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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Sí, president, Bea Gamundí substitueix Sílvia Cano.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Sr. President, Joan Ferrer substitueix Francina Armengol.

EL SR. PRESIDENT:

Alguna substitució més?

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.
13635, 14992 i 17479/20.

Aquesta presidència els informa que els Grups
Parlamentaris Mixt i MÉS per Mallorca han presentat l’escrit
RGE núm. 2841/21, mitjançant el qual sol·liciten l’ajornament
del debat de la seva proposició no de llei RGE núm. 14992/20.

2) Proposició no de llei RGE núm. 14992/20, presentada
pels Grups Parlamentaris Mixt i MÉS per Mallorca,
relativa a declaració de l’oficialitat de la llengua catalana
a la Unió Europea.

En conseqüència, d’acord amb l’article 78.2 del Reglament,
es proposa d’alterar l’ordre del dia d’avui, en el sentit d’ajornar
el debat i votació de la Proposició no de llei RGE núm.
14992/20, relativa a la declaració de l’oficialitat de la llengua
a la Unió Europea, per a una propera sessió.

Puc entendre que s’aprova aquest ajornament per
assentiment? Per tant, s’acorda d’ajornar el debat d’aquesta
proposició no de llei RGE núm. 14992/20, presentada pel Grup
Parlamentari Mixt i MÉS per Mallorca.

1) Proposició no de llei RGE núm. 13635/20, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a reconeixement
d’ajut per habitatge i desplaçament als serveis especials de
bombers de les illes menors d’Eivissa, Formentera i
Menorca per formació tal com va anunciar d’una línia la
consellera Castro per als policies locals.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 13635/20, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa al reconeixement d’ajut per habitatge i
desplaçament a serveis especials de bombers de les illes
menors, d’Eivissa, Formentera i Menorca, per a formació, tal
com va anunciar d’una línia de la consellera Castro per als
policies locals.

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, bon dia senyores i senyors
diputats. El mes de juliol vam saber per les declaracions de
l’exconsellera Castro, que havia habilitat una línia d’ajut per
poder sufragar la despesa que comporta els desplaçaments a
l’hora de fer formació a les persones que no són de la mateixa
illa. Des del Partit Popular ens identificam i vam valorar
positivament aquesta acció i, per tant, van entendre que també
seria de justícia que els serveis especials, en aquest cas els
bombers, poguessin tenir la mateixa sensibilitat per les
diferents qüestions que ara els comentaré.

La formació que l’EBAP com a màxim òrgan quant a
formació d’aquesta comunitat autònoma, no és el mateix prestar
aquesta formació a col·lectius que són administratius, tècnics,
etc., que es poden fer des de videoconferència, es poden fer des
d’una sala reunits, que el que poden precisar o el que poden
necessitar els serveis especials. En temes de bombers per
exemple, que ens centram a la PNL d’avui, s’ha de tenir en
compte que hi ha una part molt important d’aquesta formació
que ha de ser pràctica, ha de ser a un entorn que acompleixi una
sèrie de requisits i açò de vegades motiva no tenir les
instal·lacions adequades a les illes d’allà on puguin ser els
funcionaris o els empleats públics, doncs provoca que s’hagin
de desplaçar.

Aquest motiu el que fa és que vagi en contra d’uns serveis
de qualitat, que vull entendre que aquí tots els presents ens
identificam i valoram i fa que aquests professionals que el que
volen és tenir la màxima formació, fer la feina el més diligent
i el més professional possible, per poder donar el millor servei
públic als ciutadans d’aquesta terra.

Per aquest motiu el Partit Popular ha presentat només un
punt en aquesta proposició no de llei, allà on vol que pugui
prosperar perquè els serveis especials de bombers de les illes
que siguin, puguin tenir aquest ajut, aquesta col·laboració per
part de l’administració, perquè puguin rebre aquesta formació
que necessiten any rera any.

Per tant, en un principi em sembla que queda prou clar
l’objectiu.

Ja avanç que l’esmena que ens han presentat els partits que
formen el Govern, no va en línia de l’objectiu que pretén el
Partit Popular i està clar que no la podríem acceptar. Ens
agradaria que vostès, una vegada feta aquesta explicació,
puguin reconsiderar i puguin valorar que no té el sentit que
voldria el Partit Popular, amb l’esmena que vostès han
presentat, i tenguin l’opció de poder reconsiderar el seu vot.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara els Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podem i MÉS per Mallorca han presentat l’esmena
RGE núm. 2852/21. Per a la seva defensa per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Carbonero, per un
temps de cinc minuts.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202014992
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202013635
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LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, moltes gràcies president. Bé, primer de tot després de la
intervenció del Partit Popular, dir que el nostre grup està
totalment a favor d’uns serveis públics de qualitat, creiem que
la formació és bàsica per a la professionalització i en
conseqüència perquè la ciutadania tengui un serveis públics de
qualitat. Però, dit açò, hem presentat nosaltres, conjuntament
amb el Grup Unides Podem i MÉS per Mallorca, hem presentat
una esmena amb la idea de clarificar les competències.

Creiem que és molt important que els acords que puguem
prendre en aquesta cambra, que tenguin clares les competències
de cada institució. Sí que és cert que creiem que la formació
descentralitzada és la via a seguir i des d’aquí donam
l’enhorabona a la feina feta per la Conselleria
d’Administracions Públiques, Presidència i Funció Pública i
Igualtat, que va anunciar el passat dia 22 de febrer aquest curs
de capacitació a l’illa de Menorca. Creiem que és la línia a
seguir, que és la descentralització dels cursos, no el que
demana vostè que són beques de desplaçament i habitatge, sinó
que creiem que la línia és aquesta, descentralitzar els cursos, i
així ho vam demanar nosaltres a un curs de capacitació dels
policies locals el 2019, amb una PNL 7500, que va sortir
aprovada, on demanàvem que els cursos de capacitació dels
policies locals es fessin a les diferents illes, tant a Eivissa com
a Menorca perquè no hi hagués d’haver aquest desplaçament.

Però és cert que una cosa són policies locals i l’altra són
bombers, i aquí va la nostra esmena, és a dir, posar l’accent
damunt les competències reals. El Govern de les Illes Balears
a través de l’EBAP, de l’Escola Balear d’Administracions
Públiques, fa els cursos de formació, per què? Perquè la Llei de
coordinació de policies així ho marca; és a dir, els ajuntaments
treuen les seves places i el curs de capacitació correspon a
l’EBAP.

Li he de dir que en el cas de bombers la competència és dels
consells insulars, i així ho diuen els diferents convenis que hi
ha signats i les diferents convocatòries, com pot ser per
exemple la convocatòria d’Eivissa de places de bombers, que
en el seu punt novè diu clarament el període de proves i
formació, que a través d’un conveni es fa a través de l’EBAP.
Ho diu també la llei i els estatuts del propi EBAP, ho diu
talment, és a dir que es faran convenis en la formació d’aquells
col·lectius, com és per exemple el tema d’emergències.

I aquí li he de dir que hi ha un conveni entre l’EBAP i el
Consell Insular de Menorca, per fer aquest curs descentralitzat
a Menorca, que es va anunciar el passat mes de febrer.

Per tant, trobam que és una llàstima que no ens accepti
aquesta esmena, perquè la via a seguir no és que des del
Parlament de les Illes Balears ens passem per damunt totes les
competències i els convenis de col·laboració entre
administracions i diguem des del Parlament el que han de fer,
quan s’ha de fer via conveni de col·laboració entre dues
administracions. I açò és el que posa aquesta esmena que
creiem que posa el focus on l’hem de posar.

Estam d’acord amb el fons? Sí, però creiem que ha de ser
a través de convenis de col·laboració, i açò ve a dir la nostra
esmena.

En cas que no ens l’acceptés, entendrà que no puguem fer
un vot favorable al que demana originalment la seva proposició
no de llei, pel que he explicat.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara per a la defensa té la paraula la Sra.
Sans, per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Bé, sota el nostre punt de vista des
d’Unidas Podemos l’objectiu que s’ha comentat, que es
planteja a aquesta iniciativa, per a nosaltres és erroni amb
forma i en el fons, en forma perquè el que s’aprova sempre és
el punt d’acord, i ja quan diu: “reconèixer i garantir aquesta
nova línia de beques...”, aquesta nova línia de beques fa
referència a l’escrit que hi ha més amunt que és a l’exposició de
motius i, per tant, no queda gens clarificat.

Però, és que, a més, amb el fons, vostè aquí du una proposta
com si actualment a dia d’avui no s’abonassin aquests
desplaçaments i allotjaments. Jo al Consell d’Eivissa no ho sé,
però al Consell de Menorca, on les meves companyes gestionen
els bombers, els puc assegurar que sí abonen aquests
desplaçaments i aquests allotjaments a les persones que
necessiten traslladar-se per fer aquesta part diguem més
pràctica a Vigo o a l’illa de Mallorca en alguns casos, això els
ho puc assegurar.

Crec que és important que les competències quedin clares
i delimitades i que tampoc no es presentin segons quines
iniciatives que sembla que les institucions que realment són les
competents fan una deixadesa de funcions, quan no és així
perquè sí es cobreixen.

De fet, m’agradaria posar en valor que la reivindicació
històrica que era que es pogués fer formació descentralitzada
de l’illa de Mallorca i que es pogués fer a les altres illes, doncs,
es du a terme. Això, per exemple, és una reivindicació que,
d’acord que la consellera d’Administracions Públiques hi va
tenir molt a veure, però també hi va tenir molt a veure la
consellera Gómez, del Consell de Menorca, que m’agradaria
posar en valor la seva tasca per aconseguir que gran part de tots
els mòduls que es puguin fer a l’illa de Menorca s’hi puguin
fer. Per tant, que els trasllats a altres illes o a altres indrets
doncs hagin disminuït.

Nosaltres també coincidim que hem de caminar cap a
aquesta via, no tant a continuar fent tota aquesta sèrie de
desplaçaments sinó que tots els serveis es puguin oferir a totes
les Illes i que per tant puguem tenir una formació
descentralitzada d’acord amb la nostra realitat, que és aquesta
realitat insular. 
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M’agradaria que es tengués molt en compte la iniciativa...,
l’esmena que hem presentat els tres grups perquè pensam que
s’adapta a la realitat, pensam que s’adapta també a recollir
aquesta reivindicació històrica que, com dic, ja es desenvolupa,
i llavors també respecte de les competències institucionals,
perquè en aquesta comissió ja hem vist massa vegades que la
delimitació de competències sembla que no és del tot coneguda
i ens agradaria, per tant, que s’acceptés, com dic, la nostra
esmena.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 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, president, i breument. Efectivament, crec
que hi ha un tema que és purament competencial i un altra
també territorial. Evidentment, el competencial és fonamental,
i jo, que he passat per un govern municipal i un govern insular,
precisament que era molt gelós que ningú no trepitjàs les
competències d’aquella institució, i especialment evitar poder
parlar de germans petits i de germans grans. A més, són
qüestions que tant a Eivissa com a Menorca com a Formentera
tenen claríssim, aquí a Mallorca tal vegada hi havia una
disfunció quant que la gent no diferenciava molt bé què era el
consell i què era el Govern, això sempre ha passat. Però,
precisament per això, crec que hem de tenir una cura especial
a saber qui gestiona cada competència, per tant, que no hi hagi
una intromissió o almanco sense el consentiment o el vistiplau
d’aquesta mateixa institució, i especialment en una qüestió tan
fonamental com és aquesta on cada illa és un món.

Perquè és veritat que la proposta parla molt de Menorca,
d’Eivissa i de Formentera, però no en canvi de Mallorca, com
si tota la formació quedàs centralitzada a Mallorca i els de
Mallorca no tenguessin o no poguessin tenir accés a altres tipus
de formació o a altres indrets, que, de fet, hi van i que, de fet,
la tenen en temes tan diversos com el rescat de muntanya o bé
en altres i que evidentment també tenen aquesta compensació
per desplaçament en cas que es produeixen els desplaçaments.

Vull recordar també que tenim una Llei de finançament dels
consells insulars precisament aprovada en temps del Partit
Popular, que recull com ha de ser aquest finançament a partir
de les competències que se li atorguen des de l’Estatut
d’Autonomia. Per tant, en aquest sentit sí que es poden establir
convenis de col·laboració, però respectant, com deia les meves
dues companyes que m’han precedit en la paraula, sempre
l’àmbit competencial en aquest sentit, que és important. I també
hi podem afegir Palma, perquè, a part dels consells insulars,
Palma en aquest sentit també té els seus bombers i en aquest
sentit hi havia convenis, precisament es pot establir aquesta
col·laboració.

Per tant, faria una crida que acceptin aquestes esmenes
perquè, atès que estam d’acord amb una realitat, amb una
qüestió, amb una sensibilitat respecte d’un col·lectiu, per tant,

seria una llàstima que d’aquí no en sortís una proposta que...,
no ho sé, que no fos unànime.

Moltíssimes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam al torn de fixació de posicions. Per
part del Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula la Sra.
Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president, seré molt breu, crec que s’ha explicat
molt bé per part de tots els altres portaveus dels grups. 

Des de Ciutadans donarem suport a aquesta proposició no
de llei encara que pens que, ho ha explicat molt bé la Sra.
Carbonero, que també és important posar en valor que és
necessària aquesta descentralització de la formació i que cada
illa tengui la formació i faci la formació dels bombers de
Menorca, d’Eivissa, de Formentera perquè, com s’ha explicat,
és una competència dels consells insulars, encara que és cert
que l’EBAP és el competent en la formació, com passa amb els
policies locals.

Des de Ciutadans consideram que la formació contínua i
especialitzada és bàsica per tenir un servei públic de qualitat i
més si tenim en compte la formació dels nostres policies, dels
nostres bombers i també de Protecció Civil.

Per tant, creiem que és una obligació que té l’administració
pública i també el Govern de garantir, per altra banda, i
compensar..., de garantir aquesta igualtat d’oportunitats i de
condicions de tots els residents i els ciutadans de les nostres
illes i compensar el cost afegit de la doble i triple insularitat. 

Si bé és cert que entenc aquesta esmena que es presenta
avui, donarem suport a la proposició no llei presentada pel
Partit Popular. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT.

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente, muy brevemente. Nosotros no
compartimos en absoluto este furor descentralizador de
absolutamente todo porque pensamos que la administración
pública ha de actuar con criterios de racionalidad y contención
en el gasto, que a veces sería imposible poder descentralizar
absolutamente todo en las cuatro islas que conforman esta
comunidad autónoma.

Pensamos que la solución propone el Partido Popular es
completamente acertada, que cumple los objetivos que se
plantean en esta formación y el hecho de que lógicamente no
constituyan un gasto añadido para las personas que aquí se
desplacen para realizar estos cursos. Por lo tanto, le daremos
completamente nuestro apoyo. Gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara, 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 diputades. Crec que
si els consells tenen unes competències s’han d’acceptar i el
que no podem és que aquesta lluita que s’ha fet durant anys
amb Menorca, Eivissa i Formentera perquè es traslladassin
competències des del Govern als diferents consells, ha estat una
lluita que ha servit per descentralitzar, el que nosaltres sempre
parlam de Madrid, de descentralitzar aquestes illes de l’illa de
Mallorca, i hi estam totalment d’acord perquè és el que els
diferents governs d’aquestes illes han volgut sempre.

Sí que és cert que si hi ha algun tipus de curs que no es pot
fer en aquella illa en concret i s’ha de desplaçar perquè sigui
imprescindible i important a Mallorca o a un altre lloc, crec que
hi ha els convenis que fan que ja es pagui l’habitatge o el seu
desplaçament. Per tant, no crec que fos necessari, i, en tot cas,
ja s’obriria una partida específica o bé del consell o bé des del
Govern per poder-ho pagar, que segur que hi és.

Per tant, ens agradaria que pogués acceptar l’esmena que
presenten els grups que donen suport al Govern perquè pensam
que el que importa és intentar fer feina per a aquesta
descentralització i que a cada illa es puguin fer tots els cursos.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara procedeix la suspensió de la sessió per
un temps de deu minuts per la qual cosa es demana si volen la
suspensió. No vol la suspensió. Per tant, té la paraula el grup
proposant per un temps de cinc minuts per fixar la posició i
assenyalar si accepta l’esmena.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. La carta de servei de l’EBAP:
“La formació d’avaluació, la capacitació i el perfeccionament
del personal del servei de l’administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i de les entitats que en depenen
i, si escau, de les administracions públiques del seu àmbit
territorial a més del personal dels àmbits de Policia Local,
Protecció Civil, seguretat i emergències.” Per tant, tenim clar
que l’àmbit competencial aquí reconeix que també ha de donar
suport, ha de donar col·laboració a la resta d’illes a través de
l’EBAP.

Entenem que cada administració disposa d’unes figures per
poder col·laborar, ajudar a sufragar les despeses que comporta
un desplaçament de qualsevol... dels bombers en aquest cas, als
quals ens referim avui a la PNL.

Tenim clar que l’EBAP amb el Consell de Menorca, que hi
hem fet una sèrie de referències, és lamentable que els
representants tant de Podem com del Partit Socialista encara

vulguin lloar o vulguin... desvirtuar la realitat. Vostès haurien
de recordar ara que es fa ara un curs per a capacitació de nous
bombers a Menorca, que va tenir una sèrie de problemes en la
seva tramitació per al concurs d’oposició, i que s’ha hagut de
gestionar únicament i exclusivament des del Consell de
Menorca, on l’EBAP hauria d’haver sortit en defensa, perquè
ho hem tractat en diferents ocasions aquí, i jo personalment
m’he interessat per aquest tema que ens sentíem tots sols que
l’EBAP no vingués a donar un cop de mà en aquest procés de
selecció i també una vegada haver de posar en marxa un curs,
d’acord?

Podem entendre que en segons quins aspectes la
descentralització de la formació facilita, ajuda la conciliació
familiar, ajuda poder ser més còmoda la formació a cadascuna
de les illes, però hem de recordar o haurien de recordar tots els
presents que a dia d’avui en aquesta comunitat autònoma no hi
ha ni un únic centre homologat per poder fer aquest tipus de
formació.

Els bombers en aquest cas, què passa? Que quan la mateixa
empresa, en aquest cas parlem de Menorca perquè és el que jo
conec perfectament, quan l’empresa vol formar, vol reciclar
aquests professionals està clar que a través del conveni
col·lectiu paguen o ens cobreixen una part del que costa el
desplaçament fora, però hi ha vegades que l’oferta formativa
que et dóna l’administració de la qual formes part no arriba. Tu
no pots pretendre que una formació cada tres, quatre o cinc
anys, un curs de quinze, vint, trenta, quaranta hores puguis estar
satisfet com a administració que el teu funcionari està format,
està motivat, està actualitzat, etc. No va per aquí.

Nosaltres pensam..., què volem? Idò tenir aquesta
possibilitat, tenir aquest salvavides per part de l’administració
superior que és la comunitat autònoma perquè puguin obrir una
línia de finançament per poder, aquests funcionaris que es
vulguin actualitzar, es vulguin formar, vulguin ser millors,
vulguin tenir més seguretat, vulguin donar un millor servei
públic puguin tenir aquesta opció perquè de vegades la mateixa
administració no et permet per temes de pressupost poder
sufragar i t’han de denegar l’ajuda. Açò no vol dir que el
funcionari agafi i se’n vulgui anar a fer-ho pel seu compte
perquè conec casos i més d’un.

Per tant, la finalitat quina era? Cercar una altra via com era
aquesta PNL de poder col·laborar. Si vostès haguessin tingut la
voluntat d’apostar per aquesta formació d’aquest col·lectiu tal
vegada l’esmena hagués anat dirigida en un altre sentit, hagués
anat dirigida a una quantitat fixa, per exemple, posar una
quantitat fixa fins que s’esgotés com qualsevol altre tipus de
línia d’ajut que treu el Govern per intentar demostrar aquesta
sensibilitat, aquesta proximitat. 

Per tant, vostès han intentat desvirtuar amb una esmena que
no acaba d’ajustar-se al fons del que nosaltres havíem presentat
com a Partit Popular. I ens ha quedat clar que vostès aquesta
vegada han volgut desviar l’atenció amb l’esmena que han
presentat i no arribar al fons on el Partit Popular volia, tenir una
segona línia, una segona opció perquè les persones que es
vulguin formar, que tenguin sortida a la seva illa, idò la puguin
tenir.
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Quant al Sr. Ensenyat, idò, haguéssim pogut incorporar amb
l’esmena els bombers de Mallorca, la majoria de formació...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, hauria d’acabar.

EL SR. CAMPS I PONS:

... -vaig acabant, Sr. President- la majoria de formació se sol fer
a cadascuna de les illes, però en el cas que hagis de sortir fora
d’aquesta comunitat... idò, s’hagués pogut incorporar
perfectament els bombers de Mallorca. Però bé, tampoc no ho
han incorporat vostès a l’esmena i, per tant, no acceptaria
l’esmena i quedaria així com està. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Per tant...., moltes gràcies. Ara acabat el debat
passam a la votació de la Proposició no de llei RGE núm.
13635/20.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 6.

Abstencions? 1.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 13635/20, relativa al reconeixement d’ajuts per
habitatge i desplaçament dels serveis especials de bombers per
a les illes menors d’Eivissa, Formentera i Menorca per
formació tal com va anunciar d’una línia la consellera Castro
per als policies locals.

3) Proposició no de llei RGE núm. 17479/20, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a impuls definitiu de la llengua de signes al
Parlament.

Finalment passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 17479/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes, relativa l’impuls definitiu de la llengua
de signes al Parlament.

Per a la seva defensa per part del 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. Aquesta
iniciativa es va presentar dins el novembre del 2020, aquest
any, a l’any 2021 es complirà el vintè aniversari de la
incorporació d’aquesta llengua de signes al Parlament de les
Illes Balears.

La constitució en aquesta cambra del servei d’interpretació
en llengua de signes va suposar un avanç sense precedents a
Espanya cap a l’eliminació de les barreres de comunicació, una
iniciativa que a posteriori es recollia a la Llei 27/2007, de 23
d’octubre, per la qual es reconeix i es garanteix el dret... o

reconeixen i es garanteix el dret de l’aprenentatge, coneixement
i ús de la llengua de signes espanyols tant en castellà i català i
es regulen els mitjans de suport a la comunicació oral de les
persones sordes amb discapacitat auditiva i sordcegues.

Així mateix, la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de
reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, també
recull que haurà de ser objecte d’ensenyament, protecció i
respecte a la vegada que es garanteix el seu lliure ús en tots els
àmbits de la vida. En el 2021, el Parlament de les Illes Balears
hauria de celebrar amb la importància que es mereix, haver
estat una institució pionera a tota Espanya en garantir els drets
lingüístics de les persones sordes.

Lamentam no poder sentir-nos totalment orgullosos d’això,
perquè l’ús de la llengua de signes en aquesta cambra ha
disminuint amb el pas dels anys, per una sèrie de motius. Es va
iniciar, com diem, l’octubre del 2001, interpretant-se a la
totalitat de les sessions plenàries, fins a l’octubre del 2011. Què
vull dir? Que la sala de plens està preparada perquè es pugui
interpretar tota la sessió del ple en llengua de signes. Com dic,
a l’octubre del 2011 es va eliminar, malgrat haver començat el
curs polític a mitjançant de setembre i el juliol la legislatura
havia començat. 

Aquesta primera proposta de suprimir l’intèrpret de llengua
de signes va variar durant aquella setmana, optant per deixar
només l’intèrpret en el torn de preguntes. També es
retransmetia en directe a través d’IB3 el plenari, tot i que una
vegada s’aturava aquesta connexió, ja no hi havia manera per
a la interpretació de la llengua. Fa 9 anys i continuam amb la
mateixa situació, només s’interpreten en llengua de signes les
preguntes del plenari.

La llengua de signes, a més de ser una eina d’accessibilitat,
és la llengua de persones sordes de les Illes Balears i forma part
del nostre patrimoni cultural, igual que el català que és una
llengua minoritària i minoritzada, però, a més i pel seu caràcter
assistencial, no té comparació amb altra llengua. El seu ús en
aquesta cambra proporciona igualtat d’oportunitats a totes les
persones sordes i garanteix l’accés a la informació en la seva
llengua, així com possibilita que puguin exercir els seus drets
igual que la resta de ciutadans. I per tant, no podem permetre
que aquesta llengua de signes en el Parlament sigui només
testimonial.

Tenc constància que en el Reglament del Parlament s’ha
treballat, per part de la nostra representant, la Sra. Pons, es van
presentar aquests mateixos punts a l’hora d’elaborar el
Reglament, o a l’hora de modificar el Reglament. Hi va haver
una sèrie de debats i es va decidir ampliar el ventall de
possibilitats, no només amb la llengua de signes, sinó amb
altres situacions, o amb altres tipus d’ajudes a gent amb
discapacitat, que ho pogués tenir i que s’anirà desenvolupant
aquesta iniciativa que marcaria el Reglament.

Nosaltres hem seguit amb aquesta esmena, hem seguit amb
aquesta iniciativa, perquè especifica el llenguatge de signes. Sí
que és cert que s’ha presentat una esmenta per part dels grups
que donen suport al Govern, que m’agradaria..., ara
l’explicaran, però m’agradaria aturar, fer un recés d’un minut
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per intentar transaccionar-la i arribar a un acord, si pot ser, amb
tots els grups parlamentaris.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista,
Unidas Podem i MÉS per Mallorca han presentat l’esmena
RGE núm. 2839/21. Per a la seva defensa pel Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Gamundí, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, president, senyors diputats, senyores diputades.
Certament ens trobam davant una iniciativa que vol visibilitzar
una situació sensible i que vol promoure una passa en favor cap
a l’ús de la llengua de signes, en aquest cas en aquesta mateixa
cambra.

A Espanya hi ha més d’1 milió de persones sordes o amb
algun tipus de discapacitat auditiva, un 2,3% de la població
total, segons l’Institut Nacional d’Estadística. De fet, un dels
acords de la coalició progressista a l’àmbit estatal és
desenvolupar la Llei 27/2007, per la qual es reconeixen
espanyoles i es regulen els mitjans de suport a la comunicació
oral de les persones sordes, amb discapacitat visual i
sordcegues, per fer efectius els seus drets.

Si bé és cert que en aquests moments al Parlament de les
Illes Balears s’utilitza aquesta llengua a les preguntes de
control, però també, d’acord amb el plec actual, s’ha de dir que
la seva presència ha anat evolucionant al llarg d’aquests darrers
anys i també s’intervenen a les sessions plenàries on es
requereixi la seva presència, com seria el cas de la investidura
del president o presidenta de la comunitat autònoma, o el debat
de la comunitat autònoma. De la mateixa manera que també
intervenen a actes institucionals i protocol·laris, així com per
a requeriments que puguin ser serveis extraordinaris.

Ara bé, suficient? No, sempre hem d’aspirar a més i s’han
de continuar donant passes per assegurar la comunicació de la
institució autonòmica i fer-la més inclusiva a totes les persones
que siguin usuàries, o bé perquè assisteixen a les sessions
plenàries i actes públics del Parlament, o bé perquè les
segueixin a través de qualsevol mitjà de comunicació
audiovisual amb les màximes garanties.

Per això nosaltres proposam al punt únic d’aquesta
iniciativa, la realització d’un estudi que contempli aquestes
necessitats reals, també tengui present el tipus d’audiències que
es donen, la disponibilitat també del personal necessari, que de
vegades ens trobam amb dificultats, que ens permeti
contextualitzar la demanda que es pugui donar i al mateix
temps, ens permeti dibuixar quines serien aquestes adaptacions
que s’haurien de fer, d’acord amb els avanços tecnològics que
també faciliten aquest procés i que, a més, vagi acompanyada
d’un estudi econòmic, de tal manera que per a futures
contractacions es faci extensiu a més àmbits, atès que l’actual
contracte s’ha prorrogat fins a finals d’any. 

Sense que s’entengui, i de veritat, que aquesta és la nostra
intenció, com un impediment per poder complir amb aquest
acord, al contrari, sinó per poder aportar les màximes garanties.
I tot això que es faci d’acord amb la legislació vigent i també
d’acord amb el Reglament de la cambra, sabem que tots els
grups..., que hi ha una proposta de modificació del Reglament,
la Sra. Sureda ja ha fet menció d’aquest acord que ara
actualment es troba en fase de ponència i que, evidentment, va
comptar amb la unanimitat de tots els grups parlamentaris quant
a l’article 2, respecte de l’accessibilitat universal de totes les
persones. I en base a aquest acord, la Mesa del Parlament ja ha
comanat aquest estudi.

Per això demanam al grup proposam que vulgui incorporar
les nostres observacions, perquè d’una vegada per totes, i fruit
d’aquesta anàlisi tècnica es pugui millorar l’accessibilitat a la
nostra institució.

I, al mateix temps, no vull acabar la meva intervenció sense
sumar-me al reconeixement dels professionals intèrprets en
llengua de signes, que dia a dia contribueixen a fer més
accessible la nostra cambra. Gràcies president.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SANS I REGIS.

Gràcies, president. Bé, crec que no hi ha d’haver dubtes que
en qüestió de drets sempre hem d’anar a màxims. Crec que si
un dia en aquesta cambra parlamentària es podia veure llengua
de signes, més contingut del que es veu a dia d’avui, crec que
podem tornar poder-ho emetre i anar més enllà.

Sí que és cert, ja ho he dit, que ningú no posa en dubte que
s’ha de fer, però també és vera que ho hem de fer bé i ho hem
de fer amb els mitjans tècnics suficients, però, com ja s’ha
informat aquí, és un estudi que ja està comanat, i que per tant,
és una qüestió que ja es troba en marxa. D’aquí en part la
nostra esmena, que estic segura que parlant podrem trobar una
transacció amb la qual tots els grups ens puguem sentir
còmodes, per tal de donar suport a una qüestió que jo pens que
no hi ha cap tipus de dubte.

A mi m’agradaria posar en valor que és una qüestió que el
nostre grup parlamentari hi està fent molta feina, que està en
constant contacte amb les associacions de sords i sordcegues i
a més també amb els professionals. Jo vaig tenir l’ocasió ja de
comentar-li al director general el Sr. Manresa, que trobàvem
que s’havia d’ampliar també la programació que s’emetia a la
televisió pública en llengua de signes i que, a més, una cosa que
no era comprensible, era que tot el contingut que quedava a la
carta, a dia d’avui es pot sots-titular absolutament tot en
multitud d’idiomes i que per tant trobàvem que la sots-titulació
també s’havia de millorar.

I jo pens que si fem aquestes reivindicacions als mitjans de
comunicació en aquest cas referint-me a IB3, crec que en
aquesta casa també hem de donar les facilitats a aquest
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col·lectiu per tal que pugui estar informat de tot el que succeeix
a nivell polític i, a més, que és aquí on també prenem decisions
que afecten tota la societat de les Illes Balears. I, per tant, com
dic, confiï que ara arribem a un acord i que poguem, que surti
una proposta per unanimitat en aquest sentit. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Sí, moltes gràcies, Sr. President. De vegades a
l’administració pública fem com els capellans d’un temps que
deien: tu has de fer el que jo et dic però no facis el que jo faig;
és a dir que moltes vegades fem lleis i ens dedicam a legislar,
i després l’administració pública és la primera que no
acompleix. I crec que amb aquest és cert que el Parlament de
les Illes Balears va ser una institució pionera, el mateix que ho
varen ser també altres institucions que a diferència d’elles el
Parlament ha anat a menys i en canvi les altres han anat a més,
és a dir, per diferents raons.

Crec que l’exposició de motius de la proposició no de llei
parla que a un moment donat es traduïa almanco tot el ple del
Parlament, quan després es va passar només a traduir l’apartat
de preguntes i, per tant, en certa manera i a més per utilitzar
unes paraules que va ser la mateixa associació que almanco a
mi me les va fer arribar, és a dir, és com si posàssim una rampa
d’accés per a persones amb discapacitat que només la posàssim
deu minuts cada dia, no? I és cert i crec que en aquest sentit les
institucions crec que han de donar llum, entre d’altres coses
perquè si no difícilment podrem demanar que es llevin altres
barreres que ja n’hi ha moltes, a dins el món de barreres.

Per tant jo crec que és una qüestió diríem de justícia, que
ara farà 20 anys que continuem avançant en aquesta qüestió i
seguir llevant barreres i permetent que aquesta accessibilitat
sigui real i sigui efectiva. I per tant crec que evidentment ens
hem de fixar un objectiu i el llistó ha d’estar amunt.
Evidentment que el ple és un dels moments principals però
també evidentment n’hi ha d’altres, les comissions mateixes, les
rodes de premsa dels dilluns mateixos on els diferents partits
polítics donen la seva visió sobre temes que siguin d’actualitat
també han de ser accessibles i, bé, al cap i a la fi tota aquella
activitat pública que tengui el Parlament de les Illes Balears, i
evidentment en funció de les possibilitats. 

Però aquest “en funció de les possibilitats”, aquest “en
funció d’un estudi”, ja ho ha dit abans la companya del Partit
Socialista, la Sra. Gamundí, no ha de ser una excusa per no fer-
ho, perquè moltes vegades en política quan dius “bé, farem un
estudi”, vol dir -com diem en mallorquí- “bé, idò ja ens
veurem”, no? No, no és això. Hi ha un estudi fet, hi ha un
estudi comanat. Evidentment hi ha unes dificultats tècniques,
però això no ha de ser un impediment. És a dir crec que fa un
any les comissions només es podien seguir de manera a través
d’àudio, ara ja també a través de vídeo..., agraint, per cert,
aprofitant per agrair la feina de vegades no és gens fàcil perquè
en un edifici antic les coses no estan preparades i veiem aquesta

quantitat de cables que segurament haurien de fer un esforç de,
bé, facilitar la feina als treballadors, no?

Per tant crec que en aquest sentit és important, hem vist que
fa vint anys que tenguem aquest punt i potenciem aquesta
accessibilitat perquè sigui real com deia abans. 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, bon dia senyores i senyors diputats. La
llengua de signes és un mecanisme de comunicació per gests,
emprat per persones amb discapacitat auditiva i/o persones amb
dificultat a la parla. També l’utilitzen persones que a través
d’una discapacitat auditiva no han desenvolupat la comunicació
oral.

Perquè aquest mecanisme de comunicació accessible fos
reconegut com a un dret per a les persones que el necessiten es
promulgà la Llei 27/2007, de 23 d’octubre, per la qual es
reconeixen les llengües de signes espanyoles i es regulen els
mitjans de suport en la comunicació oral de les persones
sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues. 

El Partit Popular considera que aquesta llengua de signes
espanyola és un important actiu de la nostra cultura que s’ha de
reconèixer, que s’ha de promoure i que s’ha de difondre com a
un vehicle de comunicació de les persones sordes per al
desenvolupament en la seva vida quotidiana i una eina
fonamental per a la seva plena participació social, política,
cultural i econòmica. Fomentar la presència de la llengua de
signes espanyola amb criteris de qualitat a l’Administració
pública i especialment en aquest parlament ha de ser una
prioritat dels diputats d’aquesta cambra, a més d’impulsar
iniciatives encaminades a promoure el seu ús en tots els espais
socials i particularment en l’àmbit dels mitjans de comunicació
autonòmics. 

Per tant, el Partit Popular voldria donar suport a la iniciativa
presentada per El Pi i esperant -com no podria ser d’una altra
manera- una resposta diligent per part d’aquest parlament i
coherent amb les diferents declaracions i manifestacions
institucionals que s’han realitzat en relació amb aquest tema
objecte de debat. 

Però, atesa l’esmena que s’ha presentat, esmena a què el
Partit Popular dona suport, i els acords adoptats a la
modificació del Reglament, demanaríem al grup proponent que
acceptàs aquesta transacció i poguéssim arribar a un acord per
unanimitat. 

Moltes gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula la Sra. Guasp per un temps de cinc minuts. 
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LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Gràcies, president. Desde Ciudadanos siempre hemos
defendido la necesidad de integrar en la gestión y en la acción
política y también la gestión de todos los municipios a las
personas con diversidad funcional auditiva, y así hemos
propuesto en muchos de estos municipios que se traduzcan las
sesiones plenarias a la lengua de signos, se interprete para
garantizar la igualdad de oportunidades y la igualdad en el
acceso a la información en su propia lengua a las personas de
diversidad funcional auditiva. 

Por tanto, por supuesto que votaremos a favor de esta
proposición no de ley, también decir que desde mi grupo
parlamentario apostamos por promover la lengua de signos en
toda la administración, también en nuestra televisión pública,
en IB3. Consideramos, como se ha dicho también por parte de
la Sra. Sans, que debería incrementarse la información o los
espacios de nuestra televisión pública donde se promoviese esa
interpretación de la lengua de signos, al menos los informativos
deberían ser todos interpretados a la lengua de todo este
colectivo de personas con diversidad funcional, y nos sumamos
a la petición que ha hecho la Sra. Sans, y así también lo
haremos llegar donde proceda. 

Por tanto, estamos a favor de que el Parlament debe dar
ejemplo, si estamos nosotros aquí como grupo parlamentario -
es lo que ha dicho el Sr. Ensenyat- apostando y promoviendo
la lengua de signos en la administración, el Parlament debe dar
ejemplo, también debemos mejorar esa sensibilidad en esta
cámara hacia este colectivo y, por tanto, estamos a favor de esta
proposición no de ley y también de la enmienda que así han
explicado ya los portavoces de los grupos que dan soporte al
Gobierno.

Muchas gracias. 

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: 

Muchas gracias, Sr. Presidente. Bueno, tal y como se ha
indicado a propósito de este tema en concreto, se ha tratado en
la Comisión de Reglamento, se ha llegado a un acuerdo por
unanimidad en el que han participado todos los grupos aquí
presentes, incluido El Pi. 

Pensamos que la enmienda que propone el Partido
Socialista, Unidas Podemos y MÉS en este caso es acertada,
puesto que respeta esos acuerdos y esos consensos a los que se
ha llegado en la Comisión de Reglamento, no tendría mucho
sentido aprobar aquí algo que luego vaya a estar en contra de
lo que hemos acordado, el Reglamento vaya más allá de lo que
hemos acordado por unanimidad en la Comisión de
Reglamento, y en aras del consenso yo rogaría a El Pi que
aceptase esta enmienda y que pudiera salir esta propuesta por
unanimidad porque yo creo que el sentir mayoritario de todos
los aquí presentes es dar apoyo al lenguaje de signos y a la

accesibilidad de toda la actividad del Parlamento, a estas
personas sordas con todos los medios que hay, sea la lengua de
signos o incluso estas comisiones pues a lo mejor con otro
sistema que es de subtitulación instantánea, etc., que es todas
las variantes que se están intentando estudiar porque en
definitiva lo que queremos es que todas las personas tengan
acceso al trabajo que hacen aquí sus representantes públicos. 

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Per tant procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps de deu minuts. 

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, reprenem la sessió, i té la paraula el grup
proposant per un temps de cinc minuts per fixar la posició i
assenyalar si accepta l’esmena. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

Gràcies, president. Agrair a tots els grups parlamentaris el
suport a aquesta iniciativa, el suport a la tasca que fan aquests
professionals i l’ajuda que donen a aquelles persones que tenen
aquestes necessitats i necessiten la llengua de signes per poder
captar i tenir la informació que es dona i sobretot des de les
administracions públiques, que és important. 

Hem arribat a un acord i deixaríem el punt talment com
nosaltres l’hem proposat i afegiríem: “... tenint en compte
l’estudi de les necessitats tècniques sol·licitat i que haurà
d’estar en un termini de dos mesos”. D’aquesta manera se
suposa que si en el transcurs d’aquest període de sessions es
podrà tenir aquest estudi i es podrà començar a millorar perquè
a dins propers períodes es pogués iniciar. 

Gràcies, president i gràcies a tots els grups parlamentaris.

EL SR. PRESIDENT: 

Per tant, ara correspon preguntar si tothom accepta aquesta
transacció i, dedueixo que s’aprova la proposició no de llei per
unanimitat.

Per tant, queda aprovada la Proposició no de llei RGE núm.
17479/20, relativa a l’impuls definitiu a la llengua de signes al
Parlament.

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