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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Bon dia, president, Joan Ferrer substitueix Francina
Armengol.

EL SR. MAS I TUGORES:

Bon dia, president, Joan Mas substitueix Miquel Ensenyat.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que consisteix
en el debat de les proposicions no de llei RGE núm. 12, 1956
i 3826/21.

1) Proposició no de llei RGE núm. 12/21, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a habilitar una línia
especial econòmica destinada a la renovació dels vehicles i
motocicletes de les policies locals substituint motors de
gasolina i dièsel per motors elèctrics.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
12/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
habilitar una línia especial econòmica destinada a la renovació
dels vehicles i motocicletes dels policies locals substituint
motors de gasolina i dièsel per motors elèctrics.

Per a la seva defensa, pel 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 Partit Popular, dia 4 de gener d’aquest any, va
voler presentar aquesta proposició no de llei en el sentit de
poder millorar els paràmetres de la contaminació que desprenen
els vehicles de benzina i dièsel, fruit d’una sèrie d’anuncis que
feien els diferents responsables dels govern estatals com els
governs de la comunitat autònoma, amb aquests fons que
arribaran tant a nivell nacional com a nivell europeu per poder
apostar per aquestes energies netes, per aquestes energies
renovables, que també el Partit Popular se suma a aquest tipus
d’energies netes.

Quant a les policies locals, com tots vostès saben, és un
element importantíssim dins els municipis d’aquestes illes,
presten un servei a la ciutadania de seguretat, d’atenció, etc., i
entenem que amb aquesta crisi encara han hagut de fer moltes
més tasques per poder ajudar i facilitar el dia a dia als
ciutadans.

Les eines per poder-se desplaçar més normals als municipis,
doncs són els vehicles o les motos, en ocasions hi ha bicicletes,
però entenem que són aquests dos vehicles que es desplacen
amb motor d’explosió doncs que haurien de fer aquestes

apostes per poder incrementar les plantilles i incorporar aquest
tipus d’energies netes.

Per açò el Partit Popular ha presentat aquesta PNL on el
fons de seguretat que ja tenen els municipis, que neix de la
Conselleria d’Interior d’aquest govern, doncs puguin sortir
beneficiats els municipis de les Illes Balears amb una partida
addicional, l’hem deixada oberta perquè no pugui ser un
condicionant a l’hora de poder prosperar aquesta iniciativa, i
que sigui la conselleria la que pugui fer l’esforç que consideri,
de forma objectiva i responsable, per poder incorporar, a
mesura que sigui necessària la renovació d’aquests vehicles,
doncs puguin fer aquesta aposta per aquestes energies
elèctriques o vehicles híbrids per poder estar en línia amb les
polítiques que impulsen des dels governs.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam al torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra. Sans,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. El primer de tot, he de dir que no deixa
de sorprendre el Partit Popular perquè un dia no li interessa
gens el canvi climàtic i tot el que comporta, perquè ho podem
veure amb les polítiques que solen desenvolupar, sobretot si
comparam la preocupació envers uns cotxes aquí, a les Illes
Balears, però, per exemple, a Madrid, on tenen l’ajuntament,
amb l’eliminació de Madrid Central, que això sí que era una
forma gran d’evitar la contaminació. Però hem de dir que en la
lluita contra el canvi climàtic tots els gestos compten per petits
que siguin, però el que jo sí li he de dir al Sr. Camps és que
vostè no ha inventat res, és a dir, hi ha una conselleria, que
precisament és de Transició Energètica, que ja té línies a les
quals es poden adherir no només la gent del carrer, sinó també
les mateixes administracions públiques per tal de renovar els
seus vehicles, per tal de demanar punts de recàrrega elèctrics;
és a dir, tot això ja es fa.

I jo crec que aquí hi ha un desconeixement per part del Sr.
Camps en aquesta qüestió. I m’agradaria que, bé, que primem
per davant de tot l’eficiència i que si ja existeix una línia a la
qual ja es poden adherir tots els ajuntaments a renovar els
vehicles de la policia local o qualsevol altre vehicle que
utilitzin dintre de l’administració, que no dupliquen esforços i
energies de l’administració amb qualque cosa que ja s’elabora.

Per tant, nosaltres sí donarem suport al punt 1, perquè
consideram que la policia local fa una gran tasca i, com sempre
hem dit, és el primer cos al qual s’apropen els ciutadans d’un
municipi quan els succeeix qualque cosa, però al punt 2, com
dic, nosaltres li votarem en contra, perquè ja existeix una línia
i no estam d’acord amb duplicar feines i duplicar línies quan ja
existeixen, perquè ha de primar l’eficàcia dintre de
l’administració pública.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, gracias, presidente. Desde el Grupo Parlamentario
Ciudadanos votaremos a favor de esta iniciativa que hoy nos
trae el Grupo Parlamentario Popular que va en línea con
muchas propuestas que ha hecho mi grupo y que también ha
apoyado en esta misma comisión y en esta cámara.

Poner de manifiesto de nuevo y constatar la falta de
efectivos, la falta de plantilla de nuestros policías locales, que
debemos abordar, pero, sobre todo, estamos a favor de que se
busquen estos fondos europeos también, aparte de la
financiación estatal para aumentar los recursos de nuestros
policías locales y dotarlos de los vehículos, las flotas del
parque móvil que se apunta en el punto número 2 de esta
proposición no de ley.

Manifestar que estamos convencidos que en los fondos
Next Generation habrá partidas y habrá proyectos financiables
en ese sentido y, por tanto, esperamos e instamos al Govern que
los utilicen para dotar de los recursos necesarios a nuestra
policía local.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Bé, nosaltres estam d’acord amb...
demanarem votació separada, si és possible, perquè és clar, en
el primer punt no només és que hi estiguem d’acord, és que ho
hem reivindicat i ho hem dit moltes vegades, la policia local...
no només la policia local, però la policia local especialment ara
durant la pandèmia ens hem adonat, però ja fa anys que fa feina
per sobre de les seves possibilitats per poder garantir i poder
arribar a tota la ciutadania, i ja fa anys que sobretot en els
pobles petits veiem com a moments puntuals durant l’any es
desviuen per arribar a tothom i perquè tothom sigui atès i
perquè la seguretat pública arribi a tots els moments de l’any.

Per tant, evidentment reconèixer i agrair no només a la
policia local, però també a la policia local.

I quant al segon punt, pel que hem pogut veure i pel que
hem pogut saber, hi ha línies d’ajudes al Govern, hi ha línies
d’ajudes o hi ha hagut línies d’ajudes als consells, almanco al
de Mallorca, pel que nosaltres hem pogut saber, i a aquestes
línies d’ajudes evidentment s’hi poden adherir les
administracions públiques i diversos ajuntaments ho han fet i
ho han fet en diverses ocasions.

De fet, veiem, si circulam un poc pels carrers i els pobles de
les Illes, veiem com el parc mòbil dels ajuntaments canvia i va
cap al vehicle elèctric, i ho veiem pràcticament a tots els
pobles. Per tant, creiem que duplicar no seria pràctic,
administrativament pràctic, duplicar línies i fer més feina, haver
de fer la mateixa feina amb dues línies d’ajudes diferents.

Per tant, en principi, nosaltres al segon punt hi votarem en
contra.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Desde VOX, como no puede ser de
otra manera, por supuesto que apoyamos el punto número 1 y
reconocemos el esfuerzo y el compromiso de la policía local.

Como ustedes saben, yo, además, tengo el privilegio de ser
concejal del Ayuntamiento de Palma y sabemos de las
carencias que tiene el parque móvil de Palma; sabemos que en
algunos momentos los policías han tenido que acudir a
servicios en transporte público porque no había ningún
vehículo a disposición y que, afortunadamente, parece ser que
este tema se empieza a subsanar.

En lo que no podemos estar tan de acuerdo es en esta
especie de furor de Agenda 2030 de cambiarlo todo por
motores eléctricos, primero porque, a día de hoy, no se tiene
claro el tema de la contaminación, el reciclaje de baterías de
estos coches eléctricos. Por otra parte, es un tema de
practicidad, de problemas de organización, cuándo esos coches
tienen la carga suficiente para poder acudir en un momento de
necesidad, ¿qué pasa si no lo hemos enchufado a tiempo, nos
quedamos parados en el cuartel y no podemos salir?

Nosotros estamos completamente a favor, que hay que
ayudar a todas las policías locales de estas islas a renovar su
parque móvil con vehículos eficientes de bajas emisiones, etc.;
que tengan que ser exclusivamente motores eléctricos no lo
tenemos tan claro y pensamos que es prioritario el dotarlo de
los medios necesarios independientemente de cuál sea la
motorización de esos vehículos.

Por lo tanto, si aceptan ustedes la votación por separado,
votaremos a favor del punto primero y nos abstendremos en el
punto segundo.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula al Sra. Sureda, pel Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Nosaltres,
al primer punt, com no pot ser d’altra manera, a més crec que
ho hem comentat tant en aquesta comissió com en diferents
vegades en el Ple, el reconeixement de la tasca que ha fet la
policia local dels nostres municipis i la necessitat d’incrementar
també les plantilles. Per tant, crec que és un reconeixement i un
agraïment de tots els grups parlamentaris, com dic.

I al segon punt, vist que la Sra. Sans ens diu que ja hi ha
una partida que està dotada per a aquests efectes, jo, per
ventura li faria una esmena in voce, que seria incrementar la
partida dotada, perquè realment hi ha una necessitat en els
municipis que aquestes dotacions siguin efectives i siguin reals
i, sobretot, com vostè ha dit, que n’hi hagi que ho creguin o no,
sí hi ha aquest canvi i hem d’intentar fer feina amb uns altres
tipus d’energia. Per tant, d’aquí la meva esmena in voce.

I de totes maneres, vull dir que, independentment que
l’acceptin o no l’acceptin o que vostè l’accepti, nosaltres
donarem suport a la iniciativa perquè pensam que hi ha d’haver
més partida per a aquests fins.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, moltes gràcies, president. Bé, primer de tot, vull donar
l’enhorabona al Partit Popular, que se suma a la transició
energètica, la veritat és que és una alegria que ara vulgui
sumar-se a aquest canvi que du les línies europees, però que li
diré que els partits d’esquerres fa molts d’anys que aposten per
aquesta transició i s’ha demostrat amb la Llei de canvi climàtic,
s’ha demostrat amb millores en el tema de l’energia neta, com,
per exemple, l’Estratègia 2030 a Menorca, que és una
estratègia que va cap al cent per cent de renovables. I a nivell
de totes les Illes també l’objectiu és aquest, unes illes cent per
cent renovables; vull dir que vostè avui ens du una proposta
que va únicament i exclusivament per a policies locals, que ens
sembla molt bé, per al parc mòbil de policies locals, però crec
que no ha entès prou què significa la transició energètica,
l’aposta per la transició energètica a les Illes Balears, perquè no
només és per als vehicles de la policia local, sinó per al cent per
cent de vehicles.

Vull dir que l’aposta va molt més enllà, vostè sempre ens du
aquí propostes esbiaixades, amb mirada esbiaixada, en aquest
cas de policia local, que ja li dic que hi estam totalment
d’acord, que tenen un parc mòbil que es troba envellit; estam
totalment d’acord amb el punt número 1, que ja ho han reiterat,
ja ho han dit alguns companys nostres, que ja ho hem aprovat
prou vegades; és a dir, farem un vot favorable al punt 1, però
al punt 2, per la seva línia que va esbiaixat amb la policia local,
el nostre projecte és molt més ampli i, com ja li han dit altres
companys, hi ha línies, com el MOVES III, que es va presentar
fa poc, el qual ha augmentat fins a 9,8 milions per a la

renovació dels vehicles elèctrics, ha ampliat 9,8 milions
respecte dels 2,5 que hi havia en el MOVES II.

Per tant, som a una comunitat, les Illes Balears, que lideram
la transició cap al parc mòbil en energia elèctrica. Per tant, crec
que vostè tal vegada no s’ha informat prou de les línies que hi
ha i de l’objectiu que tenim en aquests moments, que és molt
important i és un objectiu global, no només per a uns sectors
molt concrets.

Jo li diré una cosa, Sr. Camps, miri, hi ha una cosa que és
la conscienciació i el tema del canvi climàtic i de les emissions,
vostè ens fa una petita observació aquí de les emissions que fan
el diòxid de carboni, nitrogen, que fan els vehicles de
combustió, no és res nou açò, fa molts d’anys que els cotxes
emeten aquestes emissions i provoquen el canvi climàtic. Per
açò li deia al principi, benvinguts, però li diré que fa deu anys
vostè, quan era batle, també haguera pogut adquirir, via línies
de subvenció, parc mòbil de policia local, mitjançant una
tecnologia com és la híbrida, per exemple, que redueix a la
meitat les emissions, i vostè no ho va fer; no ho va fer perquè
vostè amb vuit anys que va ser alcalde només va fer una
compra d’un vehicle i no va ser ni híbrid, ni elèctric, quan en
aquells moments es podia fer, es podia comprar.

Per tant, benvinguts a aquest discurs, molt benvinguts a
aquesta transició cap a una energia neta i nosaltres, com que les
línies ja existeixen i creiem que açò no ha de ser només una
línia esbiaixada en policies locals, perquè també hi ha altres
col·lectius, com, per exemple, les brigades municipals les quals
també requereixen de vehicles, doncs que ha de ser un projecte
transversal i global.

Per tant, nosaltres farem un vot desfavorable.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. La Sra. Carbonero veig que ha hagut
d’emprar un poc la memòria per poder recordar les
experiències que vam tenir com a batle, vostè, si no ho record
malament, també va ser aldaldesa de Ciutadella i no record si
va comprar o no va comprar cap tipus de vehicle amb aquest
tipus de tecnologia, però no és el cas, em sembla que remuntar-
nos...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... als nostres passats no beneficia ni aporta cap solució al
col·lectiu al qual avui ens devem, que són poder donar eines,
poder donar mitjans a les policies locals. Vostès han volgut
adornar-ho en què podria ser una iniciativa més transversal, bé,
doncs el proposant va considerar que es podia fer aquest tipus
d’iniciativa dirigida només a les policies locals de les Illes
Balears i, per tant, no entenc segons quins tipus de comentaris.
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Sí que a la Sra. Sans, amb aquest tipus de benvinguts, canvi
climàtic, si Madrid, per amunt, per avall, em sembla que ens
deixam endur massa de vegades per aquest tipus de frases
fàcils, d’antecedents que no reporten res en positiu per a la
nostra societat, ens hem de centrar i ens hem d’intentar cenyir
més al present i al futur. A vostès vull recordar-los que duen sis
anys al Govern, que el Fons de Seguretat sí que existeix i fa
molts d’anys que existeix, l’únic que nosaltres enteníem que
podíem fer aquest exercici, aquest esforç, aquest recordatori
per intentar implicar més, si cal, els municipis; no tots els
municipis són grans municipis que disposen de molts de
recursos per poder controlar, per poder donar facilitat a l’hora
de les contractacions, a l’hora de les renovacions, tenir totes les
línies i totes les ajudes controlades, perquè els que han estat a
municipis petits saben perfectament que no és fàcil el dia a dia
i compta més encara estar sobre les subvencions o les línies
d’ajuts que puguin treure cada una de les conselleries.

Si vostès, com a membres d’aquest govern, Podem,
considera que perquè ho fa la Conselleria de Transició
Energètica ja és suficient idò a mi em sembla que s’equivoca,
a mi em sembla que com més línies, com més facilitats, com
més accessibilitat disposem tots, idò apostarem per un millor
present, per un millor futur. 

Quant al Sr. Mas, també, que ens ha fet el comentari, bé,
vostè fa sis anys també que són al Govern, les policies
municipals estan desbordades i a mi em sembla que tenen molta
responsabilitat els que avui votaran que no a aquesta iniciativa,
que estiguin deixades de la mà de Déu com estan, perquè falten
efectius; vostès són incapaços de poder convocar cursos de
formació perquè hi hagi nous policies i tal volta passar-los la
mà damunt les espatlles com em fan avui d’una forma
anecdòtica MÉS per Mallorca no és la solució. La solució és
pegar un toc damunt la taula i dir a la consellera Garrido que ja
està bé de jugar amb la gent i que posi policies d’una vegada
per totes, faci convocatòries, que hi ha més de 300 places
pendents de cobrir. Açò seria ser responsable i no venir aquí a
fer un discurs per passar l’expedient. 

Per tant, acceptaria l’esmena que ha presentat, que m’ha
proposat in voce la Sra. Sureda, perquè la finalitat és que pugui
tenir la màxima participació i que puguin tenir les màximes
opcions els municipis que així ho desitgin. 

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tant, passaríem a la votació. Entenc que
l’esmena... Sí... Exactament, llegir exactament com quedaria. 

EL SR. CAMPS I PONS: 

Em dona un minut, Sr. President?

EL SR. PRESIDENT: 

Sí, sí.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Ens diu per favor com quedaria?

EL SR. CAMPS I PONS:

Sí, Sr. President, quedaria: “el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a incrementar la
partida econòmica extraordinària en futures...”, no, “línia
extraordinària...”. Un momentet, per favor.

Sr. President: “el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a incrementar la partida econòmica
amb futures ajudes extraordinàries que rebran dels fons
anunciats pel Govern d’Espanya, així com d’Europa i destinar-
los a la renovació i incorporació de nous vehicles a les flotes
dels parcs mòbils de les policies locals de les Balears, i a
substituir els motors de gasolina i dièsel per motors elèctrics”.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte. Per tant, han demanat votació separada, accepta la
votació separada?

EL SR. CAMPS I PONS:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Algú s’oposa a aquesta transacció? No s’oposa ningú a la
transacció. Per tant, passam a les votacions.

En primer lloc votam el punt 1. Vots a favor?

Unanimitat.

Punt 2. Vots a favor?

Unanimitat.

Perdó, perdó, perdó.

Tornem votar el segon punt.

Vots a favor del segon punt? 12 vots a favor.

Vots en contra?

Abstencions? 1 abstenció.

Per tant, queda aprovada la Proposició no de llei RGE núm.
12/21, relativa a habilitar una línia especial econòmica
destinada a la renovació de vehicles i motocicletes de les
policies locals i a substituir motors de gasolina i dièsel per
motor elèctrics.
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2) Proposició no de llei RGE núm. 1956/21, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, en favor de la
llibertat d’expressió. 

A continuació passam al debat de la proposició no de llei
RGE núm. 1956/21, presentada pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca en favor de la llibertat d’expressió. Per a la seva
defensa té la paraula el Sr. Mas per un temps de cinc minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Duim aquí avui una proposició no de llei
perquè entenem que és imprescindible i és necessari posar la
qüestió damunt la taula atès el que hem vist els darrers temps.

És històric que els artistes han fet servir la provocació
contra el Govern, contra els poderosos, contra les malifetes del
poder i també s’ha fet servir la provocació dels artistes per tal
que el poble històricament estigui informat d’aquestes
malifetes. Al poder mai no li ha agradat, mai no li ha agradat
que la gent estigui informada, que la gent sàpiga el que passa,
perquè així es pot ser crític, satíric, provocador amb el poder i
amb els poderosos.

Quan parlam d’història, perquè he parlat que era històric,
parlam dels trobadors que feien romanços, els glossadors de
principi de segle XX, fins als nostres dies que encara n’hi ha,
com per exemple parlam de Pere Capellà els anys trenta o
Mateu “Xurí” dins el segle XXI sense anar més enllà. Pere
Capellà a principis dels anys trenta va fer una glossa dirigida al
rei que hi havia en aquell moment, al borbó que hi havia en
aquell moment i deia per exemple: “fill d’un pare mig podrit,
era podrit per herència. Tronc d’un arbre en decadència, falt de
sàvia o d’esperit, quan era un al·lot petit era més sec que una
parra i cresqué com una paparra, sempre al metge aferrat, a les
llargues ha acabat per ser el rei de la barra”. Entre d’altres, això
era una part d’una glossa més llarga de Pere Capellà.

Què feim? Tancam en Pere Capellà per escriure això a la
presó? Bé idò Pere Capellà va acabar amb els ossos a la presó,
va acabar amb els ossos a la presó per la seva ideologia política
i es va salvar de la mort, afortunadament per a tots. Després
vàrem poder gaudir de les seves obres de teatre, signades com
Mingo Revulgo.

Al cap i a la fi del que parlam ara és de rapers, de titellaires,
de tuittaires, ..., aquests són hereus, com deia, d’aquells
trobadors que denunciaven per exemple els abusos que els reis
feien a les seves filles, per exemple als romans medievals, la
filla del rei moro. Als glossadors, com Pere Capellà, que
denunciaven o posaven en evidència que els anys trenta ja
estava podrida la monarquia borbònica; o als punks dels anys
vuitanta que denunciaven els abusos policials.

Ara tots aquests encausat ho són per haver, d’una manera o
una altra, d’una forma provocativa sí i provocadora també,
haver denunciat els abusos de la Casa Reial, de qualsevol abús
fet per part del poder i els poderosos. Però també és cert -i ho
dèiem- que la provocació forma part de l’essència de l’art.
Sense anar més enfora en aquesta mateixa sala hem viscut
l’entonació d’himnes amb un esperit provocador i no ha passat

res, al cap i a la fi la provocació forma part de l’art, no sabem
ben bé si de la política, però sí de l’art.

A dia d’avui tenim artistes exiliats, tancats a la presó,
pendents de judici, i nosaltres creim que no podem seguir
permetent que el Codi Penal o la Llei mordassa permetin que
gent, pel simple fet de cantar, d’expressar, d’escriure una tuit,
de qualsevol expressió artística, de fer una obra de titelles
enmig del carrer, pugui passar dies tancat a la presó.

Per tant, demanam això, la modificació del Codi Penal, la
derogació de la Llei mordassa i la garantia de la llibertat
d’expressió i de la llibertat artística a l’Estat espanyol.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passam al torn de fixació de posicions.
Pel 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
diputats. El Grup Popular s’oposa a la iniciativa presentada per
MÉS per Mallorca i estic segura que el Sr. Mas no s’ha sorprès
de la nostra posició. I ho feim perquè no és cert que ens trobem
davant situacions en què s’encausin o condemnin determinades
persones fent ús de la seva llibertat d’expressió. Allò que es
persegueix són aquells actes que són manifestament ofensius
cap a les nostres institucions i que suposen l’enaltiment de la
violència i el terrorisme. No es tracta d’opinió, sinó de
violència que vostès haurien de condemnar.

Jo comprenc que hagin d’agitar el seu públic, és legítim,
però no haurien de perdre de vista que estan aplaudint la
incitació a la violència. Resulta insòlit dir que Valtònyc és un
exiliat, és simplement un fugit de la justícia, res més. Per
descomptat els seus textos no són simples anunciats contra
l’ordre social i econòmic, com tampoc no ho són els tuits i les
lletres de les cançons de Pablo Hasél. Són una invitació a la
violència contra la societat i especialment contra les forces
d’ordre públic, que han pagat una enorme factura perquè
visquem en llibertat.

Les contínues referències a la violència contra persones o
institucions, especialment cossos i forces de seguretat de
l’Estat, no pot tenir la cobertura legal que es pretén. La
incitació a la violència només genera violència i defensar
aquestes proclames sota la bandera de la llibertat d’expressió
resulta una irresponsabilitat manifesta.

Els partits polítics han d’emparar la llibertat d’expressió,
per descomptat, però també han d’entendre, cosa que no fan els
avui proponents, que aquesta té un límit i també han d’entendre
que és contrari a les nostres lleis la incitació a la violència,
vengui d’on vengui. O és que una és legítima i l’altra no?

Resulta si més no xocant -encara que res no sorprèn- la
deriva irracional d’alguns, que es demani que s’acordi per
aquest parlament instar el Govern espanyol a l’amnistia dels
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rapers Valtònyc i Hasél, l’amnistia actualment està fora del
nostre ordenament jurídic, Sr. Mas. I, per descomptat, Valtònyc
i Hasél no han estat condemnats de cap manera per delictes
d’opinió sinó per delictes com l’enaltiment de la violència
contra els cossos i forces de la seguretat de l’Estat. Resulta
lamentable que els raps de semblants individus tenguin acollida
en aquesta casa de la concòrdia, de la democràcia i de
l’enteniment. No fa falta dir que votarem no a aquesta proposta.

Gràcies.  

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, el primer de tot que voldria dir és
que des d’Unidas Podemos rebutjam qualsevol tipus de
violència i agressió, però crec que també estam vivint en uns
moments, en uns anys on s’ha obert un debat entorn de la
llibertat d’expressió fruit dels nombrosos empresonaments que
hi ha hagut al voltant d’artistes en el nostre país i que fins i tot
la pròpia Unió Europea ha assenyalat a Espanya com que tenia
un problema davant d’aquests nombrosos empresonaments.

Deia que tenim un debat entorn de la llibertat d’expressió
perquè per fer un tuit o una cançó acabes a la presó, condemnat
en alguns casos per terrorisme o apologia al terrorisme, però
després el Poder Judicial del nostre país també diu que les
institucions, les entitats franquistes i l’apologia al franquisme
és llibertat d’expressió quan a altres països de la Unió Europea
seria totalment impensable, que enaltir a un dictador, a un
règim que va pegar un cop d’estat a un govern legítim triat per
les urnes, tacat de sang, idò això a Europa seria totalment
impensable i nosaltres tenim aquí al Poder Judicial del nostre
país que utilitza aquesta doble vara de mesurar. 

Per tant és un debat que ha sobrepassat completament tot el
que seria l’àmbit jurídic i ha arribat a la societat. És un debat
obert que hi ha en el si de la societat i que la nostra formació
parlamentària en el Congrés dels Diputats, en relació amb
aquest tema que avui presenta el Sr. Mas, ha fet diverses
iniciatives. 

Per una part, el passat mes de febrer, Unidas Podemos en el
Congrés registrava la petició d’indult. Jo, si vol, Sr. Mas, allà
on diu “amnistiar” o si vol que li faci una transacció perquè la
pugui fer i posar “indult” la hi faig ara, si la vol agafar bé i si
no, també, a’acord?, va fer una petició d’indult i també va
presentar una proposició de llei de protecció de la llibertat
d’expressió per tal de derogar -precisament- aquells articles del
Codi Penal que atempten contra el dret fonamental de la
llibertat d’expressió que es recull a la Constitució i que, de fet,
és una iniciativa que ja vàrem presentar l’any 2018 però que
per mor de la dissolució de les Corts el 2019 va decaure aquest
projecte de llei i vàrem recuperar quan varen sortir aquestes
notícies relacionades amb un nou empresonament el mes de
febrer. 

I per això mateix nosaltres, com que ja hem fet passes en
aquest sentit a d’altres administracions, el nostre grup
parlamentari avui votarà a favor d’aquesta iniciativa. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Passam al Grup Parlamentari Ciudadanos,
té la paraula la Sra. Guasp. 

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Gràcies, president. Bueno, adelantar que mi partido, mi
grupo parlamentario de Ciudadanos votará en contra de los tres
puntos de esta proposición no de ley con un claro sesgo por
intentar y con un objetivo de colocar el relato de que España es
un país no democrático, un estado represor, y por tanto no
podemos permitir..., es cierto que el debate sobre los límites a
la libertad de expresión existe, está, y queremos estar por
supuesto en ese debate. 

Miren, digo que es un mantra y que no hay que extender,
que no debemos -los partidos políticos- amparar que se
extienda un mantra bajo el paraguas ficticio de la libre
expresión y de la cultura. La Audiencia Nacional condenó al
rapero al que aquí se hace alusión, al denominado, llamado
Valtònyc, por considerar que las expresiones del rapero en sus
canciones exceden de la crítica política y se introducen en el
campo del atentado contra la dignidad personal. Los
magistrados, además, rechazaron que estas manifestaciones
estén amparadas en la libertad de expresión y en la creación
artística. Por eso les pido que dejen de extender un relato que
es completamente falso con el único objetivo de intentar
dinamitar el estado de derecho de España. 

Le pido hoy al Partido Socialista -irreconocible, en estos
temas- que para contentar a sus socios dejen de practicar la
equidistancia y sean coherentes. Miren, en el pleno del
Congreso de los Diputados de 28 de octubre, se votó una
proposición de ley presentada por Esquerra Republicana de
Catalunya para despenalizar las injurias, los ultrajes a España,
modificar el Código Penal..., y el Partido Socialista votó en
contra, por eso le pido coherencia al PSIB. 

Es cierto que debemos reflexionar si hay que modificar el
Código Penal, si hay que bajar la tipificación de algunos
delitos, por supuesto, pero todos los juristas y magistrados,
todos, han rechazado que se deba hacer por un caso en concreto
o en caliente. 

Sobre el punto número 2 dicen ustedes “derogar” además se
lo llevan a este caso concreto. Desde Ciudadanos siempre
hemos manifestado nuestra intención de modificar la Ley de
protección de la seguridad ciudadana pero no derogarla por
completo y menos ligándolo a la libertad de expresión en estos
casos. Y miren, es curioso, al mismo tiempo que Podemos
reclamaba el indulto de Hasél en el mes de febrero -cuando se
puso esta proposición no de ley- por todos los altercados que
también se produjeron, Podemos pedía controles para la prensa,
a los medios de comunicación. Y yo sí que a eso lo veo un
peligro para la Democracia, un ataque a la libertad de
expresión, señalar a periodistas incómodos como hace
Podemos, como hace VOX en nuestro país, garantizar el
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ejercicio del periodismo en libertad y sin injerencias políticas.
Y es muy preocupante para nuestra sociedad negar que el
insulto es el eufemismo de mucho más y la antesala del
linchamiento dialéctico o las agresiones físicas. Podemos y
sobre todo su anterior líder, Iglesias, en febrero, en este mes,
hacía unas manifestaciones buscando la coacción y el
señalamiento coartando toda libertad de expresión.

Y miren, aunque se resistan o no les guste a unos, nuestro
país es una gran democracia y no podemos patear
constantemente a nuestro estado de derecho. Y es nuestro
estado de derecho la garantía de la igualdad de todos y de
nuestras libertades. Y en el estado de derecho la libertad de
expresión es un derecho fundamental, constitucional, es el pilar
fundamental de cualquier democracia pero debe tener unos
límites y eso es lo que hacen unos jueces y magistrados: ver si
se ha excedido el límite o no y si hay agresión o discurso del
odio detrás. Eso es un estado de derecho quien lo garantiza. 

Los fugados de la justicia como Puigdemont o Ponsatí
llevan intentando colocar este relato falso de que España es un
estado represor en el Parlamento Europeo pero, miren, no lo
consiguen. Y además desde Ciudadanos quería condenar las
acciones de violencia en Barcelona a consecuencia de la
detención de Pablo Hasél y celebro que hoy la Sra. Sans, de
Podemos, lo haya hecho en esta comisión ya que Podemos no
lo hizo y tuvo que ser el Sr. Sánchez -el presidente socialista-
quien enmendó a Podemos y dijo exactamente “en una
democracia plena como en España la violencia es inadmisible”
después de que Podemos no condenara estos altercados. 

Miren, para finalizar, decir que...

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Guasp, hauria d’acabar per favor.

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Sí, acabo, presidente. La libertad de expresión y la
democracia nacen y mueren a la vez. Una no existe sin la otra
y debemos cuidarlas entre todos. 

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:

Gracias, Sr. Presidente. A ver, “dicen que pronto se traspasa
la cloaca de Ortega Lara y muchos rumorean que Rubalcaba
debería probarla”; “Complejo de zulo en mi casa, a ver si un
día secuestro a alguno y le torturo mientras leo el Argala”;
“Que explote un bus del PP con nitroglicerina cargada”; “Para
todos aquellos que tienen miedo cuando arrancan su coche, que
sepan que cuando revienten sus costillas brindaremos con
champán”; “Gloria es Andrea Fabra durmiendo en la calle y
que un parado le rompa las costillas con un bate”; “Que sigan,

que sigan y el próximo Paracuellos será en mi puta isla”; “Siete
tiros de glock de Iñaki Bilbao al juez”; “Bauzá debería morir en
una cámara de gas”; “Mataría a Esperanza Aguirre, pero antes
le haría ver como su hijo vive entre ratas”; “Cogeré una
kalashnikov, una MP5 e iré a Intereconomía ha terminar con
ese circo”; “Mutilaré a la Cospedal con la rabia del pueblo
vasco”; “Terrorismo invicto como los GRAPO”. Y podemos
continuar los cinco minutos de mi intervención y esto es lo que
ustedes vienen a defender en esta cámara.

Yo, de verdad, pensaba que estaba curado de espantos, pero
veo que no. Supongo que ustedes mismos deben ser los que
censuran la letra de Loquillo de La Mataré, porque la
consideran machista, y no debería cantarla en sus conciertos, de
hecho se organizaron varias protestas al respecto, porque su
concepto de la libertad de expresión es más que particular. 

Y para que me quede claro, Sra. Sanz, a ver, ¿mi madre
septuagenaria, cuando habla con sus amigas y dice que con
Franco vivía mejor, tiene que ir a la cárcel, mientras vamos a
hacerle poco menos que un homenaje al Sr. Valtònyc? Porque
esto parece que es lo que se está dilucidando porque, claro, hay
una retahíla de peligrosos fascistas que están por ahí pululando
y contra los que nos debemos vacunar más que contra la
COVID, mientras que tenemos aquí estos generosos defensores
de la libertad, ¡eh!, que lo único que pretenden es luchar contra
las injusticias de este pobre pueblo oprimido. 

A ver, las letras de esta gente son indignantes, se puede
hablar de lo que uno quiera, meterse con la monarquía, pedir la
república, cualquier cosa sin necesidad de decir que andaremos
por ahí matando a la gente porque ¿se imaginan que yo saliese
a la tribuna a decir que habría que darle a la Sra. Armengol con
un bate, reventarle la cabeza y pegarle dos tiros y si le pongo
un “duduá” al final la cosa ya no tiene ninguna repercusión?
Seria censurable, condenable, inadmisible, porque en política
podemos discutir, podemos llevarnos la contraria, lo que no
podemos es incitar al crimen y al asesinato. Y lo podemos
hacer a ritmo de rap o a ritmo de bolero, me da lo mismo, es
inadmisible, en democracia es inadmisible, no se puede llamar
a la violencia desde la tribuna, desde el escenario y desde
ninguna parte, no se puede llamar a la violencia.

Por lo tanto, evidentemente me sobran minutos para hablar
de este despropósito. Nosotros votaremos por supuesto en
contra y espero, y espero, la luz del Partido Socialista para que
haga exactamente lo mismo.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula 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. Nosaltres
en el nostre cas demanaríem votació separada i li explicaré per
què. 
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És cert que estam d’acord que hi hagi una llibertat
d’expressió, que hi hagi una llibertat de creació artística i al
punt 1 ja vàrem manifestar en el seu moment, quan es va parlar,
perquè evidentment no és la primera vegada que duim a aquest
parlament aquest tema, que hi havia hagut altres condemnes,
que no només eren aquestes, i pel fet de segons quines lletres
consideràvem que entrar a la presó era excessiu, que hi hauria
d’haver hagut altres tipus de càstigs, com podria ser una multa,
etc.

Dit això, també vàrem manifestar el respecte a la justícia i
d’aquí la tasca dels polítics, que si hi ha d’haver una
modificació legal s’ha de fer, i anam al punt 2. Nosaltres, com
dic, al punt 1 ens hi abstendrem per mor d’això, i al punt 2
també, perquè consideram que s’ha de modificar la Llei de
protecció de seguretat ciutadana i no derogar.

I pel que al tercer punt, tant sigui amnistiar que si està fora
de l’ordenament jurídic puguin dir indult, nosaltres hi votarem
en contra i li diré per què: hi ha injúries i calumnies, però
també existeix un límit, tots tenim un dret, però hi ha un límit,
hi ha un límit al respecte personal i al dret a l’honor, i jo crec
que sempre si per a qualsevol persona que sigui condemnada
amb delictes d’opinió no es pot fer res, no importaria haver-hi
lleis en aquest sentit i consideram que són necessàries. 

Per tant, nosaltres demanarem votació separada, ens
abstendrem en els dos punts primers i el tercer el votarem en
contra.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula el Grup Socialista, Sr. Ferrer,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sr. President. La llibertat d’expressió és una cosa
molt seriosa, un aspecte clau del sistema i de la cultura
democràtica, no val banalitzar-la ni encara menys crear falsos
mites ni herois que no aguanten ni una mirada superficialment
crítica, com el que avui debatem.

La llibertat d’expressió és absolutament contrària al discurs
de l’odi i a l’apologia de la violència del terrorisme, una línia
vermella que no s’hauria de travessar i que s’ha establert a totes
les societats democràtiques. Com més exigents i escrupolós s’és
en la defensa de la llibertat d’opinió més estricte s’és a no
admetre les crítiques, a practicar crueltat o la reivindicació de
la confrontació.

Si ens remuntam als fets comesos per Hasél, cal recordar
que en el 2014 l’Audiència Nacional el condemna, però no
entra a presó, sota el condicionant de no tornar a delinquir en
tres anys. Torna a delinquir i se’l jutja de nou, en el 2018, per
la mateixa Audiència, ambdues sentències són per l’enaltiment
del terrorisme, no per les injúries al Rei, ja que això està penat
només amb 12 mesos de multa, que no de presó. Les injúries i
les calumnies contra les institucions de l’Estat la pena és també
de 15 mesos de multa, no de presó.

Cal tenir en compte que Hasél acumula altres tres
condemnes ben silenciades per l’opinió que pretén transformar
la seva figura d’agressor per la de víctima, i que són, aquestes
sí, les determinants per a la seva entrada a la presó; una
condemna per empènyer i llançar líquids químics contra un
càmera de TV3 quan es desallotjava la Universitat de Lleida;
una altra per ocupar la seu del PSC en una protesta; i una
darrera, per coaccionar un testimoni en un judici que el va
amenaçar, agredint-lo, just en acabar la vista.

Els disturbis a Barcelona i a altres ciutats, després de
l’arrest de Hasél, i els desenvolupats sota la falsa bandera de la
defensa de la llibertat d’expressió, poc tenien a veure, per no
dir res, amb el propòsit que suposadament les inspirava.
Recordem que ser antifeixista no significa ser necessàriament
demòcrata, la mateixa paraula antifeixista va resultar malparada
en aquesta polèmica, perquè no hi ha més feixista que la
justificació del crim.

Davant d’això, són injustificables determinades afirmacions
com les dels presidents que diuen “apreteu” o de polítics que
afirmen, cínicament, que cremar contenidors, atacar la policia
o fer barricades no és violència, sinó autodefensa o lluita per la
llibertat.

No confonguem tampoc, emprant expressions com les que
s’han utilitzat, com les de “s’ha empresonat per cantar cançons”
o “Espanya és una dictadura”, no diguem defensa de la llibertat
la que fan aquells que volen cremar la redacció d’un diari, com
és el cas d’El Periódico de Catalunya, a Barcelona, els que
ataquen periodistes o els que saquegen botigues en el Passeig
de Gràcia.

Preocupa el relativisme moral d’una part de la societat que
accepta això d’una manera benvolent i justificadora que ho
legitima, si d’alguna serveix el cas de Hasél és per exemplificar
determinats excessos de la llibertat d’expressió i per obrir un
debat, més que necessari, sobre l’abast de les condemnes contra
les injúries a les institucions de l’Estat i què és el que entenem
per enaltiment del terrorisme, però mai com a finalitat per ser
un model de conducta o d’acció democràticament acceptable.

Si ens trobam amb el vell dilema del conflicte entre la
llibertat d’expressió, un bé preuat a qualsevol societat, i la
defensa dels drets dels col·lectius i dels individus objecte de
l’odi, la solució és fàcil, la llibertat és l’únic camí cap a la
llibertat i extirpar-la, ja ho sabem, que és el somni dels
totalitarismes. Però això no ens ha d’impedir de veure els
discursos intolerants que proliferen a les xarxes i que causen un
dany irreparable, sigui quina sigui la seva natura. Obren un
abisme entre el “nosaltres”, preferit per aquells que estan
convençuts de la seva superioritat, i l’”ells”, d’aquells als quals,
amb la mateixa estupidesa, consideren inferiors. Les llibertats
personals i també la d’expressió es construeixen
ideològicament i es fonamenten en el reconeixement recíproc
de la igual dignitat, autèntic fonament d’una societat
democràtica. Hem de reforçar diàriament el nostre ethos
democràtic, com a manera de superar els conflictes entre la
llibertat d’expressió i els drets de les persones.

Sobre tot això el Tribunal Constitucional expressa que
perquè el ciutadà pugui formar lliurement les seves opcions i
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participar de manera responsable en els assumptes públics ha
de ser també informat àmpliament d’una manera que pugui
ponderar opcions diverses i fins i tot contraposades. Així
doncs, ha d’existir un ampli marge per expressar idees i
opinions i també per a la crítica, fins i tot quan aquesta sigui
aspra i pugui molestar, inquietar o disgustar a qui es dirigeix ja
que així ho requereix el pluralisme, la tolerància i l’esperit
d’obertura sense els quals no existeix una societat democràtica.

De tot l’exposat ja es pot deduir que el nostre grup
socialista donarà suport a l’inici dels tràmits legislatius per
derogar la Llei de seguretat ciutadana, en tant que aquesta va
ser creada per emmordassar una població que s’aixecava contra
les retallades en drets i qualitat de serveis públics durant la
pitjor època del Partit Popular per callar les crítiques.

També expressam que consideram que el suport a la creació
artística ha de ser inequívoc i sotmès, això sí, a unes regles
diferents de la resta d’opinions que es profereixen a l’esfera
pública. Així i tot, no podem compartir aquesta redignificació
d’aquells que, emparats sota la seva fama de personatge públic
o l’anonimat, inoculen dins la nostra societat el virus de la
calumnia i l’agressió verbal contra aquells que són contraris...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ferrer,...

EL SR. FERRER I RIPOLL:

... a les seves pròpies idees... Vaig acabant.

 És una deriva massa perillosa...

EL SR. PRESIDENT:

Hauria d’acabar... Hauria d’acabar...

EL SR. FERRER I RIPOLL:

... -sí, sí, és un segon-, és una deriva massa perillosa que no
podem permetre’ns i molt manco en els temps actuals en què el
discurs de l’odi per part de la ultradreta està essent normalitzat
diàriament a la nostra societat per assenyalar persones i
especialment col·lectius.

Gràcies, i disculpi’m.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, Gràcies, president. Unes quantes cosetes, només
recordar que en aquesta sala hi ha gent que ha cridat a la
rebel·lió de les forces d’ordre públic contra el Govern, per tant,
de violències lliçons les mínimes.

També, denunciar la violència des del nostre grup polític ho
hem fet tota la vida, jo mateix vaig patir un judici pel fet de
declarar-me insubmís, per tant, antimilitarista.

Bé, sí, Sra. García, hi ha diferents formes de violència i
depèn d’allà on vengui la violència es veu que per a la justícia
espanyola és o no és..., és a dir, es veu que l’enaltiment del
franquisme no és violent i segons quines altres coses sí que ho
són, per tant, sí, la justícia espanyola d’allà on ve la violència
ho és o no ho és, sí, és així, i darrerament ho hem sabut i ho
hem constatat, el que no sabem és si el PP posa en dubte que el
franquisme va ser una dictadura violenta i sanguinària, això és
el que no sabem o no hem aclarit.

I ja per acabar, els llegiré uns versos d’una cançó d’Antoni
Roig, Antoni Roig és un cantautor, artista, escultor de Marratxí
que va ser premi Ramon Llull de les Illes Balears i que va
escriure una cançó que es diu No ens fareu callar durant el
segon Govern Matas i el primer vers diu: “No ens fareu callar,
hereus sou de dictadura. No deixarem de cantar per molt que
tengueu mà dura. No per ésser majoria la raó vos fa costat.
Expressar-nos amb llibertat és lluita de cada dia.  No ens fareu
callar malgrat ens segueu la vida”

Antoni Roig ja no es troba entre nosaltres, per tant, ja no el
poden tancar a la presó, va morir ja fa anys, però sí que volia
acabar amb aquests versos que al cap i a la fi el que fan és
encoratjar la llibertat d’expressió.

Al marge d’això, accept la votació separada i acceptaria
l’esmena in voce que ha fet la diputada de Podemos, la Sra.
Sans.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tant, passem, primer, l’esmena in voce
hauria de dir exactament com queda.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, senzillament, en el punt 3, canviam “amnistiar” per
“indultar”.

EL SR. PRESIDENT:

Algú s’hi oposa a aquesta transacció? Per tant, passam a la
votació separada del punt 1.

Vots a favor? 3 vots a favor.

Vots en contra? 5 vots en contra.

Abstencions? 5 abstencions.

Passam al punt 2.

Vots a favor? 7 vots a favor.

Vots en contra? 5 vots en contra.
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Abstencions? 1 abstenció.

Passam a votar el punt 3, amb l’esmena in voce que s’ha
acceptat.

Vots a favor? 3 vots a favor.

Vots en contra? 10 vots en contra.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 1956/21, a favor de la llibertat d’expressió.

3) Proposició no de llei RGE núm. 3826/21, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a dotació
d’armilles de protecció per als vigilants que custodien la
seguretat dels hospitals i policies locals i increment de la
seguretat ciutadana en aquests espais.

Finalment, passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 3826/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a dotació d’armelles de protecció per als vigilants que
custodien la seguretat dels hospitals i policies locals i increment
de la seguretat ciutadana en aquests espais.

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:

Gràcies, Sr. President. Una nova iniciativa quant a seguretat
per a les policies locals, així com els vigilants que presten els
serveis a punts estratègics, com poden ser els hospitals de la
sanitat pública de les Illes Balears en què, desgraciadament,
veiem que els episodis de la violència, les agressions solen ser
continuats. És important que aquests col·lectius disposin de
l’EPI oportú per poder mantenir la seva integritat física amb les
màximes garanties, així com la dels professionals que puguin
fer feina en el seu entorn o qualsevol ciutadà que pogués
veure’s afectat davant un episodi de violència.

Malauradament, també la taxa de criminalitat a Espanya
l’any passat lideraven aquesta taxa de criminalitat les Illes
Balears, per tant és preocupant veure que per part dels
responsables polítics, doncs les accions com poden ser la
prevenció, la preocupació, el seguiment, el control, la
responsabilitat doncs queden de vegades en evidència.

Un episodi també lamentable que va succeir a la Setmana
Santa d’enguany, amb un estat d’alarma en què la policia local
va ser requerida per uns incompliments i per uns aldarulls que
hi havia a una zona de Capdepera, doncs va acabar amb una
agressió als dos policies que van intervenir en primera instància
i, per tant, nosaltres, com a Partit Popular denunciam una
vegada més la condemna enèrgica a aquesta agressió i
qualsevol tipus de violència. I entenem que, per part dels
responsables polítics en els estaments allà on sigui, ens referim
a la delegada del Govern, com a màxima responsable de les
Illes Balears quant a les forces i cossos de seguretat de l’Estat,
vam veure una passivitat, vam veure una reacció lenta per
poder esmorteir i aturar qualsevol tipus d’indici i que cresqués
aquesta violència i donar un missatge clar que per sobre de tot

les forces i cossos de seguretat i les policies locals, com a
agents d’autoritat es mereixen un respecte per part dels nostres
polítics, que tenen aquesta responsabilitat de governar, així
com dels que som a l’oposició, que hem de vetllar perquè
s’acompleixi i tothom pugui assumir el paper que li pertoca.

Per tant, entenem que hi ha unes figures completament
regulades en el nostre sistema, que són les juntes de seguretat,
poden ser ordinàries o extraordinàries, i a mi em sembla que els
fets aquests que van ocórrer es mereixien, doncs, una
convocatòria extraordinària per poder analitzar, tractar, depurar
les responsabilitat i que no es transformés en un episodi
mediàtic en els mitjans de comunicació, on fem un flac favor a
la democràcia, a la seguretat, etc., perquè els ciutadans no
podien entendre com passaven els dies i no s’acabaven de tenir
o no s’acabava de procedir a una sèrie de fets que entenem que
haurien d’haver estat molt més àgils. 

Per açò presentam també una sèrie de punts perquè es
puguin preveure i es puguin anticipar i es puguin donar resposta
el més ràpida possible a qualsevol altre episodi que succeeixi,
així com entenem, pel que va denunciar el sindicat CSIF, que
també van incorporar aquesta petició a la seguretat privada en
els hospitals de les Illes Balears, que semblava que no tenien
l’autorització pertinent per part de la Conselleria de Sanitat
perquè aquestes persones, aquests professionals, vigilants de
seguretat, idò puguin anar amb una part de l’EPI que és una
armilla anti tall, en una agressió d’arma blanca idò que puguin
garantir més la seva integritat física, i entenem que seria bo i
positiu que es pugui autoritzar o sigui bé l’empresa o sigui bé
l’administració la que faciliti aquesta part de l’equipament
perquè puguem tenir garantida la integritat física d’aquestes
persones, així com també...

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Camps, ja hauria d’acabar, per favor.

EL SR. CAMPS I PONS: 

... -sí, ara acab, Sr. President-, així com també, si prosperés el
punt cinquè, se sobreentén que s’hauria de modificar la Llei de
coordinació perquè inclogui aquesta peça com a equipament
policial mínim i obligatori, així com ho recull la Llei de
prevenció de riscs laborals. 

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Ara passam al torn de fixació de posicions.
Per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula
la Sra. Sans. 

LA SRA. SANS I REGIS: 

Gràcies, president. Bé, tot i que amb el fons de les peticions
podríem estar-hi d’acord, tornam a trobar-nos alguns punts que
no s’adeqüen a la normativa o la legislació vigent. 

Per tant, ens fa difícil poder votar a favor d’aquesta
iniciativa. L’únic punt que li votarem a favor és el primer.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202103826
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Nosaltres -ja ho he dit en anteriors ocasions-, condemna sempre
a totes les agressions que es produeixin. Nosaltres pensam que
no són les formes per res i per tant en el punt 1 hi estaríem
d’acord. 

La resta de punts, com dic, hi ha algunes qüestions de
competències, de qui és que ha de fer cada cosa i, per exemple,
en el punt 2 la convocatòria no depèn del Govern d’Espanya,
és a dir, qui ha de tenir la primera acció en voler convocar i en
convocar són els ajuntaments tal i com es recull a la llei. Per
tant, no podem instar el Govern d’Espanya a fer algunes coses
que jo crec que és que no entendran que el poder legislatiu no
conegui la pròpia legislació i instar coses que no...

Després, per una altra part, bé, dotar de material o no
tampoc és que depengui del Govern o no, és a dir, són uns
contractes que es fan amb unes empreses i hi ha unes clàusules
-com a tots els contractes- on s’indica de quines qüestions s’ha
de fer càrrec aquella empresa i, en aquest cas, de la seguretat i
de la salut en el treball idò són les mateixes empreses les que
han de garantir aquestes qüestions. 

I bé, en realitat és que està tot un poc..., és a dir, podríem
compartir el fons de la seva iniciativa però és que no s’adeqüen
a la normativa i a la legislació i, per tant, com li dic, votarem a
favor del punt 1 però no li podem votar a favor de cap altre
punt pels motius que ja he expressat i res més.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. Yo estoy de acuerdo un poco con la
Sra. Sans, en cuanto a que hay cuestiones de competencias que
no se entienden en esta proposición no de ley, por eso le pido
al Sr. Camps que acepte la votación separada de esta
proposición no de ley y me abstendré en algunos de sus puntos. 

Por supuesto que el punto 1 de condenar la agresión que
tuvo lugar el 2 de abril en Capdepera, contra los dos policías
locales, algo que..., acciones que nosotros ya condenamos en su
momento y que toda la población pues estuvo assabentada por
los medios de comunicación de lo que había ocurrido. Y es
cierto que todo esto parte también de la base de lo que siempre
hablamos en esta comisión y en otras proposiciones no de ley,
que es de la falta de plantilla de los policías locales y esta
merma en la plantilla pues nos lleva a situaciones que no
podemos tolerar como estas y, por supuesto, que el Govern
tiene la competencia de velar por la seguridad de todos nuestros
agentes.

Sin embargo, el punto 4, si bien estoy completamente de
acuerdo que la seguridad privada tiene que estar dotada de toda
la protección, de todos los EPI, de toda la equipación necesaria,
y además la policía nacional reconoció la labor de los
profesionales de la seguridad privada en la protección del

personal sanitario en Ibiza, el pasado 12 de mayo, creo que
instar a que el Govern proporcione, esto sabemos que son unas
contratas, deberían incluirse en el pliego de condiciones. Para
mí la redacción y la competencia está un poco vaga en este
sentido, porque todo esto es la empresa privada quien debe
abastecer de esa protección y será en los pliegos de condiciones
de estas contrataciones públicas donde se deba establecer qué
protección debe la empresa garantizar.

Por tanto, estoy de acuerdo en el fondo, por supuesto, y el
objetivo de esta proposición no de ley, pero me gustaría hacer
votación separada. 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Passem al Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, per un temps de cinc minuts. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Sí, moltes gràcies, Sr. President. En la mateixa línia de les
persones que m’han precedit en la paraula, estaria totalment
d’acord amb el rerefons de la proposició no de llei, d’un tema
que és certament complex per molts de motius i crec que dels
quals hem tengut oportunitat de parlar-ne en diferents ocasions
en aquesta mateixa comissió, de la mancança de policies locals
o bé de les dificultats que tenen els ajuntaments moltes vegades
de cobrir les plantilles de policies locals.

Entre d’altres moltes coses, evidentment, pel tema de la
diferència de sous que hi pot haver entre municipis d’interior,
entre municipis de costa. Evidentment, després darrere també,
un tema de coordinació dels diferents cossos i forces de
seguretat de l’Estat, però evidentment quan hi són, que també
crec que són temes que n’hem pogut parlar en repetides
ocasions; és a dir que a moltes zones i a molts d’horaris -
especialment en caps de setmanes- hi ha un dèficit efectiu tant
de guàrdia civil com de policia nacional. Per tant, si no n’hi ha,
difícilment es coordinaran, no?

Per tant, també en aquest sentit crec que compartim un
mateix diagnòstic respecte d’això, tot i que evidentment hi ha
una delimitació d’en quins casos ha d’actuar la policia local i
en quins casos hauria d’actuar la guàrdia civil o hauria d’actual
la policia nacional. 

Evidentment amb el primer punt estaríem totalment d’acord,
com no podria ser d’una altra manera. I dels altres punts, el vot
per part del nostre grup parlamentari seria en contra, atenent
que no s’ajusta diríem al marc competencial, per exemple amb
referència a la Junta Local de Seguretat evidentment correspon
al batle o correspon a l’ajuntament convocar-la i, per faríem
una intromissió manifesta sobre el tema competencial a nivell
municipal del qual crec que els batles, com vostè sap igual que
jo, són molt gelosos, especialment de totes aquelles qüestions
que són competència dels ajuntaments i que crec que en aquest
sentit hem de ser també escrupolosos. 

Com bé d’altres també en el sentit que ja es fa aquesta feina
continuada de treball en coordinació a través de la Delegació
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del Govern amb els diferents agents, o amb els diferents cossos
de seguretat de l’Estat, com altres institucions que també hi
puguin interferir. I en la mateixa línia del que parlàvem abans,
hi ha tota una sèrie de plecs de condicions que correspondria
evidentment a aquests plecs, incorporar determinat material
més en relació amb temes de salut i seguretat en el treball,
entenent que evidentment amb aquesta estaríem d’acord, però
evidentment inclòs dins aquestes condicions.

I evidentment després del tema que hi ha una qüestió que
entenem que no correspon al Parlament, els temes..., -decidir-
ho em referesc o almanco que faríem una intromissió de
competències quant que els fons de seguretat pública no són
per a aquestes finalitats, és a dir, n’hi ha unes altres-; és a dir,
crec que entenem que l’esperit és diferent i sobretot més per
entrar en el detall de quin tipus d’equipament s’han de dur, es
tracta sobretot de dur polítiques conjuntes als ajuntaments, o
amb els ajuntaments. I crec que aquí hi ha un exemple, com és
el policia tutor que seria un dels exemples clau per entendre de
què tracta o de què hauria de tractar aquesta qüestió.

Res més per part nostra. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Yo creo que aquí nos encontramos
ante un problema muy complejo que parte de la redistribución,
reagrupamiento de la Guardia Civil en la part forana en los
pueblos de España, o sea, hubo una política que cerró casas
cuartel, que dejó muchas localidades sin presencia de la
Guardia Civil y eso obligó a muchos ayuntamientos, a través de
la policía local, a asumir unas competencias que no son propias
de la policía local, y menos en aquellos sitios donde hay una
evidente falta de efectivos o de especialización de estos
efectivos, no es lo mismo una pequeña población de Mallorca
que la capital, donde sí hay unas unidades especializadas en
intervención, antidisturbios y tal, aunque realmente no debería
esa su competencia. Pero han tenido que suplir mediante esas
policías locales una función que correspondería en la part
forana a la Guardia Civil y en las grandes ciudades a la policía
nacional.

Y de aquellos polvos estos lodos y eso es lo que nos
enfrenta cada día con estas circunstancias desafortunadas,
donde, en una clara inferioridad, las policías locales a veces se
tienen que enfrentar a tumultos, disturbios, para los que no
están ni preparados técnicamente ni dotados del material
necesario.

Nosotros estamos de acuerdo completamente con el fondo
de su proposición, solo mantenemos esa duda, esa conjunción
disyuntiva de “proporcione o autorice”, nosotros pensamos que
es obligación de las empresas privadas concesionarias de los
servicios de vigilancia de edificios públicos los que deben dotar
de las necesarias medidas de seguridad a sus empleados. En lo
que sí estamos completamente de acuerdo es que no se puede
impedir a esas empresas que doten de esas medidas de

seguridad que impedirían pues agresiones con arma blanca,
etc., y que lo que a veces no pasaría de un pequeño altercado se
pueda convertir en algo muchísimo más grave.

Rogaríamos al Partido Popular que piense en el posible
cambio de este apartado del punto 4. Y por lo demás, estamos
completamente a favor y votaremos a favor de la propuesta.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passem al Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes, té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats.
Evidentment, des del nostre grup parlamentari també estam a
favor amb el fons de la proposta. Sí que he estat temptada de
fer un parell d’esmenes in voce, però no les faré perquè n’hi ha
prou, perquè per poder arribar a consens i perquè la gent... jo
crec que si tots creiem que el fons és bo és simplement poder
fer segons quins canvis, però jo li diré almanco l’opinió del
nostre grup parlamentari.

En el primer punt condemnam totalment l’agressió que hi
va haver a Cala Rajada, Capdepera, i com totes les agressions
que succeeixen i s’ha de fer feina per intentar evitar possibles
mals que hi pugui haver.

En el punt 2, nosaltres, també com a partit municipalista
que pensam que la junta de seguretat qui l’ha de convocar és el
batle del municipi i no podem donar suport perquè no ha de ser
l’administració, hauria de ser l’administració competent la que
ho tiràs endavant i per això pens que és molt important que es
reuneixin aquestes juntes de seguretat davant qualsevol
conflicte d’aquest tipus, perquè és una manera de coordinar el
municipi i coordinar-se tots els cossos i forces de seguretat i
també amb l’administració pertinent. Per tant, sí que veig que
és important que es reuneixin aquestes juntes de seguretat.

Pel que fa al punt 3, nosaltres en aquest punt sí que hi
votaríem a favor, perquè pensam que instar el Govern a poder
prendre mesures amb la Delegació del Govern per analitzar i
prevenir aquestes possibles noves agressions i mirar si s’han
d’actuar els protocols és una tasca de coordinació i la
coordinació de la policia és del Govern, per tant, jo crec que
aquí totes les administracions hi serien representades i és bo
que facin aquestes revisions dels protocols perquè no ens passin
situacions com les que vàrem viure les quals crec que no són
agradables per a ningú.

Pel que fa al punt 4, ja li han manifestat, que s’autoritzi
l’empresa a dotar d’armilles crec que s’ha de poder dotar,
perquè es poden trobar en situacions violentes, en situacions on
ja el fet de veure la persona de seguretat amb una protecció
atura fer segons quines accions i, per tant, ho trob bé, ara, el
que no podem fer és proporcionar a totes les empreses privades
que hi ha a l’administració d’aquestes armilles, sinó
simplement poder-ho autoritzar en aquells casos on es consideri
oportú que s’hagin d’utilitzar.
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I pel que fa al punt cinquè, nosaltres ens hi abstendrem per
un motiu, pensam que sí que és vera, i parlant amb policies
locals, és bo que es disposi d’aquestes armilles, aquestes
armilles poden suposar uns 500 euros cada una, potser un
pressupost elevat. Sí que hi ha l’opció o hi hauria l’opció de
poder posar fundes i compartir cada dos agents una armilla. I
també sí que hi ha l’opció de poder-ho fer progressivament, per
tant, crec que d’aquí a 31 de desembre és una data que no és
assumible, o per ventura no és assumible que totes les policies
locals en tenguin.

Ara, així com se’m va comentar, hi ha hagut municipis que
ja varen ser alerta terrorista 4, que es va instaurar, sí que varen
fer compra d’aquestes armilles, inicialment amb fundes i
després se suposa que ja en tenen una cada un.

I s’ha fet esment als policies tutors, que moltes vegades
evidentment no és la feina del policia tutor dur una armilla a
l’escola i no la duen i, justament, jo amb el policia que vaig
parlar d’aquest tema, ho era, però sí que de vegades a aquests
policies els telefonen perquè vagin a una violència masclista a
una casa, a un domicili i va bé que les tenguin perquè els poden
ajudar sobretot en casos d’aquests on les persones es troben
momentàniament en una situació molt agressiva i poden fer mal
als agents que són els primers que compareixen en aquests
domicilis.

Per tant, en aquest punt ens hi abstindríem, no perquè no hi
creguem, sinó perquè veiem que a tota la plantilla és complicat.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula el Grup Parlamentari
Socialista, la Sra. Carbonero, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Moltes gràcies, president. Miri, Sr. Camps, en primer lloc,
el punt 1 li votarem a favor, condemnam totalment la violència
que va ocórrer a Capdepera contra aquests dos policies locals
i és inadmissible qualsevol tipus de violència, i més contra una
autoritat que vetlla per la seguretat ciutadana.

Però li serem sincers, miri, ens preocupa el missatge de fons
que hi ha dins els antecedents de la seva proposició no de llei,
ara llegiré un parell de frases, vostè diu que la violència en el
conjunt de les Illes Balears ja és generalitzada, açò ho escriu
aquí, en els antecedents. I bé, i fa una espècie de visió que
sembla que tenim una taxa de criminalitat elevada, i jo li
explicaré per què: és cert que Balears lidera aquesta taxa, però
també és cert que aquestes taxes es calculen pel nombre
d’incidències sobre 1.000 habitants i es fa sobre la població
censada. Vostè sap que Balears té molta població que es troba
de passada, que ve a fer feina, té molta població... és una zona
turística, i aquesta és una part de la població que no es té en
compte per treure les taxes aquestes.

Li ho dic perquè és una reflexió, perquè escampar aquest
missatge de vegades és delicat perquè sembla que vivim a unes
illes que no són segures, quan no és així. Per tant, amb aquesta

reflexió, a part li diré també que tots els seus punts passen un
poc per sobre la competència de les juntes de seguretat. Miri,
les juntes de seguretat vostè sap perfectament com funcionen i
vostè sap que cada ciutat, cada barriada, cada urbanització té
unes condicions físiques, unes condicions socials i concretes,
cada lloc té les seves bonances i cada lloc té els seus conflictes,
però creiem que en aquesta proposta que fa avui vostè és d’una
simplicitat extrema, per què? Perquè ens du aquí aquesta
proposta com a una solució a la inseguretat que vostè exposa,
que ja li dic que no estam gens d’acord amb la seva exposició
de motius, i a més a més aprofita per atacar el Govern, atacar
directament el director general d’Emergències i la consellera,
que diu que no hi és ni se l’espera, quan vostè sap que quan hi
ha conflictes hi ha les juntes locals de seguretat, que són
aquelles juntes que es troben per coordinar totes les accions en
els conflictes que hi pugui haver concrets a cada lloc i que a
cada lloc és diferent, vostè ho sap. I els que més ho saben són
els alcaldes, els policies locals de cada municipi en coordinació
amb la resta de forces de seguretat.

Per tant, vostè amb aquesta proposta torna altra vegada a
botar-se les competències bàsiques d’un municipi i crec que és
un debat que ja hem tengut moltes vegades amb vostè, perquè
la junta de seguretat la convoca l’alcalde. Vostè ha dit que, des
del seu punt de vista, ho ha dit literal a la seva exposició, des
del seu punt de vista trobava que aquell cas era per convocar
urgent la junta de seguretat. D’acord, però vostè no és el batle
de Capdepera, vull dir, vostè no... és una apreciació personal,
però es passa per sobre de les competències. I açò li ho han dit
tots els grups municipals.

Per tant, creiem que no es pot jugar amb el discurs de la
seguretat, creiem que és un tema delicat i que des del Parlament
no podem fer aquestes ingerències dins el dia a dia dels
municipis, els municipis saben perfectament els conflictes que
tenen, alguns no són de fa dos dies i nosaltres estam per la
seguretat i per donar suport a la policia local, així com a la
resta de forces que vetllen per la seguretat dels ciutadans. Però
creiem que aquesta no és la millor manera de donar una
resposta conjunta, perquè per açò ja hi ha les juntes de
seguretat.

I en el cas dels hospitals, també, bé, posar el focus sobre els
hospitals públics també creiem que no és un discurs que en
aquests moments sigui positiu, sinó que hem de fer apostes en
positiu i creiem que açò es fa, repetesc, des de ls juntes de
seguretat i en coordinació amb aquest lideratge de l’alcalde,
coliderat amb la Delegació del Govern.

Per tant, deixem que facin la seva feina i nosaltres fem
propostes que ens corresponguin com a Parlament i com a
organisme que hi és per a d’altres qüestions.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula per contradiccions el grup
proposant, Sr. Camps.
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EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, m’agradaria clarificar una
sèrie de comentar que han fet els diferents portaveus. Les juntes
de seguretat es poden convocar amb dues línies: o bé el
municipi interessat o bé la Delegació del Govern. Per tant, jo
entenc, quan hi ha una agressió i han d’intervenir o intervenen
forces i cossos de seguretat, i hi ha una alteració de l’ordre
públic, el competent, com és en aquest cas la Sra. Calvo, aquí
té una part molt grossa de responsabilitat. I una cosa són les
juntes de seguretat que convocam els municipis quan hem de
celebrar un esdeveniment d’una tradició, d’una festa popular,
d’una festa que pugui haver-hi molts de riscs a haver de valorar
per poder preveure i dimensionar els efectius i els col·lectius
que hi han de participar de forma ordinària, i una altra cosa és
quan hi ha un fet extraordinari, com va ser aquest cas.

Per tant, tenc clar que hi ha una separació de competències
i d’altres, però què vol dir el Partit Popular? A part de conèixer
les diferències de les competències de cada estament, de cada
administració, també el Govern participa de forma activa a
través del director general, quan jo era batle almenys venia o
delegava en una tercera persona de l’ISPIB a les juntes de
seguretat, per tant el Govern és una part activa de les juntes de
seguretat. Per tant, el Govern últimament, els darrers sis anys,
està fregant mans i es desprèn de les seves responsabilitats,
com va ser a la darrera i fracassada modificació de la Llei de
coordinació de policies locals, que ha passat el mort als
municipis, ells facin les oposicions i quan ells tenguin les
oposicions fetes nosaltres ja, quan puguem, farem la formació
dels nous aspirants. I per açò ens trobam així, amb aquesta
precarietat de policies locals a les Balears.

Encara no hem tingut, a dia 9 de juny del 2021, publicar la
memòria del 2020, a mi em sembla... aquesta és la previsió que
tenen vostès? Aquesta és l’anticipació que volen fer de cara al
2022 per preveure la seguretat de les Illes Balears, donar auxili
que demanen des de la FELIB, dels municipis que no hi ha
policies; a mi em sembla que és anticipar-nos al que hem de fer.

Quant a liderar les Illes Balears, encara que tenguem una
població flotant ics, no la sé, no la vull dir perquè no la sé en
aquest moment, la taxa de criminalitat, a mi em sembla que és
per fer-s’ho mirar i és preocupant; les dues darreres setmanes
o tres setmanes darreres vostès es miren els mitjans de
comunicació i hi ha hagut diferents episodis a diferents illes,
Mallorca i Eivissa, violència amb armes de foc. A mi em
sembla que el tema de la seguretat no es tracta aquí d’alarmar,
però és una cosa, desgraciadament, que es troba dins la societat
i que va a més. I no és el Partit Popular que hagi de dir el que
ha de fer el Govern, però sí que hi és el Partit Popular per
poder contraposar les coses que considera que no es fan bé, per
poder recordar les coses que estan compromeses que no es fan,
per poder proposar alternatives perquè la societat tengui una
garantia, tengui una seguretat i puguem tenir una convivència
amb més garanties.

Desgraciadament, els metges no opinen el que vostès ens
han dit segons quins portaveus, vostès vagin als metges, vagin
als sindicats dels hospitals i vostès veuran i sabran de primera
mà que el que volen és que les persones que presten la
seguretat allà puguin tenir l’EPI que els correspon per a la seva

integritat i per a la integritat dels professionals i dels ciutadans;
avui en dia hi ha molta gent que per diferents problemes
mentals o d’actitud, doncs es tornen agressius, doncs s’ha de
donar una protecció, no? Doncs, nosaltres el que diem és que
o sigui l’empresa o sigui l’administració en els plecs -perquè
m’ha fet un comentari, m’ha semblat que era la Sra. Sans, amb
el tema del contracte i clàusules-, a vostès quan els interessa
incorporar segons quin tipus de requisit a les contractes, a les
licitacions, ho fan. Per tant, si açò entre tots consideram que
donarem un millor servei, que donarem més seguretat a la
persona que ha de defensar la integritat física de qualsevol,
doncs a mi em sembla que no és una cosa tan desproporcionada
sinó que s’ha d’analitzar i bé sigui l’empresa o bé sigui
l’administració l’han d’aportar.

Per tant, la modificació de la Llei de coordinació entenc jo
que seria important, així com la Llei de coordinació contempla
que han de dur una defensa, que han de dur un esprai, que han
de dur un arma, per què la Llei de coordinació no pot
contemplar perfectament que dins els vehicles policials, jo no
dic que hagin de tenir una armilla cada un dels policies, perquè
a un municipi petit tal vegada amb un poc d’esforç podrien
tenir-les tots, però a uns municipis grossos, com puguin ser
Palma, Llucmajor o el que sigui o d’altres, no seria viable, però
sí que almenys als vehicles, en la mesura que es pugui...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, hauria d’acabar.

EL SR. CAMPS I PONS:

... en la mesura que es pugui es vagi incorporant a l’equipament
aquesta protecció individual per als policies.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tant, passam a la votació de la
proposició, li han demanat votació separada, entenc que...

EL SR. CAMPS I PONS:

Sí, sí podem fer-la, per favor.

EL SR. PRESIDENT:

... podem fer la votació separada i, per tant, passaríem a la
votació del punt 1.

Vots a favor? Unanimitat.

Punt 2.

Vots a favor? 3 vots a favor.

Vots en contra? 8 vots en contra.

Abstencions? 2 abstencions.

(Remor de veus)
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Per tant, serien 3 vots a favor, 7 en contra i 2 abstencions.

Passem a votar el punt 3.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 7 vots en contra.

Abstencions? Cap abstenció.

Punt 4.

Vots a favor? 4 vots a favor.

Vots en contra? 7 vots en contra.

Abstencions? 1 abstenció.

Punt 5.

Vots a favor? 3 vots a favor.

Vots en contra? 6 vots en contra.

Abstencions? 3 abstencions.

En conseqüències, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 3826/21, relativa a dotació d’armilles de protecció
per als vigilants que custodien la seguretat dels hospitals i
policies locals i increment de la seguretat ciutadana en aquests
espais.

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