec que ho fem tots, s’han
d’adaptar a la realitat i de vegades queden obsoletes, i en
aquest cas, i també de vegades s’ha dit, veiem com la
sensibilitat de les persones, sobretot aquelles persones que
tenen animals domèstics, s’incrementa i les fa viure d’una altra
manera aquest afecte cap als animals.

Des del nostre grup parlamentari, o jo en particular, quan
vàrem estudiar aquesta proposta se’m varen generar una sèrie
de dubtes a dos punts, que són el 2 i el 4, sobretot per veure
quin tipus de modificacions i amb quins canvis es voldrien
recollir aquestes modificacions. No obstant això, crec que a
nivell de l’Estat, perquè, com bé s’ha dit, és una llei estatal que
s’ha d’adaptar i modernitzar o..., sí, que s’ha d’adaptar a la
realitat actual, són diferents lleis que s’han de modificar.

Per tant, nosaltres, supòs que es faran dins els canals que
pertoquen, supòs que es mirarà la sensibilitat i la realitat de les
diferents accions i per ventura, com deia el portaveu de VOX,
no es poden fer les coses en calent, però quan es debaten les
lleis crec que es pensen bé, nosaltres donarem suport a tota la
iniciativa. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula per contradiccions els
grups proposants per un temps de cinc minuts, per part del
Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula el Sr. López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidente. Primero, agradecer el apoyo que se ha
mostrado, prácticamente unánime menos en un punto, que
luego comentaré un poquito más.

La propuesta que ha hecho la diputada del Partido Popular,
de incluir un punto, yo normalmente siempre soy muy de llegar
a consensos, de abrir..., lo que pasa es que, claro, al no haberse
registrado a tiempo y hablarse de un proyecto de ley cuando se
lo ha dejado a la diputada compañera es amplio y sin poder
leerlo... 

O sea, me sabe mal, ¿eh?, no..., si no seguramente sí, pero
sería una imprudencia por mi parte sin haberlo podido leer
incluirlo, pero seguramente sí que se incluiría porque, ya lo ha
comentado usted, tuvo el apoyo mayoritario del Congreso.
Entonces, simplemente es por eso, porque es in voce la
propuesta y justamente es de un proyecto de ley, no es..., que
no es pequeñito para mirarlo ahora en dos minutos y tomar
postura. Solo por eso lo comento, pero si no seguramente sí que
no hubiese habido problema en incluirlo.

La parte de VOX, las dudas, bueno, a ver, creo que todos
sabemos las historias de nazis que por desgracia amaban
animales y luego se dedicaban a torturar, matar y exterminar
seres humanos. Creo que no es el debate de este parlamento, lo
puede usted sacar, simplemente... A usted yo sé que le gusta
debatir sobre la línea de la moralidad y la luz y la oscuridad o
el bien y el mal, y esa dudosa moralidad, pero hablábamos
ahora de algo concreto, animales de compañía, de cómo son
tratados en la ley como cosas.

Y que yo creo que es de consenso el cariño y el sentimiento
que se tiene a un perro, a un gato, a cualquier animal de
compañía es mucho mayor que a la televisión, por mucho que
la televisión sea de plasma o pantalla LED o lo que queramos,
es irreemplazable el daño que se pueda causar a un animal, que
sabemos que sienten, que padecen y además el ser humano les
coge mucho cariño y amor.
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En este sentido, decir que el punto 4 entiendo que le pueda
crear dudas, pero simplemente lo que viene recogido ahora en
la actualidad... una persona, por desgracia, y lo hemos tenido
aquí hace menos de una década de cómo se cogían animales en
Baleares, se les mutilaba, torturaba y directamente se les
mataba de la forma más cruel que puede haber, incluso se iban
a las perreras a cogerlos para cortarles las piernas y ese tipo de
atrocidades que se han visto, y la ley, actualmente, aunque
usted pueda decir que ya es acorde, nunca pisan la cárcel
porque la imputación que se les hace por el tipo de delito no es
suficiente y si esa persona no ha tenido antecedentes por lo que
sea no acaba realmente yendo a prisión, simplemente con una
pena mínima.

Yo quiero hacer una reflexión y es que creo que la
violencia, y en eso estaremos todos de acuerdo, solo puede
generar más violencia y creo que no se quiere abusar, lo que sí
se quiere es que por según qué actos sí que sean que se pase por
la cárcel, pero porque simplemente en España se utiliza como
medio de reinserción. 

Si alguien por lo que sea tiene una actitud tan cruel, tan
violenta igual se tiene que... el sistema intentar reinsertarlo en
la sociedad y para eso queremos que sí que se endurezcan, no
por abusos ni por nada por el estilo que a lo mejor usted cree
que... no. 

Entonces el punto 4 sí que lo vemos justificado por lo que
he comentado, para que cuando son actos tremendamente
crueles y extremos un juez sí que pueda determinar que haya
prisión, simplemente aclarar esta parte.

 El punto 2, porque el 4 también lo ha preguntado la
diputada de El Pi, el punto 2 simplemente viene a ahondar la
parte que he comentado de que no sean considerados como
cosas, que te pueden embargar como si fuese un bien, un perro,
vendría a ser con el vínculo emocional que le tienes, si le
tienes..., si lo consideras parte de tu familia es como si te
dijesen que te pueden embargar a alguien de tu familia, o sea,
esa parte creo que simplemente viene a ahondar a no son cosas,
son seres “sintientes” y hay que tratarlos así tanto en el Código
Civil como en el Penal, no es nada más. Entiendo que se
puedan tener dudas de interpretación.

Por lo demás, darles muchas gracias a todos los grupos que
me han mostrado apoyo. Creo que en Baleares es prácticamente
unánime el apoyo que se quiere dar a los animales y en especial
a los de compañía y en ese sentido tenemos que seguir
trabajando con la máxima cohesión posible dentro de esta
cámara. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Si, moltes gràcies, president. Com deia el company,
efectivament no podem donar suport a la proposta. Jo he fet
una lectura..., veig que hi ha alguns canvis a la proposta que
duim avui aquí a aprovació, es fa una modificació del Codi

Penal, vostès proposen una modificació del Codi Civil, i bé, hi
ha diferents articles en modificació que en aquests moments no
hem pogut analitzar amb prou profunditat.

També sap la Sra. García que nosaltres hi som per arribar
al màxim consens i més en un tema com aquest que, com han
dit tots els portaveus dels diferents grups, és una proposta que
té la unanimitat o la màxima unanimitat o el màxim consens de
tots els grups. 

Per tant, no l’hi podem acceptar, així i tot tenim l’esperança
que es faci feina de manera conjunta per poder aconseguir
l’objectiu final del qual parlàvem, que és que els animals
tenguin el seu espai dins la legislació i dins el dret espanyol
perquè puguin deixar de ser considerats coses. Per tant,
esperam que, així i tot, hi hagi el màxim de vots favorables a
aquesta proposta.

I amb referència als diferents grups, jo vull comentar un
tema important, que hem sentit d’un grup que diu que tot té
dues cares, idò no, no tot té dues cares, açò concretament, del
que parlam avui no té dues cares, o s’està per la protecció dels
animals o s’està per la no protecció dels animals i a favor de...,
que açò ens duria a favor d’un maltractament, que és el que va
passar el mes d’agost. Per tant, no hi ha dues cares, o s’hi està
a favor o no s’hi està a favor.

I parlar de legislació en calent quan el Grup VOX s’ha
cansat de demanar que es vol modificar la llei davant el
maltractament de les dones i que vol... no, vol demanar no, que
demana la cadena perpètua, si açò no és legislar en calent,
perdoni, eh?, un grup que ha fet des que ha entrat a les
institucions que s’hagi romput la unanimitat pel que fa a la
violència de gènere. Sempre hi havia hagut unanimitat en
aquest tema i des que ha arribat VOX s’ha romput la unanimitat
i, a més a més, demanen modificació de la llei, d’una llei que,
segons ells, ha fracassat, i demanen la cadena perpètua. 

No és el tema avui de debat, però li ho he de dir, li ho he de
dir, si açò no és legislar en calent, perdoni, eh? I precisament
en el cas que ens ocupa avui que és el cas d’animals,
precisament el nostre grup ha fet una exposició històrica per
donar aquest concepte històric que no es legisla en calent,
precisament és una concepció del dret que fa molts d’anys que
s’hi reflexiona i hi ha molts de països a nivell europeu i a nivell
del món que ja ens passen davant en la concepció de l’animal,
l’animal de companyia com a ésser viu que té sentiments i que
no és una cosa.

Per tant, crec que les coses clares i els punts damunt les is.
Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, president. Poques coses més a afegir,
efectivament crec que es tracta d’un debat on hi ha el màxim
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consens possible, evidentment tot centrant l’objecte o l’objectiu
d’aquest debat.

Totalment d’acord que no s’ha de legislar mai en calent, en
el sentit més ample de la paraula i en aquest sentit també
evidentment faria meves totes i cadascuna de les paraules que
ha dit la meva... o la persona que m’ha precedit en la paraula,
la Sra. Carbonero, no?, evidentment no ho hem de fer ni en
aquesta ni en moltíssimes altres qüestions, i tenint en compte
sobretot... que el que sempre es fa és intentar legislar una
realitat, és a dir, generalment la realitat sempre és abans que la
legislació.

Per tant, ens adonam que encara no hem avançat en una
sèrie de qüestions, no es tracta de legislar en calent, es tracta de
legislar o es tracta d’adaptar aquesta legislació que tenim a la
realitat que tenim a dia d’avui, que evidentment no és la que
teníem fa vint anys o en fa trenta, però tampoc no és la que ens
agradaria tenir d’aquí a vint i respecte d’una qüestió com
aquesta tan fonamental com és el benestar animal. Res més,
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Per tant, acabat el debat, passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm.13642/20. Jo per les
intervencions, no acab de veure si hi ha qualque grup que vol
votació separada o no.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Sí, aceptamos la votación separada del punt 4, creo que es.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, votarem separadament el punt 4, d’acord. Per tant,
passem a votar la proposició no de llei, els punts 1, 2, 3, 5
d’aquesta proposició no de llei.

Vots a favor? Són 13 vots a favor, unanimitat.

I per tant, ara passaríem a votar el punt 4 d’aquesta
proposició no de llei RGE núm. 13642/20.

Vots a favor? 12 vots a favor.

Vots en contra?

Abstencions? 1 abstenció.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 13642/20, relativa al rebuig del maltractament
animal.

3) Proposició no de llei RGE núm. 13993/20, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a creació d’una policia de suport operatiu.

Finalment passam al debat de la proposició no de llei RGE
núm. 13993/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes, relativa a la creació d’una policia de
suport operatiu.

Per a la seva defensa per part del 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. Un dia més
parlam de la manca de forces i cossos de seguretat en aquest
Parlament, no sé si tendrà tanta acceptació com les dues
propostes que hem debatut avui en aquesta comissió, però el
que és cert és que aquesta manca de forces i cossos de seguretat
és des de fa anys una mancança històrica a les nostres illes.
Balears es troba per sota de la mitjana nacional pel que fa al
grau de la cobertura, al volum potencial d’agents.

Enguany, o millor dit dins aquesta emergència sanitària s’ha
agreujat aquesta mancança i ho hem pogut comprovar tots. Els
ajuntaments de les nostres illes es troben en greus dificultats,
per unes plantilles de per si ja infradotades i per fer efectives
aquestes tasques de vigilància i de compliment de la normativa
sanitària per fer front a la COVID, que se’ls ha encomanat,
encara els costa més poder controlar els aforaments, l’ús de
mascareta, entre d’altres moltes coses.

Aquest dèficit d’efectius policials a les Balears és
preocupant. És cert que en la línia de la Federació d’Entitats,
des de la FELIB es va llançar un missatge, hem de tenir en
compte que aquesta proposta, aquesta PNL es va registrar dia
8 de setembre del 2020. Per tant, en aquell moment s’havia fet
una demanda, com dic, des de la FELIB, es va enviar aquest
missatge advertint que seria necessari incrementar la plantilla
dels consistoris, per poder assumir els efectes de l’emergència
sanitària i alhora poder donar vacances al personal.

Així, sense deixar de banda la demanda constant i creixent
de la seguretat ciutadana davant aquesta situació que vivim
durant tots aquests mesos, que realment ja fa un any. Tenim
constància i de fet en el desembre es va presentar una PNL, una
proposició no de llei, per la majoria dels grups parlamentaris,
que hi ha hagut una coordinació entre la FELIB i també en
aquell moment la Conselleria d’Administracions Públiques i
Modernització.

Com dic però, davant d’aquestes circumstàncies de la crisi
sanitària i econòmica que s’ha generat amb la COVID, és
necessària i urgent la creació d’una figura extraordinària, que
doni suport a la policia municipal, o a la policia local, en la
realització de les tasques derivades de la situació de crisi.
Aquesta necessitat, sabem que s’han cobert unes 100 places, ja
es va parlar a la proposició no de llei que vàrem debatre la
setmana passada que havia presentat el Grup Parlamentari
Popular, que quedaven unes 200 places per cobrir de la policia
local. També és cert que hi havia prop de 300 places pendents
de cobrir de la Policia Nacional i també entre un 25 i un 30%
de la Guàrdia Civil. Tot en conjunt suposa molta mancança de
les forces i cossos de seguretat a les nostres illes.

Des del nostre grup parlamentari pensam que aquesta figura
de policia extraordinària, seria de naturalesa anàloga a la figura
de policia turístic que ja ha existit a les nostres illes i que
donaria suport a la policia local en el compliment de les seves
tasques i quedaria integrada de forma indefinida a la seva
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plantilla. El que suposaria de gran ajuda als ajuntaments, que
podrien disposar de forma ràpida i àgil d’aquest personal en
moments de gran demanda, com pot ser l’actual. Amb l’ajuda
i el suport d’aquesta policia, hi podria haver substitucions de
baixes llargues, de vacances, de temporades de robatoris, el
municipi podria sol·licitar efectius, suport als estius, accions de
suport com també hem comentat en el control de la crisi
sanitària.

Pensam que per tot això hem presentat aquests acords: en
primer lloc, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
crear aquesta figura de policia de suport operatiu, per pal·liar
de forma ràpida i permanent la manca d’efectius de la policia
local que podem tenir en els municipis.

En el punt número 2, el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern a crear un borsí de policies locals als quals els
ajuntaments puguin accedir per completar les seves plantilles
i cobrir les seves necessitats, així com assignar els convenis
pertinents amb els ajuntaments, perquè aquesta realitat sigui
possible.

En el punt número 3, el Parlament insta el Govern de les
Illes Balears a assumir en tot o en part, el cost d’aquests
policies de suport operatiu, que passarien a formar part de
manera indefinida de la plantilla de la policia local del
municipi.

I en quart lloc, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern que la Conselleria d’Administracions Públiques i
Modernització, que en aquest cas seria la Conselleria de
Presidència, Funció Pública i Igualtat, programi els cursos de
formació de policia local, que siguin necessaris per cobrir la
demanda dels diferents municipis.

En aquest moment, si els sembla bé, com que dic aquesta
proposta es va fer en el setembre, llevaríem “de forma
immediata”, perquè som conscients que enguany s’han preparat
3 cursos, com ja es va explicar, en aquell moment era urgent
perquè a un debat anterior que vaig tenir amb la portaveu del
Grup Socialista, ja vaig manifestar la preocupació dels
municipis...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Sureda hauria d’acabar per favor.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

... -vaig acabant president, un segon-, ja vaig manifestar la
preocupació dels municipis perquè quan feien concursos de
policies, fins que es feia la preparació per part d’aquell policia
a la conselleria, l’ajuntament havia de pagar el sou d’aquell
policia sense que pogués ser efectiu.

Per tot això deman el suport dels grups parlamentaris.
Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passam al torn de fixació de posicions.
Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia senyores i senyors
diputats. El Partit Popular ja va manifestar en diferents
intervencions relacionades amb el dèficit de policies locals el
nostre posicionament. Està clar que aquesta PNL no acaba
d’estar prou actualitzada ni que es puguin acomplir els punts,
perquè dia 5 de desembre del 2017, recordaran vostès si han
llegit el Diari de Sessions, es va produir una modificació de la
Llei de coordinació de policies locals, per poder eliminar una
sèrie de qüestions: primera, donar ja una sortida definitiva als
policies interins, aquesta figura que vostès volen quasi tornar
recuperar amb un altre nom, i era per poder ja estabilitzar
aquestes plantilles a cada un dels municipis de les nostres illes. 

Era una petició unànime dels sindicats i, per tant, per açò
s’han fet aquests macro processos, que tampoc no
s’acompleixen en temps i forma el temps que s’havia acordat
en aquesta modificació de la Llei de coordinació de policies, i
és important que s’acabi de donar resposta i, per tant, aquests
7 efectius que vostè ha esmentat, Sra. Sureda, és dins un
d’aquests macro processos. Per tant, el dèficit de la plantilla de
policia local se segueix incrementant any rera any, perquè les
plantilles o per jubilacions o per segones activitats, els
professionals, hi ha moviments i, per tant, les memòries de
l’ISPIB l’Institut de Seguretat Pública, així ho recull, que
incrementam aquest dèficit.

Quant a les convocatòries per a aquest any, el dia 21 de
gener ja es va fer una convocatòria amb tres dates, que ja va
haver de ser posteriorment rectificada perquè no es donarà
compliment a les dates previstes, per tant, ja tornam a tenir un
altre retard.

Hi ha hagut una sèrie d’acords, es van reunir amb tots els
regidors de governació de l’illa d’Eivissa el mes de maig de
l’any passat, per poder coordinar una sèrie de cursos per donar
sortida a aquesta demanda.

També és important que recordin, senyors diputats, que avui
en dia el procediment de l’elecció d’aquest personal ja no corre
a càrrec de l’EBAP, o del Govern balear, en darrera instància,
que es feia fa uns anys, açò és cada municipi, a mesura que té
una necessitat, ha de confeccionar, ha de fer un procés selectiu
per poder tirar endavant aquesta necessitat. 

Per tant, el Partit Popular no pot votar a favor de punts que
no s’adapten a la normativa vigent, sí que votarà a favor del
punt quart en què, una vegada més, reiteram la necessitat de fer
cursos de formació per a nous aspirants d’una forma
sistemàtica, cada any, perquè cada any és necessari fer aquest
tipus de formació. I, per tant, aquesta figura anàloga també ens
preocupa, que no pugui ser una figura de la qual en diferents
ocasions en aquest parlament ja se n’ha parlat, d’una policia
autonòmica, a mi em sembla que ara no es troba aquesta
comunitat ni per pensar-hi ni un segon en aquest tipus de
figura, el que sí em sembla que hem de fer és donar reforç a les
plantilles de policies locals a tots els ajuntaments de les nostres
illes, amb personal, amb formació, una policia de proximitat,
per poder resoldre totes les necessitats del dia a dia del
municipi i, ara, de forma excepcional, com travessam amb
aquesta pandèmia de la COVID, idò que s’acompleixin totes
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les necessitats i les normes que es dictaminen des de la
Conselleria de Sanitat en aquest cas. 

Per tant, el Partit Popular es reafirma que és necessari fer
cursos; que a la Llei de coordinació ja ens vam abstenir
nosaltres a la votació de dia 5 de desembre de 2017, perquè
vam veure que era un pegat que duraria poc, i ens consta que es
fan reunions per poder tornar posar sobre la taula fer una altra
modificació per poder reconduir una sèrie de decisions que es
van prendre d’una forma poc consensuada, d’una forma poc
pràctica, i en tres anys ja es veu que no és operativa, ni és el
que la societat d’aquestes illes necessita quant a la gestió de la
policia local.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Ara, 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, com ja s’ha dit, crec que és un debat
recorrent d’aquesta comissió i, com bé ja ha dit la Sra. Sureda,
ja ella mateixa ha comentat que aquesta iniciativa es va
registrar un 8 de setembre de 2020, nosaltres consideram que
ha quedat desfasada quant als avanços que hi ha hagut entre les
negociacions entre la FELIB i el Govern i, de fet -com també
ja s’ha dit- m’agradaria tornar recordar que en aquesta cambra,
a banda de totes les PNL que ja hem debatut sobre aquest tema,
el passat 22 de desembre vàrem presentar una iniciativa
conjunta, pràcticament tots els grups d’aquesta cambra. 

Així mateix, voldria comentar un parell de qüestions. Crec
que la preocupació en torn a la problemàtica que pateixen els
municipis d’aquestes illes quant a la policia local, a la manca
de policia local, és compartida per tots els membres d’aquest
parlament, i inclosa, fins fa dos dies, la Conselleria
d’Administracions Públiques, crec que també era conscient
d’aquesta problemàtica i que estava preocupada per aquesta
qüestió i, de fet, d’aquí deriven totes les diverses reunions que
hi ha hagut amb la FELIB per intentar arribar a un acord en
què, bàsicament, hi ha diversos punts d’acord entre els quals hi
ha, per exemple: realitzar una sol·licitud conjunta davant el
Ministeri de Política Territorial i Funció Pública per a
l’eliminació de la taxa de reposició anual, una qüestió que any
rere any ha limitat la cobertura de places i que, en cas que
aquesta primera petició no fos acceptada, ja es va preveure
demanar, fer la petició d’incloure en aquesta taxa les
jubilacions de l’any en curs i de l’any que ve, i les places dels
efectius que realitzen segona activitat per tal que no computin
i, per tant, es puguin cobrir.

A banda d’això, també es va acordar que es realitzarien els
processos selectius, que es continuarien desenvolupant, i també
m’agradaria recordar que hi ha un calendari, com bé ja s’ha
comentat, i crec que tots aquests diversos punts, que són
públics perquè és un acord entre la FELIB i el Govern i, per
tant, es poden consultar, crec que es troben enfora d’aquesta
proposició no de llei que avui tenim en el debat. 

Després, d’altra banda, no entenem el tercer punt, parla que
aquests policies de suport operatiu passarien a formar part de
manera indefinida de la plantilla de la policia local, és a dir,
sense passar un concurs de trasllats, que és el procediment
habitual per accedir de manera permanent a una plantilla. És a
dir, crec que hi ha certes qüestions, que fins i tot han estat
comentades pel diputat del Partit Popular, que generen tota una
sèrie de dubtes quant al fet que realment puguin ser assumides.

Per tant, nosaltres, bé, en definitiva, nosaltres no podrem
donar suport a aquesta iniciativa i, sobretot, entenem que és
principalment perquè no està actualitzada en els diversos
avanços que hi ha hagut en aquesta matèria. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Ara, 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. Seré molt breu. Crec que s’ha comentat
ja en aquesta comissió per altres portaveus, des de Ciutadans
només donarem suport al punt quart. Creiem que la mancança,
la manca de recursos ja és un fet constatat en aquesta comissió,
ho hem dut a diverses reunions; vàrem presentar tots els grups
parlamentaris, excepte un, com sempre, una proposició no de
llei conjunta. En aquest sentit, crec que el focus s’ha de posar
en augmentar els recursos de les policies locals de tots els
nostres municipis, i no de crear una altra figura i un altre acord. 

Per tant, només donarem suport al punt 4. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Bé, jo crec que coincidim
en un mateix diagnòstic de la situació quina pugui ser sobre la
policia local, amb les diferents dinàmiques que es produeixen
i és vera que, en aquest sentit, cada poble és un món o cada
municipi és un món, i té les seves dificultats. I, en aquest sentit,
entraríem dins una casuística, mala de calibrar quan, per
exemple, just a Mallorca, la diferència que hi ha de sou entre
policies que puguin fer o desenvolupar la seva feina dins pobles
d’interior o a pobles de costa, evidentment hi ha un abisme
quant a sou, quant a condicions laborals, la qual cosa provoca
moltes vegades que hi ha un moviment constant de places que
es produeixen des de pobles d’interior a pobles de costa, no?

Sí que, en canvi, no coincidiríem amb la recepta, amb la
proposta, que en aquest cas fa Proposta per les Illes, El Pi -
valgui la redundància, no?-, i em referesc al fet que la seva
proposta, a dia d’avui, recorda molt aquella iniciativa que hi va
haver, fa uns anys, del policia tutor, on hi havia un borsí de
gent, de policies tutor, que durant uns mesos... -perdó, no,
policia tutor no, no volia dir policia tutor, volia dir policia
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turístic, això és que encara no he berenat, avui matí, mil
disculpes-, el policia turístic, on hi havia tota una sèrie de
mesos a l’any que hi havia un reforç per part d’un professional,
que es deia policia turístic, en aquest cas, i la veritat és que a la
pràctica anava bé, anava molt bé. El que també és vera és que
tenia unes conseqüències importants, entre d’altres, que
generava una precarietat laboral important sobre un col·lectiu
que és fonamental, i que, a més, ho hem pogut veure a tots els
temes de control, diríem, de la pandèmia, on aquelles dificultats
de què parlàvem abans encara, fins i tot, s’han vist agreujades.
Vull recordar que hi ha hagut pobles que han tengut a un
moment donat tota la plantilla confinada, tota; recordin
Binissalem, es va trobar a un moment donat..., i parlam de
pobles amb una població, amb un cens ja important, no eren
pobles de 100 habitants o 200, sinó de prou més envergadura,
com és Binissalem, amb totes les seves dificultats. 

Entenem, per tant, que hi ha una línia de feina oberta tant
als municipis, a través de la FELIB, amb el Govern.

Hi ha aquella qüestió de la policia autonòmica pendent, a
què el nostre Estatut fa referència, però sembla que dorm el
sueño de los justos, que és veritat que en moltíssimes qüestions
seria una empenta important i sortiria al pas d’aquestes
dificultats que tenen molts de municipis de les Illes Balears on
ni tan sols tenen servei de policia durant els caps de setmana o
durant els vespres, senzillament perquè no el poden pagar, i que
seria una opció. Com també una altra que se n’ha parlat moltes
vegades, que era la de mancomunar serveis, tot i evidentment
les dificultats que hi ha a nivell jurídic per poder-ho fer.

Bé, crec que, en tot cas, i com deia abans la Sra. Esperança
Sans, és un tema recurrent, és un debat recurrent a aquesta
comissió, sempre és enriquidor parlar-ne i veure’l des de les
diferents perspectives que hi pugui haver, compartim un mateix
diagnòstic, però, en aquest cas en concret, no és la proposta
concreta per atendre aquest diagnòstic.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara 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. Es muy complicado a veces tratar
este tipo de problemas que son problemas endémicos y que no
tiene solo que ver con la falta de policías municipales que
tienen muchos municipios de las Islas, es que la raíz es mucho
más profunda, va a la herencia decimonónica de cuál es la
organización municipal del conjunto de España, y de que nada
tiene que ver un municipio, como Calvià, como bien ha dicho
el Sr. Ensenyat, con Escorca, y que las posibilidades
económicas que tienen unos municipios de ofrecer mejores
condiciones salariales y laborales a unos policías frente a las
posibilidades que tiene otro. 

En su momento -creo que fue Ciudadanos, además-, trató el
tema de que a lo mejor España tenía que empezar alguna

reorganización de sus municipios, porque..., pero, claro, es un
tema muy difícil y delicado de tocar porque nadie quiere dejar
de ser lo que es por identidad y por historia.

Dicho esto, entendemos perfectamente cuál es la intención
de El Pi en esta propuesta, compartimos la base de lo que dice,
o sea, la necesidad que tienen muchos municipios de reforzar
sus plantillas, porque además tienen que hacer frente en muchas
ocasiones de manera subsidiaria a un trabajo que teóricamente
no les correspondería, están haciendo una serie de labores que
no les son propias sobre todo en municipios grandes, como
Palma o como Calvià.

También habría mucho que hablar sobre la necesidad del
redespliegue o del refuerzo de la policía del cuerpo de ámbito
estatal, que se creó para la part forana, que es la Guardia Civil,
muchos municipios perdieron la presencia de la Guardia Civil
en estas islas por un cambio del despliegue de esta unidad, que
la concentró en poblaciones mayores y, no sé, me vienen a la
cabeza pueblos, como Bunyola, que se quedaron sin la casa
cuartel, sin la presencia de este cuerpo del Estado, que cubría
muchas de las necesidades o de las funciones que ahora debe
asumir la policía local.

En resumen, y para no alargar la sesión de hoy porque, ya
digo, se trata de un tema muy complejo que no sólo tiene que
ver con la policía, sino que son un montón de servicios que
muchos ayuntamientos, especialmente los más pequeños, se ven
cada vez más complicado, tienen cada vez más complicado
poder atenderlos, le diría, pues como han dicho otros grupos,
que nosotros apoyaríamos el punto cuarto, con el que estamos
completamente de acuerdo, y el resto no lo apoyaremos, no
porque no veamos esa necesidad y no porque no
comprendamos esa necesidad, sino porque no vemos claro la
manera en que viene desarrollado en la propuesta de El Pi.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Carbonero, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, primer de tot, un dels
companys, un dels portaveus ha dit que és un tema recurrent i
jo crec que és un tema recurrent perquè realment tots els grups
estam preocupats, estam preocupats per la situació en què es
troba la policia local dels diferents municipis, i així ho trasllada
cada municipi al si de la FELIB.

Crec que en aquest cas, el Grup Parlamentari El Pi ha fet un
exercici d’imaginació on difícilment té un encaix dins
l’ordenament jurídic, perquè, jo entenc, si vostè ens demana
que el Govern creï aquesta policia específica, si és el Govern
que ho crea, vull dir, parlam de policia autonòmica, Sra.
Sureda; i l’ordenament jurídic és molt clar, vull dir, a la
Constitució Espanyola, article 104, ens diu que hi ha d’haver
una llei orgànica pel que fa a l’ordenament de les forces i
cossos de seguretat, aquesta llei orgànica és la Llei 2/1986, i
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aquesta llei diferencia entre el Govern de la Nació, que té les
seves forces i cossos de seguretat de l’Estat, i després policia
local o policia..., i policia autonòmica, i aquesta policia
autonòmica s’ha de poder orquestrar i ha de poder tenir una
llei, si l’Estatut d’Autonomia de la comunitat ho preveu així.

Doncs bé, nosaltres tenim un Estatut d’Autonomia que, al
seu article 33, sí diu que les Illes són competents per crear
aquesta figura de policia autonòmica. Vull dir que vostè quan
diu, vaig més enllà, és que va molt, molt, molt més enllà. I
després també diu que les funcions s’han de fixar per una llei
específica.

És clar, dins aquest marc d’ordenament jurídic, no entenc...,
no entenem on vostè vol posar aquesta figura específica, que
diu a la seva proposta de “crear una figura de policia de suport
operatiu i crear unes borses...”.

Bé, jo no entraré en els detalls en què han entrat els
diferents grups parlamentaris, que hi estic totalment d’acord,
però sí que li vull manifestar que nosaltres no podem fer un vot
favorable. No podem fer un vot favorable perquè dins aquest
model de policia autonòmica després hi ha diferents models a
discutir, que si s’opta per inscriure’s a unitats de cossos
específics, com han fet a certes comunitats, com pugui ser
València, per exemple; o realment creen el seu cos, com ha
fet..., bé, com sap vostè, que són els cossos forals de Navarra,
l’Ertzaintza o els Mossos d’Esquadra a Catalunya. Vull dir,
parlam d’un debat d’una magnitud realment important, si vostè
apunta cap a aquí. 

La competència de la policia local és dels municipis, és dels
municipis, Sra. Sureda. A mi m’estranya, vostè, un partit..., un
grup parlamentari que diu que està pel municipalisme, que ara
ens vengui amb aquesta proposta, on vostè sap, i ja en vam
parlar l’altre dia, que hi ha un acord i hi ha una comunicació
permanent per part del Govern de les Illes Balears, del que era
la Conselleria de Funció Pública, i estic ben segura que ara hi
continuarà essent aquesta comunicació, amb la FELIB, on
vostès també hi tenen representació. I allà s’han marcat unes
línies molt concretes, i pot anar vostè a la pàgina web de la
FELIB o de la conselleria, s’han marcat unes línies molt
concretes, una de les quals és la que ha dit qualque portaveu,
que és demanar la taxa de reposició, aquesta famosa; que també
es puguin ocupar les places que els policies es troben en segona
activitat, però sempre dins el marc que són els municipis, la
base de la seva plantilla està incorporada les policies locals; és
a dir que són els municipis que han de treure aquestes places.

Hi ha una altra línia que també és important, que l’ha
comentada el Sr. Camps, que no he entès prou bé a quin punt
l’ha posat, però és un tema que es troba en debat previ, que és
la modificació de la Llei de coordinació, que la Llei de
coordinació diu molt clar que els municipis són els competents
de treure les places, però després també tots els cursos han
d’anar coordinats, perquè cada municipi, vostès saben que
tenim molts de municipis, cada municipi, si treu les seves
places segons... sense anar coordinats, després és molt difícil
fer el curs a posteriori, que és com marca la llei.

Per tant, en una situació extraordinària com la que tenim,
facem una inversió, no?, facem un curs que es pugui fer de

manera prèvia. Açò són temes que es poden parlar, però s’han
de parlar, Sra. Sureda, en el si de la FELIB, són els municipis
que demanen..., cada municipi -com bé ha dit el Sr. Ensenyat-
és un món, cada municipi és un món: segones activitats, gent
que no pot fer vacances... Deixem que els municipalisme empri
els seus mecanismes i empri els seus canals per arribar a
acords.

I estic convençuda que hi haurà aquest suport per part de la
Conselleria d’Administracions Públiques, perquè ja hi ha estat
en tots els processos unificats i també hi ha estat en la
programació que hi ha hagut aquest any de tres cursos base de
policia, que s’ha adaptat totalment als calendaris dels
ajuntaments.

I ho diré en positiu, Sr. Camps, vostè ho ha dit en negatiu,
perquè ara ja s’estan canviant..., idò, no, si es canvien és perquè
la conselleria està disposada a modificar les dates perquè
puguin incloure el màxim d’ajuntaments i perquè la cosa pugui
ser el més àgil possible, vostè no ho agafi per on crema, agafi-
ho pel positiu. Vull dir, si hi ha aquesta flexibilització és
perquè la conselleria està disposada a fer canvis, perquè el més
prest possible es puguin ocupar places de policies locals, i açò
crec que és l’objectiu de tot i açò és un tema recurrent.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Carbonero, hauria d’acabar per favor.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Però bé, no podem fer... agraïm molt que faci un matís al
punt 4, però, com que el títol de la proposició és el que és, no
podem fer un vot favorable.

Moltes gràcies..., i la programació ja està feta també.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula en torn de contradiccions la
Sra. Sureda, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. N’hi ha
moltes de contradiccions avui.

Bé, vull agrair al Grup Parlamentari Popular, al Grup
Parlamentari Ciutadans i al Grup Parlamentari de VOX el
suport al punt 4.

El Sr. Camps m’ha parlat de la modificació de la Llei de
coordinació de les policies locals que es va fer dins el 2017, és
cert, però també, davant les urgències i les necessitats que
puguin existir i el no compliment de les lleis, crec que nosaltres
som aquí per legislar i les peticions de modificacions s’han de
poder fer. Ho hem parlat a la proposta anterior, ens hem
d’adaptar a les realitats i a les necessitats i crec que, com a
polítics, els hem d’escoltar i hem de poder fer aquestes
modificacions.
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Respecte de la Sra. Sans, pensam que no ha quedat
desfasada, perquè, com dic, anam més enllà, si volen que
parlem de policia autonòmica evidentment en podem parlar de
policia autonòmica, però aquesta policia de suport... el que es
pretenia era pal·liar una sèrie de dificultats que tenen els
municipis i que són necessàries davant aquestes dificultats i
aquestes competències que, moltes vegades, com també s’ha
dit, han d’assumir aquests policies i evitar aquestes situacions
moltes vegades violentes entre municipis, perquè un municipi
posa unes condicions més bones a l’hora de captar aquells
policies i deixa moltes vegades aquells municipis que no tenen
una capacitat econòmica important sense policies o amb una
plantilla molt, molt baixa.

No estam tan enfora de la FELIB en aquest tema. S’ha
parlat d’agrupar la situació. Jo, com molt bé ha dit la Sra.
Carbonero, crec que, com a partit municipalista, i també, per
ventura, com a regidora i coneixedora de la situació dels
municipis, formam part de la FELIB i s’ha parlat moltes
vegades de poder agrupar aquesta capacitat a l’hora de... o
conveniar, a l’hora de poder captar policies perquè no hi
pogués haver aquestes diferències de sous tan grosses.

El Sr. Ensenyat ha parlat del policia turístic, jo crec que
l’important és fer feina perquè quedàs a la comunitat, em va bé,
que no sigui només temporal; hem de parlar de policia
autonòmica, és veritat que és un debat molt ampli i que s’ha de
tenir en compte, però també -com s’ha dit- crec que l’Estatut
d’Autonomia és un tema que ho diu i que s’ha de desenvolupar
a un moment o a l’altre.

Al Sr. Rodríguez, que ha dit que moltes vegades la policia
local ha de fer accions perquè no té la Guàrdia Civil, i és veritat
que també, quan hi ha moltes mancances, si hi ha quarters en
aquell ajuntament o en aquell municipi els va bé perquè també
actuen de suport a la policia local. Crec que hi ha les dues
parts.

En definitiva, és veritat que tenim una preocupació
compartida, és veritat que hem d’anar fent feines perquè les
necessitats que hi ha moltes vegades no les tenim en compte o,
més ben dit, no es resolen així com s’haurien de resoldre, per
molt que aprovem les lleis es torben i les necessitats reals que
hi ha als municipis esperen perquè... desesperen moltes
vegades.

Per tant, crec... i la idea d’aquesta iniciativa era fer una
passa més i, per què no?, nosaltres parlàvem de policia de
suport operatiu, podríem parlar de policia autonòmica, però era
un pas més perquè de qualque manera hi hagués aquest suport
als municipis quan tenen necessitats urgents i que des de la
conselleria pertinent poguessin donar aquesta ajuda als
municipis.

Gràcies, president.

Perdoni, president, si m’ho permet, al punt 4 acceptam la
votació separada i al punt 4 canviaríem “Conselleria
d’Administracions Públiques i Modernització” per “Conselleria
de Presidència, Funció Pública i Igualtat” i llevar “de forma
immediata” perquè, en cap cas nosaltres no dèiem que era una
demanda per a enguany, sinó que es tengui en compte per a un

futur i... no... no... és una cosa que no s’ha de fer de manera
concreta un dia, sinó que s’ha de fer programat per a tota la
legislatura.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tant, el punt quart quedaria redactat: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè la Conselleria de Presidència”, m’ha dit..., Sra.
Sureda?, la Conselleria de Presidència?...

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Bé, l’organigrama posa “Conselleria de Presidència, Funció
Pública i Igualtat”, així ho he vist a l’organigrama del BOIB.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, “programi els cursos de formació”, llevam “de
forma immediata”, d’acord. 

Per tant, si ho he entès bé votaríem els punts 1, 2 i 3 i
després, separadament, el 4. D’acord?

Per tant, passem a les votacions dels punts 1, 2 i 3. 

Vots a favor? 1 vot a favor.

Vots en contra? 6 vots en contra.

Abstencions? 6 vots en contra, 6 abstencions.

Passem a la votació del punt 4.

Vots a favor? 7 vots a favor.

Vots en contra? 6 vots en contra.

Abstencions? Cap.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 13993/20, relativa a la creació d’un policia de
suport operatiu.
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