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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.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Sí, Sr. President, Josep Ferrà substitueix Miquel Ensenyat.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, president, també Sebastià Sagreras substitueix Maria
Antònia García o venir en el lloc que ocupava (...)

EL SR. PRESIDENT:

D’acord.

EL SR. FERRER I RIPOLL.

Bon dia, president, Joan Ferrer substitueix Francina
Armengol.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte, algú més? No. Passam al primer punt de l’ordre
del dia d’avui relatiu a l’adopció d’acord respecte dels escrits
RGE núm. 5557, 5956, 6338/21.

I.1) Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
5557/21, presentat pel Grup Parlamentari Popular, de
sol·licitud de compareixença del director de l’Oficina de
Prevenció i Lluita Contra la Corrupció a les Illes Balears,
en relació amb l’informe Bases per a una auditoria
ciutadana del deute públic de la CAIB 2007.2019.

Començam pel debat de l’escrit RGE núm. 5557/21,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, de sol·licitud de
compareixença del director de l’Oficina de Prevenció i Lluita
Contra la Corrupció de les Illes Balears en relació amb
l’informe Bases per a una auditoria ciutadana del deute públic
de la CAIB 2007-2019.

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president, bon dia a tothom. Nosaltres, des del
Grup Parlamentari Popular, vàrem presentar aquesta sol·licitud
atès l’informe presentat pel director de l’Oficina anticorrupció
sobre l’auditoria ciutadana del deute dels darrers..., bé, del
2007 al 2019, els darrers pràcticament vint anys. Pensam que
és important que el director de l’Oficina vengui aquí a la
Comissió d’Institucionals a donar explicació o ha retre comptes
i total transparència del contingut d’aquest informe, per tenir
coneixement de com ha evolucionat el finançament de
l’administració autonòmica, de com es gestionen les despeses
públiques i, a més, saber aquesta evolució del deute el qual s’ha
multiplicat per disset en els darrers vint anys i que costa a cada

ciutadà de Balears aproximadament uns 7.000 euros de cada
ciutadà de les Illes Balears. Pensam que la ciutadania mereix
unes explicacions detallades, en primer lloc, perquè hi hagi
aquesta transparència, i també perquè el director de l’Oficina
pugui posar en valor aquesta feina que ha fet.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula el Grup Parlamentari
Ciudadanos, la Sra. Guasp, per un temps de cinc minuts. Perdó,
perdó, té la paraula el Grup Parlamentari Unidas Podemos, Sra.
Sans, perdó, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. El nostre grup parlamentari votarà a
favor que comparegui el director de l’Oficina anticorrupció
principalment perquè la petició d’aquesta auditoria també va
venir motivada per Podem Illes Balears a la passada legislatura,
i després també perquè crec que el mandat que se li va
encomanar des d’aquest parlament ha diferit un poc del resultat,
perquè l’informe que nosaltres hem rebut és el de Bases per
una auditoria, i també perquè el mateix director ja va explicar
aquí, a aquesta mateixa comissió, que la seva intenció era que
aquest nou observatori ciutadà que s’ha posat en marxa dugués
a terme aquesta auditoria.

A nosaltres ens agradaria també poder tenir més informació
de veure quin és el seu plantejament perquè hem de saber i hem
de veure si mitjançant aquest observatori realment es pot fer
una auditoria o realment ho haurien de fer persones
especialitzades en aquesta matèria. 

En tot cas, com dic, li donam suport a aquesta
compareixença.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara sí, ara té la paraula el Grup
Parlamentari Ciudadanos, la Sra. Guasp, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Sí, des del Grup Parlamentari Ciutadans
donam suport a aquesta petició de compareixença, que ha
explicat la Sra. Riera del Grup Popular, i sempre ens escoltaran
devora del control de la despesa, de la rendició de comptes i la
transparència i esper que tots els grups se sumin a aquesta
petició.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ferrà, per un temps de cinc minuts.
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EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President, no en faré ús. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Ara li correspondria la paraula al Grup
Parlamentari VOX, que es troba absent. Per tant, passem al
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, la Sra. Sureda,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Nosaltres sempre hem donat suport que
puguin venir, quan se sol·liciten compareixences que puguin
venir, i a posta donam el suport positiu. I crec que en aquest
cas, ja quan es va fer la comissió i es va plantejar fer aquesta
auditoria ciutadana del deute, vàrem tenir dubtes i ens agradaria
saber com ho planteja el director de l’Oficina. Per tant, estam
d’acord que vengui.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara li correspon la paraula al Grup Mixt
que tampoc no hi és. Per tant, pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la Sra. Carbonero, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, gràcies, president. El nostre grup farà una abstenció
perquè nosaltres consideram que no és una auditoria, així com
ha dit la Sra. Riera, no sé si ha vist el contingut també del
document que va entregar, és una recopilació de dades, i ja ho
ha dit la Sra. Sans, ell mateix ho diu, és una base per a una
auditoria ciutadana del deute, en què no hi ha cap conclusió, no
hi ha cap contingut d’anàlisi.

I, bé, nosaltres consideram que el fet que vengui el director
de l’Oficina anticorrupció no sabem si aportarà qualque cosa
més del que hi ha a aquest document, que suposam que no, per
tant, creiem que no és necessari que vengui a explicar-nos el
que posa aquest document, que només hi ha una recopilació de
dades i no hi ha cap anàlisi de les dades. Per tant, no és una
auditoria, que és el que se li va..., el que se li va fer la petició
en el seu moment, i creiem que, bé, fer-lo venir perquè ens
expliqui les dades que vostès mateixos poden mirar a aquest
document, que són les gràfiques i la recopilació, crec que, bé,
que tenim prou temes per parlar com perquè vengui a explicar-
nos açò.

Però, bé, així i tot, ja li diem, fem una abstenció perquè si
la majoria de grups consideren que ha de venir a explicar-nos
aquest document sense que hi hagi..., que no té cap conclusió
ni cap anàlisi de dades, doncs, fem una abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Ara té la paraula per contradiccions
el grup proposant per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president, seré breu. Vull donar les gràcies als
grups que donen suport a aquesta petició i lamentar que el Grup
Socialista es posi de perfil, per aquesta mateixa regla de tres
que el director de l’Oficina no importa vengui a explicar dades,
no importaria demanar les compareixences dels consellers per
explicar els pressuposts o la Sindicatura de Comptes o la
Fiscalia; és a dir, realment la nostra funció de control consisteix
a analitzar les dades i que els experts, que per això, a més, hi ha
una oficina anticorrupció, amb un director que, a més, l’han
nomenat la majoria dels grups del pacte de progrés, vengui a
retre comptes de la seva feina i explicació per fer la funció de
control. 

No sé si és que tenen qualque cosa a amargar, en tot cas
nosaltres consideram positiva aquesta compareixença i, com els
deia, doncs agraïm el suport de la resta de grups que sí estan a
favor d’aquesta transparència amb el deute públic. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Acabat el debat, votam l’escrit RGE núm.
5557/21.

Vots a favor? 8 vots a favor.

Vots en contra?

Abstencions? 4.

En conseqüència, s’acorda de recaptar la presència del
director de l’Oficina de Prevenció i Lluita Contra la Corrupció
de les Illes Balears en relació amb l’informe Bases per a una
auditoria ciutadana del deute públic de l’Oficina
Anticorrupció de les Illes Balears 2017-2019.

I.2) Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
5956/21, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, de
sol·licitud de compareixença de la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat, per tal d’informar
sobre el Pla de conciliació de les Illes Balears.

A continuació passam al debat de l’escrit RGE núm.
5956/21, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, de
sol·licitud de compareixença de la consellera de Presidència,
Funció Pública i Igualat per informar sobre el Pla de
conciliació de les Illes Balears.

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president, seré molt breu. Aquesta compareixença
la vàrem enregistrar el meu grup parlamentari perquè hi havia
un retard considerable en la presentació del Pla de conciliació,
un any i mig després d’aprovar a aquesta comissió i també al
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Ple la necessitat urgent d’elaborar un pla transversal i integral
de conciliació per a les famílies de les Illes Balears.

És veritat que s’ha presentat aquest pla fa unes setmanes,
però entenc que és necessari que la consellera vengui a aquesta
comissió a explicar-nos i a informar-nos del contingut de les
mesures i ajudes en matèria de conciliació. Per tant, esper que
tots els grups parlamentaris donin suport a aquesta proposta de
Ciutadans.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passam al torn de fixació de posicions.
Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Des del meu grup parlamentari
donarem suport evidentment a aquesta sol·licitud, en primer
lloc, perquè donam suport a totes les compareixences que van
encaminades a facilitar el control parlamentari que fem els
grups i, per una altra banda, perquè és una de les matèries -com
ha dit la Sra. Guasp- en la qual tots els grups o la majoria de
grups vàrem fer aportacions, vàrem sol·licitar fa un any i mig
que es fes un pla de conciliació i vàrem aportar tota una sèrie
de propostes que varen sortir per una certa unanimitat, crec, per
dur endavant aquest pla.

La pandèmia, a més, va posar de manifest la necessitat
urgent d’aquest pla de conciliació a resultes del confinament.
Quan ho vàrem aprovar el Govern encara no havia presentat res
i aquesta petició és de fa tres mesos, amb la qual cosa pensam
que és urgent ja que vengui la consellera a donar explicacions.
I donar explicacions perquè -com s’ha dit- només s’ha presentat
un pla i un pla no consisteix a fer titulars, a fer anuncis o a
proposar mesures que després no tenguin un contingut detallat,
un pla consisteix també a marcar uns objectius, marcar un full
de ruta i sobretot marcar uns indicadors per veure si aquest pla
s’acompleix, per la qual cosa nosaltres consideram convenient
que es donin tots aquests detalls a la compareixença.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Molt breument, nosaltres donarem
suport a aquesta compareixença, trobam que el tema que es vol
tractar és prou interessant i que ha tingut, no unanimitat, però
quasi quasi per tal que es desenvolupés, i, per tant, hi estam
d’acord.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula el Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President, no en faré ús.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té la paraula el
Sr. Rodríguez per...

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Nosotros como hacemos
prácticamente siempre respaldamos las solicitudes de
comparecencia de cualquier grupo de la cámara.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Donarem suport a aquesta
compareixença com fem en la resta que sempre demanen els
grups d’aquesta comissió. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Ara correspondria al Grup Mixt, que no hi és. Per tant, té la
paraula el Grup Parlamentari Socialista, Sra. Cano, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies. Donarem suport a aquest petició. Votem també
destacar que la Mesa de Conciliació ha aprovat, ara recentment,
aquest mes de setembre, el primer Pla de conciliació i
corresponsabilitat de les Illes Balears per al període 2021-2024,
amb 115 mesures concretes i amb una dotació de 157 milions
d’euros. És un pla que conté principis bàsics i objectius
generals, línies estratègiques en l’àmbit laboral, educatiu i
social i en l’àmbit local; té una comissió de seguiment del pla,
a més del pla d’acció amb una temporalització, el seguiment, i
el més important: aquest pressupost perquè es puguin
implementar mesures efectives per a les famílies, mesures com
poden ser l’extensió de les escoletes... de les escoles matineres
i la seva subvenció, una ampliació de les places de 0-3 anys,
que si són importants des d’un punt de vista educatiu també ho
són des de la perspectiva de la conciliació de les famílies,
l’augment de les places residencials, i els ciutadans i ciutadanes
d’enhorabona... crec que estan d’enhorabona perquè han
conquerit un nou dret gràcies al govern progressista. 
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I nosaltres donarem suport que la consellera pugui venir
aquí a explicar el pla i a detallar totes aquestes mesures,
objectius i les propostes concretes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara, acabat el debat, jo entenc que s’aprova
per unanimitat. Per tant, el donem per aprovat.

Per tant, s’acorda de recaptar la presència de la consellera
de Presidència, Funció Pública i Igualtat per informar sobre el
Pla de conciliació de les Illes Balears. 

I.3) Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
6338/21, presentat pel Grup Parlamentari Popular, de
sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern a
les Illes Balears per retre comptes del protocol que s’aplica
als immigrants arribats a les Illes Balears en pastera.

Tot seguit passam al debat de l’escrit RGE núm. 6338/21,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, de sol·licitud de
compareixença de la delegada del Govern a les Illes Balears
per retre comptes del protocol que s’aplica als immigrants
arribats a les Illes Balears en pastera.

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Riera, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Nosaltres al mes de juliol o, perdó..., sí,
a principis de juliol, vàrem demanar la compareixença de la
delegada del Govern davant l’arribada massiva de pasteres que
varen començar a arribar a les nostres illes com ha passat en
altres ocasions, i aquesta petició, a més, a dia d’avui és encara
de més actualitat, perquè hem tornat tenir arribada de pasteres.
En les dues darreres ocasions, a més, hem vist com els
immigrants eren rebuts sense un protocol i uns recursos
suficients per fer de forma digna la seva situació aquí a les
Baleares, dormint dins cotxeres, a terra, encara que la delegada
del Govern, per les ràdios i pels mitjans de comunicació, va dir
que eren unes cotxeres dignes, la qual cosa ens sembla prou
lamentable.

Pensam que és ara més que mai urgent i necessari que
vengui a donar explicacions aquí, al Parlament, perquè, si bé és
cert que de la Delegació del Govern no es fa un control directe
per part del Parlament, sí és veritat que el Parlament representa
la ciutadania de Balears aquí, a les Illes, i tots els ciutadans de
les Illes tenen dret a tenir aquestes explicacions directes per la
delegada que representa el Govern aquí i que té les
competències en matèria d’assumptes exteriors, en matèria
d’immigrants, a veure quins protocols s’apliquen, quina és la
seguretat que té aquesta gent, quins controls sanitaris en una
situació, a més, sanitària complicada que hem tengut aquests
anys, aquests dos darrers anys i que encara patim amb la
COVID. I també saber sobretot si pensa fer alguna solució
perquè aquesta situació no continuï amb aquesta arribada de
pasteres que alarma la ciutadania i que tracta de forma
consideram no digna la gent que arriba en elles.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara 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. Bé, el primer de tot, la matèria de
polítiques migratòries, com sabem, és una qüestió que depèn
del Govern de l’Estat i és que, a més, totes les vegades que s’ha
demanat la compareixença de la delegada del Govern, com
sabem, reglamentàriament no té l’obligació de comparèixer. 

Per tant basant-nos en aquestes dues qüestions el nostre
grup hi votarà en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula la
Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Nosaltres, el Grup Parlamentari
Ciutadans votarà a favor d’aquesta sol·licitud de
compareixença, també hem demanat en anterior ocasions la
compareixença de la delegada del Govern a les Illes Balears i
mai no ha comparegut en aquesta comissió, ni en aquesta
cambra, perquè reglamentàriament és veritat que no té
l’obligació de comparèixer, però entenem que sí que hauria de
comparèixer quan se la crida, perquè, com ha dit la Sra. Riera,
ha de donar les explicacions oportunes també a la ciutadania de
les Illes Balears. 

Entenem que aquest assumpte de l’arribada de pasteres cada
vegada més insistent a les Illes Balears ha de tenir una resposta
per part de Delegació del Govern.

Des de Ciutadans hem demanat més recursos, més recursos
materials per l’arribada d’aquests immigrants que vénen a les
nostres costes, també més recursos per lluitar contra les màfies
i més recursos d’infraestructures dignes per a la seva acollida.

Veiem que el ministre i el Govern d’Espanya donen
l’esquena, com sempre fan, a les Illes Balears i en aquest
assumpte també, i trobam més urgent que mai la compareixença
de la delegada del Govern, la Sra. Calvo, en aquesta comissió.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President. Des de MÉS per Mallorca, en primer
lloc, crec que... volem expressar que el nostre posicionament
respecte del moviment migratori i als nouvinguts és clar i
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notori, de fet una de les nostres tasques en el Govern de les
Illes Balears és aquesta, el nostre compromís amb la cooperació
i amb el desenvolupament de tots els territoris del tercer món
és clar i notori.

Dit això, creiem també que és just expressar que hi ha hagut
aquestes setmanes comentaris respecte de la sensibilitat que
pugui tenir la delegada del Govern en aquesta qüestió, a
nosaltres, a MÉS per Mallorca no... almanco de la meva
persona no tenc cap dubte de la sensibilitat d’Aina Calvo, com
a delegada del Govern, envers d’aquesta qüestió, però sí que hi
ha qüestions que creiem que, com a Delegació del Govern, com
a recursos de l’Estat cap als nouvinguts, han de millorar i
creiem que també s’han d’aclarir algunes explicacions i alguns
fets com el tema que immigrants hagin dormit als aparcaments.

L’argument que la Sra. Calvo, probablement, o la delegada
del Govern, no comparegui no és suficient per a nosaltres per
marcar el sentit del vot, de fet, aquesta formació ha demanat en
distintes ocasions la compareixença de persones que no estan
obligades, que no tenen la responsabilitat d’assistir quan se’ls
ho demana per part del Parlament de les Illes Balears, com és
el cas del director de l’aeroport de Palma, representant
d’AENA a les Illes Balears que, a dia d’avui, encara esperam
si contestarà o no, però no per això ho deixam de demanar. 

Per tant, MÉS per Mallorca votarà a favor.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Ara correspon la paraula 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. Me encanta ver a la izquierda
federalista defender los intereses del Gobierno del estado frente
a los legítimos intereses de esta cámara. 

Nosotros sabemos, sabemos, que la Sra. Delegada del
Gobierno no tiene ninguna obligación legal de comparecer ante
esta institución, otra cosa sería la obligación moral, que sí
pensamos que tiene, y también somos absolutamente
conscientes de que no lo hará nunca, a no ser que su partido, el
Partido Socialista, poco menos que la traiga de una oreja.

No obstante lo cual, nos parece muy oportuna esta solicitud
de comparecencia, sobre todo porque en estos meses de verano
hemos comprobado la problemática que supone esta llegada
masiva de inmigrantes ilegales y su acogimiento en nuestras
islas. Como ya han indicado algunos de ustedes, estas personas
no cuentan con ningún tipo de instalación adecuada mientras se
tramita qué se va a hacer con ellos.

Se intentó por parte del Ayuntamiento de Palma instalar una
especie de barracones o algo así en unos terrenos de EMANA,
donde se hicieron una serie de movimientos de tierra, sin
ningún tipo de licencia..., nosotros nos personamos allí y en ese
momento se detuvieron las obras, porque se ve que, parece ser
que algunas instituciones públicas tienen cera del Corpus y
pueden hacer lo que quieren, sin un informe de Recursos

Hídricos en una zona especialmente inundable, etc. Creo -creo-
que se dio cuenta el ayuntamiento de la barbaridad que se
estaba haciendo, porque además no había una declaración de
interés público ni la urgencia de las obras, etc., y todo aquello
se detuvo.

Pero eso hace que cuando empiezan a llegar, y de manera
masiva, estos inmigrantes ilegales se pase la pelota a la policía
nacional, que es la que, al final, tiene que cogerlos, no sabe qué
hacer con ellos; legalmente tampoco los pueden retener más
que unas horas, y evidentemente es un problema para los
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Ayer mismo, a las nueve de la mañana, varias furgonetas de
la policía nacional llegaron al puerto de Palma, soltaron allí
decenas y decenas de estos inmigrantes recién llegados con, se
supone, unos billetes para ir a Valencia y Barcelona, algunos
no pudieron embarcar porque se dieron cuenta las compañías
navieras que con el mismo nombre había hasta diez billetes
emitidos. Entre cuarenta y cincuenta personas quedaron aquí
sin poder embarcar, a pesar de que el personal del puerto le
pidió a la policía que se quedara para controlar aquel
descontrol..., les podría hacer una narración de todos los
desastres que estas personas produjeron en las instalaciones del
puerto, la policía nacional, en cumplimiento de la ley, dijo que
eran ciudadanos libres y que no podía hacer absolutamente
nada. Y esos cuarenta o cincuenta inmigrantes empezaron a
deambular hacia el Paseo Marítimo, sin dinero, sin recursos, sin
tener a dónde ir. Imagínense ustedes lo que puede suceder. 

Evidentemente, nosotros pensamos que es muy urgente que
la Sra. Delegada del Gobierno dé explicaciones en esta cámara. 

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Ara té la paraula la Sra. Sureda pel Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. En la mateixa línia de la resta de
compareixences sol·licitades, donarem suport.

Vull dir que, des del nostre grup parlamentari, tampoc no...,
i en la línia que ha dit el Sr. Ferrà, no posam en dubte ni la
sensibilitat de ningú ni la tasca que es pugui fer, simplement és
un fet que dins els darrers mesos hi ha hagut molts
d’immigrants que han arribat aquí i creiem que és oportú que
la delegada del Govern vengui a donar-nos les explicacions
perquè la ciutadania així també ho pugui conèixer i puguem
traslladar les preguntes oportunes a la delegada del Govern. 

Hi donarem suport. Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt, no hi ha
presència. Per tant, passem al Grup Parlamentari Socialista,
Sra. Cano. 
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LA SRA. CANO I JUAN: 

Gràcies. Des del Grup Parlamentari Socialista no
qüestionam que això sigui objecte d’interès i sobretot que des
d’aquesta cambra es vulgui contrastar amb la delegada del
Govern però és que aquesta petició senzillament no s’ajusta a
la normativa, i nosaltres votarem que no per aquesta raó. 

Les cambres de representació popular de caràcter
autonòmic no poden fiscalitzar institucions diferents dels propis
òrgans de govern i administracions creades per a l’exercici de
l’autonomia. Hi ha doctrina del Consell d’Estat i, a més,
aquesta assenyala, conforme amb l’article 152 de la
Constitució, que on s’ha de retre comptes, en aquest cas, per
part de la delegada del Govern, és al Congrés dels Diputats.
Parlam d’una competència, ho comentava la Sra. Sans,
exclusiva de l’Estat i, per tant, en contra del que s’ha de fer,
maldament això susciti molt d’interès parlamentari, que sigui
una qüestió que també socialment pugui generar aquest interès,
on han de formular aquesta petició és en el Congrés dels
Diputats. Aquí hi ha..., el Partit Popular té representació
parlamentària en el Congrés dels Diputats i, per tant, és a la
Cambra on pertocaria fer aquest control parlamentari. 

En aquest sentit, el Consell d’Estat s’ha pronunciat i ha
entès que el control parlamentari de les assemblees legislatives
de les comunitats s’ha de circumscriure a l’actuació dels òrgans
i autoritats de la mateixa comunitat i, en conclusió, els
funcionaris i autoritats de l’Administració General de l’Estat no
estan obligats a comparèixer. No estan obligats a comparèixer!

Per tant, si no s’ajusta a normativa, des d’aquí es pot fer una
formulació però després, això el recorregut que té, idò ja ho
saben perquè no serà la primera vegada que succeeix, tampoc
és pla, no?, aquí de fer-nos trampes al solitari. 

I respecte d’altres qüestions que s’han comentat, vull dir
que des del Govern d’Espanya es treballa de manera activa en
les negociacions internacionals perquè Algèria pugui tornar a
una activitat regular en les seves fronteres, que estan tancades
com saben per la COVID, i que aquestes persones puguin ser
tornades al seu país d’origen perquè actualment mantenen
aquestes fronteres tancades i no es poden retornar.

S’ultimen detalls, també, per disposar d’un espai a l’antic
quarter de Son Tous per dotar d’unes millors condicions
d’atenció a les persones immigrants i també millors condicions
de treball per als cossos i forces de seguretat de l’Estat, i
esperam que això estigui disponible en les pròximes setmanes,
com més aviat millor. 

I després, vull dir que assimilar immigració amb
delinqüència això és inadmissible. 

EL SR. PRESIDENT:  

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

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Gràcies, president. Per deixar-ho clar, no és cert que es
vulneri cap normativa ni que es vagi en contra de cap
normativa, és més, el fet que la delegada del Govern no tengui
obligació reglamentària de comparèixer en el Parlament no vol
dir que no pugui comparèixer en el Parlament.

És més, amb un tema que ha creat aquesta alarma social,
que contínuament es repeteix cada vegada de forma més
reiterada, com és l’arribada de pasteres i gent en condicions
poc dignes a les nostres illes, hauria de ser la mateixa delegada
del Govern la que sol·licitàs als grups la compareixença, ben
igual que fan altres representants públics o altres personalitats
o altres persones amb responsabilitat a altres institucions, pot
recaptar de qualsevol grup la compareixença en aquest
parlament per donar les explicacions pertinents, per la qual
cosa, no es vulnera ni es va en contra de cap normativa el fet de
fer la funció de control parlamentari que ens correspon als
grups, que això sí ve inclòs a més en el Reglament del
Parlament de les Illes Balears.

Únicament idò, lamentar, que els grups del pacte de
progrés, progressistes, els de l’escut social, de no deixar ningú
enrere, després cerquin mil i una excuses per tapar un tema com
aquest, per tirar palades de terra per tapar la necessitat que es
donin aquestes explicacions a la ciutadania davant aquesta
arribada de pasteres que, com deia, no només és una situació de
falta de dignitat humana de cara a aquestes persones, sinó que
crea un problema a les forces i cossos de seguretat de l’Estat i
una alarma social a la ciutadania de les Illes Balears. 

Per la resta, donar les gràcies als grups que sí donen suport
a aquesta necessitat que es donin explicacions oportunes
d’aquest tema. 

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Acabat el debat, passam a votar l’escrit
RGE núm. 6338/21.

Vots a favor? 7 vots a favor.

Vots en contra? 5 vots en contra.

Abstencions? Cap.

En conseqüència s’acorda de recaptar la presència de la
delegada del Govern de les Illes Balears per retre comptes del
protocol que s’aplica als immigrants arribats a les Illes Balears
en pastera.

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia
d’avui que consisteix en el debat de les proposicions no de llei
RGE núm. 1570 i 2560/21.
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II.1) Proposició no de llei RGE núm. 1570/21,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa al
reconeixement del treball dels funcionaris de presons com
a agents de l’autoritat, la seva equiparació i millores
laborals als centres de les Illes Balears.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
1570/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa al
reconeixement del treball dels funcionaris de presons com a
agents de l’autoritat, la seva equiparació i millores laborals als
centres de les Illes Balears.

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

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia, senyores i senyors
diputades. Aquesta PNL es va enregistrar dia 9 de febrer del
present, per tant, ja fa uns mesos que ha transcorregut i la
problemàtica ha incrementat. Avui en qüestió, volem posar de
manifest, de relleu, la importància que tenen aquests
funcionaris d’institucions penitenciàries els quals pertanyen a
l’Administració General de l’Estat i que una de les seves
funcions principals, com reflecteix l’article 25.2 de la
Constitució, és la reeducació i reinserció social d’aquestes
persones.

La feina d’un funcionari d’institucions penitenciàries és una
feina dura, desagradable, la majoria de vegades perillosa per
l’entorn on la desenvolupen, la labor de prevenció i custòdia
independentment dels delictes que hagin pogut cometre
aquestes persones. 

Cada vegada més, segons recullen els estudis, els interns
pateixen més desequilibris mentals. La falta de funcionaris, les
condicions de feina que tenen són dures, objectes a vegades
d’amenaces, agressions i que es veuen obligats de vegades a
haver d’intervenir en conflictes violents i açò perjudica la seva
salut amb contusions i moltes vegades per estrès laborals en
baixes. 

Aquest col·lectiu professional pateix en moltes ocasions
agressions greus, així ho recullen les memòries del Ministeri de
l’Interior que va registrar l’any 2019, que té calculats en 290
atacs i en els darrers anys ja superen les 2.200 agressions.

Per tant, des del Partit Popular ens vam reunir amb aquest
col·lectiu, amb aquests representants d’aquests treballadors
perquè ens poguessin informar de la situació que patim a les
Illes Balears.

Quant a la figura dels funcionaris, les vacants que hi ha a
dia d’avui en el Centre Penitenciari de Mallorca hi ha 24
vacants, al CIS n’hi ha 5, al Centre Penitenciari d’Eivissa hi ha
11 places vacants i a Menorca 10. I pel que fa a la figura del
personal laboral, al Centre Penitenciari de Palma hi ha 21
places, al CIS 4, a Eivissa 2 i a Menorca 7. Per tant, tenim un
dèficit de funcionaris o personal laboral de 71 persones, 71
professionals que no donen servei per a aquest col·lectiu de
reclusos. 

En definitiva, existeix una necessitat urgent de poder
reconduir aquesta feina, la seguretat jurídica d’aquests empleats
és urgent que se’ls pugui reconèixer com a agents d’autoritat.
És necessària una equiparació salarial, que aquesta llei
específica per als funcionaris de presons pugui contemplar
aquesta justa equiparació.

Des del Grup Popular al Congrés dels Diputats a l’any 2018
es va fer una iniciativa, una proposició de llei per poder
declarar els funcionaris de presons com a agents d’autoritat. Per
aquests motius hem presentat aquests set punts: el primer punt
és reconèixer la feina i agrair el reconeixement i la
professionalitat de tot aquest col·lectiu. 

Al punt segon vull avançar que hi ha hagut una esmena
presentada pel Partit Socialista i per MÉS per Mallorca, que ja
avançam que l’acceptaríem, perquè entenem que és força
urgent aquesta modificació de la Llei penitenciària on es pugui
reconèixer aquesta condició d’agents de l’autoritat, per tant,
aquesta voluntat del Partit Popular d’arribar a acords i poder
avançar en aquestes urgències.

Al punt tercer, en el qual instam el Govern d’Espanya a
negociar amb els representants sindicals, he de dir-los que a dia
d’avui ja hi ha una mesa de negociació de tretze sindicats i
associacions diferents per a una mateixa finalitat.

Quant al punt quart, solucionar de forma urgent el trasllat
de reclusos quan es produeixen agressions als centres
penitenciaris, hem de tenir en compte que de vegades aquests
episodis de violència els reclusos, les normatives internes
recomanen desplaçar la persona que ha tingut aquest tipus de
conflictes a un altre centre penitenciari i, així com sol·liciten i
reivindiquen els sindicats, necessitarien que aquesta evacuació
fos el més ràpida possible per evitar mals majors.

Quant al punt cinquè, aquesta equiparació salarial...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, hauria d’acabar.

EL SR. CAMPS I PONS:

... -sí, ara acab, Sr. President- aquesta reivindicació
d’equiparació salarial és força important ja que hi ha un greuge
comparatiu amb altres indrets d’Espanya.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Els Grups Parlamentaris Socialista i MÉS
per Mallorca han presentat l’esmena RGE núm. 7706/21, i per
a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula la Sra. Carbonero, per un temps de cinc minuts.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

El Sr. Ferrer, si és possible.
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EL SR. PRESIDENT:

Perdó, perdó, té la paraula el Sr. Ferrer.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, president. Bé, nosaltres en aquesta proposició no
de llei veiem sobretot que a l’exposició de motius començam
amb algunes errades notables. Primer de tot, es confon el cos
de funcionaris de presons amb altres cossos com el cos de la
Policia Nacional i el cos de la Guàrdia Civil que tenen uns
estatuts i un estatus completament diferents, sobretot recordar-
li, Sr. Diputat del Partit Popular, que la Guàrdia Civil pertany,
segons la Llei Orgànica de forces i cossos de seguretat de
l’Estat, a les forces armades, tot i que la seva direcció orgànica
i funcional depèn del Ministeri de l’Interior, però que pot
passar també en determinats moments al Ministeri de Defensa.
Per tant, creiem que aquí es comet d’entrada ja una errada a
l’hora de valorar aquest cos, que diuen que vostès s’han reunit
amb ells, però crec que no coneixen del tot la seva naturalesa.

Després es manipula una dada sobre els atacs a funcionaris
i hauria de recordar o hauria de saber, Sr. Diputat, que des de
l’any 2018, des que es governa al Govern de l’Estat amb un
color progressista, s’han reduït els atacs i s’han reduït
concretament a l’any 2019 una reducció de gairebé el 34% dels
atacs a funcionaris respecte de l’any 2012, cosa que no lleva ni
un gram del valor i de la tasca que realitzen aquests funcionaris
de presons, però perquè tengui tota la informació.

I també oculta la seva exposició de motius una realitat, avui
el diputat del Partit Popular es posa la pell de xot per protegir
els treballadors públics, però hem de recordar que sota la pell
de xot hi ha el llop que, entre 2011 i 2018, retallà ocupació
pública, salaris i va rebaixar les condicions laborals del
col·lectiu dels empleats de presons perquè evidentment
semblava que des del Ministeri de l’Interior estaven ocupats a
fer altres coses, com així diu la sentència de l’Audiència
Nacional, que deia que vostès estaven més ocupats en la policia
patriòtica o amb la Kitchen que d’ocupar-se dels riscs laborals
dels funcionaris de presons. 

Dit això, entrant a la part dispositiva de la PNL sàpiguen
que nosaltres evidentment que votarem a favor del punt número
1, evidentment, ja dic que nosaltres reconeixem la tasca i el
valor de la feina desenvolupada pels funcionaris que ara mateix
tractam.

En el segon punt nosaltres presentam aquesta esmena,
agraïm que ens hagi avançat la seva acceptació perquè el que
volem és que es treballi conjuntament a reforçar precisament
l’autoritat d’aquests funcionaris i tot això es fa ara mateix en
unes converses amb els sindicats, per poder tirar endavant una
proposició de llei de cossos i forces de seguretat de l’Estat que
actualitzi la normativa i que procuri una projecció de futur als
distints cossos penitenciaris que redefineixin i actualitzin les
funcions que realitzen, així com la projecció i l’impuls de la
seva carrera professional, la promoció interna i les
especialitzacions. 

Per tant, tot això ara mateix es tracta en el si d’aquesta
negociació conjunta amb els sindicats dels empleats de presons

i, per tant, agraïm que tenguin aquesta consideració d’aplicar el
matís que nosaltres hem volgut incorporar a la PNL.

En el tercer punt, vostès intenten una altra vegada equiparar
el complement d’insularitat amb els complements de les Illes
Balears i de Canàries; li presentem una esmena in voce que
tengui en compte no aquesta equiparació amb el plus de
Canàries, sinó que es parli de negociar amb els representants
sindicals un plus d’insularitat suficient, però no mai una
equiparació literal amb el que es percep a les Illes Canàries.

Hem de recordar evidentment que des de l’any 2018 ja
s’han realitzat nombroses ofertes d’ocupació pública i prop de
900 o gairebé 1.000 llocs de feina cada any s’han tret en
convocatòria pública per part del cos de funcionaris de presons.

Per tant, crec que ningú no pot acusar el Partit Socialista de
no donar suport a aquest col·lectiu, ans el contrari, ha posat en
marxa qüestions que havien estat completament paralitzades i
congelades, com per exemple a l’any 2013 quan el Govern de
Rajoy va paralitzar completament el Pla d’amortització i
creació de nous centres penitenciaris. 

Pel que fa al punt quart, nosaltres hi votarem en contra. Ja
la normativa penitenciària i també els estudis i els informes
tècnics jurídics determinen com s’han de fer aquests trasllats i
consideram que no és una qüestió a la que nosaltres haguem
d’entrar.

I en els punts cinquè i setè, m’agradaria que pogués llegir
vostè el Diari de Sessions les vegades que ha comparegut el
ministre de l’Interior per retre compte de tots els avanços que
s’han fet en la millora del personal de presons, qüestió que
ignora completament a la seva exposició i que des de l’any
2018, 2019 i 2020 s’han arribat a recuperar molts efectius,
s’han pujat els salaris fins a un 6,25% i, a més, s’implementen
i culminen també els tres trams d’acord d’equiparació salarial
signats i no desenvolupats precisament pel Partit Popular. 

Per tant, aquí deixi, novament el que li dèiem abans, que
aquesta negociació vagi endavant i que pugui culminar amb un
bon acord per part de les dues parts.

Vaig acabant ja, president.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, per favor...

EL SR. FERRER I RIPOLL:

I en el sisè punt, que ens demana que el dèficit de plantilla
es faci en els pròxims dos anys, nosaltres li presentam una altra
esmena in voce: eliminar “en los dos próximos años” per no
haver de posar un termini tan concret a una feina que -com ja
li deia- des que vostès varen governar no s’havia fet, però que
sí en canvi s’han fet notables passes. Per tant, consideram que
és una feina que s’ha de fer en els propers anys, però que no
convindria posar aquest termini tan fix.

Gràcies.

 



1150 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 60 / 22 de setembre de 2021 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passem al torn de fixació de posicions,
per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula
la Sra. Sans...., perdó, per a la defensa de l’esmena per part del
Grup MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Ferrà, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vist el context un poc
de la proposta, de la proposició no de llei, vull reafirmar el
compromís de MÉS per Mallorca amb els treballadors
penitenciaris vinculats a la seguretat, però també un
reconeixement molt explícit de tots aquells treballadors públics,
tant de l’Estat com d’altres administracions, com són alguns
treballadors d’administracions de les Illes, que treballen
diàriament a les institucions penitenciàries i presten una atenció
social i sanitària imprescindible i també a tots aquells
treballadors que treballen per a la reinserció des del vessant
social o educatiu. Crec que és obligat i important fer-los també
aquest... o estendre i puntualitzar aquest reconeixement a
aquests treballadors.

Després, sobre tots els punts que s’han exposat a la
proposició no de llei, des de MÉS per Mallorca volem anunciar
primer de tot que votarem a favor del primer punt, com no pot
ser d’altra manera, evidentment és un punt que votaríem a favor
de tots els treballadors públics.

Al segon punt -com bé sabeu- hi ha una esmena presentada
conjuntament amb el PSIB.

He de dir que les esmenes in voce que ha fet el portaveu del
PSIB al punt 3 i al punt 6 veiem, especialment la del punt 3
veiem que millora prou la redacció, la del punt 6 també, però
la del punt 3 en equiparar el plus d’insularitat al que sigui just,
eh?, al que sigui just, des de MÉS per Mallorca sempre, quan
demanam un millor finançament, quan demanam una
equiparació ho demanam sempre en el sentit de justícia, no
volem ni menys ni més, el just. Per tant, veuríem bé aquesta
esmena in voce.

Respecte del punt 4 vull anunciar que hi votarem en contra,
igual que al punt 7, i al punt 5 probablement hi votarem a favor,
però s’ha de reconèixer, i aquí sí que s’ha de reconèixer, crec,
que la feina del govern progressista a l’Estat és o ha estat
intensa en aquest sentit.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Donarem suport al punt 1, com no pot
ser d’altra manera, perquè la nostra formació reconeix la tasca

desenvolupada pels treballadors de les institucions
penitenciàries.

Nosaltres creiem, i així es reconeix a la mateixa Constitució
a l’article 25, que les institucions penintenciàries són espais on
les penes han d’estar orientades a reeducar i a la reinserció
social i no unes institucions penitenciàries basades en un model
policial com hi havia antigament i que la Constitució ja va tenir
cura de canviar.

Precisament, l’Administració General de l’Estat es regula
per la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en aquest
estatut és on es recull quin personal té legislació específica
pròpia i és la mateixa Constitució la que va distingir els règims
d’alguns col·lectius funcionarials i va deixar sense reserva
constitucional expressa el personal penitenciari que es regula
per un estatut propi, si bé m’agradaria expressar que el Govern
de l’Estat ja treballa conjuntament amb els sindicats en una llei
de cossos penitenciaris, una llei que tendrà un consens i que
serà important donar-li suport quan arribi al Congrés i, molt
important ha de ser una llei que respecti els drets dels
treballadors i que mantingui intacte el correcte
desenvolupament de l’article 25 de la Constitució.

És fonamental -com deia- que es garanteixin els drets
laborals i la seguretat dels treballadors penitenciaris, que
tenguin tots els recursos materials i econòmics per
desenvolupar la seva activitat, perquè a dia d’avui és cert que
ens trobam amb algunes condicions laborals que no s’haurien
de produir, per exemple, la manca de personal afecta no només
el treball diari del mateix personal, sinó que també afecta el
desenvolupament d’una institució basada en la reinserció.

En aquest sentit, m’agradaria donar suport a l’esmena in
voce que ha formulat el Partit Socialista al punt 6 on es podria
eliminar l’expressió “dels dos pròxims anys”.

Després, per la qüestió insular, si bé estam d’acord que es
pagui un complement d’insularitat no compartim que hagi de
ser el mateix que a Canàries, primer perquè Canàries té una
condició d’ultraperifèric i això sembla que a tots debats
parlamentari ho obviam, però és una qüestió important a tenir
en compte, i segon és que, igual amb el cost de vida que tenim
a la nostra comunitat autònoma aquesta compensació igual
acabaria essent major fins i tot que la que pugui tenir Canàries.
Per això també donam suport a l’esmena in voce que ha
expressat el Partit Socialista al punt 3.

Després, m’agradaria, Sr. Camps, que ens expliqui un poc
els números que vostè ha posat al punt 5, m’agradaria saber
d’on surten, en què es basen, per tenir-ne un poc més
d’informació.

Després, també m’agradaria comentar, en funció també del
que diu l’article 25, i és que si en els reclusos, com vostè
comentava, hi ha hagut un augment en malalties mentals el que
hauríem de fer és demanar la transferència de competències de
salut penitenciària per poder tenir una acció més directa sobre
aquestes qüestions i sobretot treballar perquè hi hagi més
personal per tal de poder tenir unes institucions que el que facin
doncs, com deia al principi, sigui reeducar i reinsertar
socialment.
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També m’agradaria recorda igualment la gestió feta pel
Partit Popular en aquesta matèria quan va ser al Govern de
l’Estat des del 2011 i del 2018, perquè, d’acord que en el 2018
vostès varen presentar una iniciativa, però varen tenir dues
legislatures enrera en les quals no ho varen fer. Més aviat un
poc el contrari, tenim coneixement que també les institucions
penitenciàries varen tenir retallades; molt especialment vull
recordar les figures dels educadors socials, una figura
imprescindible per poder desenvolupar l’article 25, que també
hi va haver retallades en aquest àmbit, i ho sé de primera mà. 

Llavors, com dèiem, també m’agradaria demanar votació
dels punts separada perquè la meva formació farà diferents
posicionaments de vot, depenent també de si accepten o no
algunes transaccions i de les explicacions que ens doni
relacionades amb el punt 5. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Gràcies, president. Desde el Grupo Parlamentario de
Ciudadanos queremos reconocer la labor y el trabajo de
nuestros funcionarios y trabajadores de prisiones. Ciudadanos
siempre ha manifestado su compromiso firme con los
funcionarios y trabajadores de prisiones y sus justas
reivindicaciones ante las malas condiciones que tiene que
corregir de forma urgente el Ministerio del Interior. Y
denunciamos escasos medios, tanto materiales como también
de personal, un déficit de plantilla en todas las prisiones de
nuestro país.

Son continuos, además, los desprecios y las humillaciones
del ministro Marlaska y del Ministerio del Interior con un
colectivo que siempre ha sido tratado por parte del Gobierno
central como de tercer nivel, cuando cumplen con una gran
función social y el Estado debe protegerlos. 

Nos hemos sumado a todas sus causas desde hace muchos
años, desde Ciudadanos, y reivindicamos esa condición de
agente de la autoridad. Es cierto que hay un grupo de trabajo,
ya, para estudiar y proponer una ley de cuerpos penitenciarios,
pero creemos que no es suficiente y que se debe reconocer ya
la condición de agente de la autoridad para los trabajadores y
funcionarios de prisiones. 

En el Congreso de los Diputados mi partido ha registrado
múltiples iniciativas y preguntas y, por ejemplo, en el mes de
julio, el 22 de julio, el Ministerio del Interior respondió a
nuestro diputado Miguel Gutiérrez que no saben cuál es la ratio
que hay entre internos de extrema peligrosidad y los
funcionarios y que es muy difícil calcularlo, por tanto, el
Ministerio del Interior no conoce la ratio de funcionarios que
custodian los módulos de las prisiones españolas que albergan
los internos considerados de extrema peligrosidad, por ejemplo.
Y también nos contestaban a nuestra petición de urgente

necesidad de incluir la condición de agente de la autoridad por
ley y que habían creado este grupo de trabajo. 

Miren, nosotros desde Ciudadanos hemos también
solicitado cuántos incidentes ha habido en las prisiones de
nuestro país y la respuesta en el mes de junio fue que, desde 1
de enero hasta 31 de mayo, 71 incidentes graves por parte de
internos a nuestros funcionarios de prisiones. 

El Gobierno del Estado sigue sin buscar soluciones y sin
plasmar estas reivindicaciones y dar las soluciones, unas
reivindicaciones, como digo, justas. Como también es justa la
reivindicación de la equiparación salarial, que se viene
alargando ya demasiado en el tiempo, ninguno de los partidos
que han estado en el gobierno han solucionado y han
equiparado de forma efectiva y real estas condiciones
salariales.

Así como también la actualización del complemento de
residencia, el plus de insularidad, recordar que fue mi partido,
Ciudadanos, quienes llevamos aquí a esta cámara en Pleno una
proposición no de ley, una PNL, que fue aprobada por
unanimidad en febrero de 2020, en la que exigíamos al Govern
de les Illes Balears a instar al Gobierno central a incluir en los
presupuestos generales del Estado, ya para 2021, esa
actualización del plus de insularidad.

En esta PNL que nos presenta hoy el Grupo Popular habla
de equipararla a Canarias. Siempre que nos hemos reunido con
el colectivo y con otros colectivos como agentes y fuerzas de
seguridad del Estado, nos han hecho hincapié en que no quieren
equipararse a nadie, lo que quieren es que se actualice de una
forma ya real la carestía de la vida de las Islas Baleares y que
se equipare y se compense con un plus de insularidad digno,
insularidad digna es lo que reclaman nuestros empleados
públicos y trabajadores de prisiones, también. 

Y, por tanto, esto es lo que reclamamos desde Ciudadanos,
que en los presupuestos generales del Estado para 2022 se
recoja esa actualización, y recordar que llevan décadas, hace
veinte años que no se actualiza este plus de insularidad y es una
petición que vamos a reivindicar siempre en el Congreso de los
Diputados por parte de Ciudadanos. 

Gracias. 

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: 

Muchas gracias, Sr. Presidente. Creo que de todos es
conocido el apoyo que nuestro grupo VOX ha manifestado
siempre a los funcionarios de prisiones, de manera activa,
incluso en sus manifestaciones. Supongo..., y que también
saben ustedes que posiblemente el funcionario de prisiones más
famoso de España, el Sr. Ortega Lara, es miembro de nuestro
partido.
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Nosotros hemos apoyado no solo sus justas reivindicaciones
laborales y de mejora de sueldos, sino de condiciones de
seguridad, que algunas de ellas vienen recogidas en esta
proposición del Partido Popular, que nosotros respaldaremos
tanto si acepta usted las enmiendas como si no.

Y ¿por qué, tanto si acepta usted las enmiendas como si no?
Porque la reflexión que yo quería hacer, porque creo que todos
compartimos el reconocimiento a estos funcionarios y a su
difícil trabajo, es que a veces uno tiene el sentimiento de que
todo lo que hacemos no sirve para nada, y menos cuando son,
como en este caso, instar al gobierno de la nación, porque si,
por desgracia, en este parlamento aprobamos constantemente
iniciativas que instan al gobierno de la comunidad, y esas
iniciativas pasa tiempo y tiempo, y yo supongo que acaban en
el panteón de los hombres ilustres, pues me imagino en el
fondo oscuro del cajón que acabarán todas estas iniciativas
cuando se trata de instar al gobierno de España, por lo tanto, da
lo mismo que ponga usted dos años, porque si la aprobáramos
diciendo “la semana que viene” o “dentro de cincuenta años”
me temo que, por desgracia, el efecto sería el mismo.

Quiero que entiendan este sentimiento de frustración
cuando, muchos de los trabajos que aquí elaboramos no tienen
consecuencias en el gobierno de la comunidad autónoma, que
sí es el que moralmente y legalmente debería estar obligado a
implementar las medidas que se aprueban en esta cámara, pues
ya le digo, imagínese usted lo que pasará cuando instamos al
gobierno de España, es como si instáramos, no sé, a los klingon
o a cualquier otro ente imaginario porque se me asemeja igual
de lejano y de sordo. 

Gracias, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Bé, jo em
sum al reconeixement, agraïment a la feina i a la
professionalitat d’aquests treballadors de les institucions
penitenciàries, com no pot ser d’altra manera.

Quan vaig llegir aquesta proposició no de llei, una dada que
vaig trobar preocupant era que aquest 84% dels interns avui en
dia tenguessin problemes de salut mental, crec que és una dada
en la qual s’ha de fer feina i crec que és molt important que des
de les diferents administracions se’n pugui fer. 

Dit això, és un tema consider molt complex, una vegada
cercada un poc de documentació en aquest sentit, evidentment,
a segons quins punts els donarem suport però a d’altres, davant
els dubtes i davant les tasques o els informes que s’haurien de
fer per part de l’Estat, ens hi abstendrem. No votarem en contra
de cap però sí que ens abstendrem davant dels dubtes.

Com dic, el punt 1 l’aprovarem.

En el punt 2 pensam que sí que s’han de reconèixer els
funcionaris com a agents d’autoritat, nosaltres, en principi,
fèiem una abstenció, veig que els dos grups que són al govern
central donen suport a la modificació d’aquesta llei, que es
tengui en compte, i la resta de grups que també donen suport a
aquest punt, nosaltres canviarem de l’abstenció al sí.

En el punt 3 hem demanat equiparacions en aquesta casa
amb salut, amb educació, amb policia nacional, amb guàrdia
civil, hem demanat les mateixes equiparacions i s’han aprovat
perquè siguin les mateixes que els treballadors de Canàries. A
mi, que facin una esmena in voce allà on demanin que es
compensi, no com a ultraperifèrica, perquè no ho és, però que
es compensi de manera justa em va bé, però ho pos molt en
dubte perquè la Sra. Sans ha dit que per ventura podria ser
superior i tot, pel cost que es té de viure a les Illes Balears; i
vostè s’ho creu, que posaran un plus d’insularitat superior a
Canàries quan aquí, és que ni en tenim? És que, jo, la veritat,
m’agradaria creure-ho però em costa, em costa molt. Per tant,
independentment que accepti o no l’esmena, també li donarem
suport. 

Al punt 4, s’ha dit que s’ha d’aplicar la normativa interna
que ja està aprovada. Nosaltres ens hi abstendrem perquè pens
que si no funciona s’ha de revisar i que és un tema que s’ha de
solucionar a nivell intern i per ventura necessita un estudi. 

Al punt 5, de la mateixa manera, vostè marca unes
condicions molt específiques ja a l’hora de millorar-les
d’aquest personal, d’aquests funcionaris o professionals i, per
tant, com que no els coneixem i crec que s’han de negociar i
s’han d’estudiar, també ens hi abstenim. 

Al punt 6, a reconèixer el dèficit de la plantilla i el
compromís, no sé si seran dos anys o no, és un termini per
ventura no acceptarà que no posi termini perquè això in
aeternum és fer n brindis al sol, no tens una finalitat i no saps
quan es podrà fer, ni si es farà, per tant, no sé si s’ha de posar
una data, no sé si dos, quatre o cinc anys, però sí que és
necessari que hi hagi aquest compromís. 

I respecte del punt 7, que es reclassifiquin, és similar al 5
que, com dic, crec que s’ha d’estudiar i s’ha d’analitzar i, per
tant, també ens hi abstendrem. 

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Ara té la paraula el Grup Mixt, que ja s’ha
incorporat el Sr. Castells, per tant, té el torn de paraula per cinc
minuts. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, jo crec que a través
d’aquesta proposició no de llei el Grup Popular ens planteja un
debat que essencialment és un debat d’àmbit estatal, nosaltres,
evidentment, no tenim cap problema d’entrar a debatre temes
d’àmbit estatal, però és que és un problema d’àmbit estatal que,
a més a més, ens planteja amb un nivell d’especificació tècnica
que crec que excedeix la capacitat d’anàlisi rigorosa d’aquesta
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cambra, que estem cridats a analitzar amb rigor les polítiques
que són competència del Govern de les Illes Balears. 

Per tant, jo veig que hi ha una sèrie de manifestacions i de
punts en aquesta proposició no de llei que van sobre el
reconeixement de la feina que fan els professionals de les
institucions penitenciàries, greuges comparatius a nivell de
complement d’insularitat, de millores salarials, tota una sèrie de
punts que nosaltres creiem molt encertat i molt justificat donar-
hi suport, però, després, hi ha tota una sèrie de punts que entren
en un nivell de detall, en el que clarament el Partit Popular fa
seves les reivindicacions d’un col·lectiu, que crec que
requereixen una anàlisi rigorosa, un contrast polític de diferents
visions, que aquesta comissió no està en condicions de fer.

Per tant, nosaltres a tota aquesta altra sèrie de punts ens hi
abstendrem perquè creiem que és el més correcte, el més
rigorós, i hi podríem votar a favor perquè són punts en què
instem l’Estat que faci coses, però nosaltres creiem que en la
mesura del possible hem de ser seriosos i aquest nivell de
concreció sobre polítiques que s’han de portar a nivell estatal
s’han de fer en els òrgans que pertoca i no simplement d’una
forma, diria, una mica frívola, no?, que hi votem a favor sense
haver tingut la capacitat d’entrar a fons en aquesta
problemàtica. 

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Castells. Ara procedeix la suspensió de
la sessió per un temps de deu minuts per la qual cosa es demana
al grup proposant si vol una suspensió de la sessió o si podem
continuar.

Vol suspendre la sessió? Idò suspenem uns minuts la sessió. 

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT: 

Recomençam la sessió i ara sí pertoca la intervenció del
grup parlamentari proposant per assenyalar si accepta l’esmena,
les esmenes in voce, per un temps de cinc minuts, té la paraula
el Sr. Camps. 

EL SR. CAMPS I PONS: 

Gràcies, Sr. President. Hem escoltat amb atenció els
posicionaments de tots els grups parlamentaris, he de dir que hi
ha coses que no podem compartir en absolut, afirmacions com
ha fet el Sr. Ferrer, de manipulació de dades, açò no li podem
acceptar ja que nosaltres ens hem reunit amb els col·lectius
sindicals, sense anar més enfora ahir em van confirmar les
dades que jo he fet públiques aquí a la meva intervenció, per
tant, entenem que són atrevides aquestes afirmacions per part
del representant del Grup Parlamentari Socialista.

Així com també voler incidir en les retallades que el Partit
Popular es va veure obligat a haver de fer aquestes
reorganitzacions, després del pas d’un president, Zapatero, que
va ser el primer en la història que va aplicar una reducció

salarial del 5% als funcionaris públics, i el país va estar a punt
de ser rescatat per la Unió Europea per la nefasta gestió que va
fer el Grup Socialista.

Per tant, em sembla que no entraven en context aquest tipus
de comentaris, com tampoc entraven els comentaris que ens
feia la Sra. Sans, quant a comparar presons d’altres èpoques, a
mi em sembla que he deixat prou clar a la meva intervenció que
una de les funcions principals és la reeducació i la reinserció
social d’aquestes persones, faltaria més! Per açò som aquí tots,
entenem que per poder ajudar a acompanyar aquestes persones
que, desgraciadament, per un motiu o altre, estan desviats del
que ha de ser la convivència d’una societat democràtica, d’una
societat lliure i una societat justa per a tots. 

També vull dir a la Sra. Sans que, el 29 de juny, el Partit
Popular va instar el Govern a mantenir la figura dels educadors
que vostès, com a govern, retallen i eliminen. Per tant, em
sembla que era just que pogués fer aquests recordatoris i
aquestes afirmacions. 

I quant al Sr. Castells, de MÉS per Menorca, està clar que
hem de ser seriosos i rigorosos, que és una competència a nivell
estatal, però que a cada una de les illes hi ha centres
penitenciaris, per tant hi ha aquests empleats, hi ha aquests
funcionaris, que també tenen el dret i l’obligació tots els grups
polítics de poder atendre, defensar i poder donar resposta a
aquesta situació que, entenem des del Partit Popular, que ja és
molt urgent poder reconèixer aquesta figura d’agent d’autoritat
per poder tenir més garantida la seva figura com a empleat
públic. 

Per tant, aquí hi estam representats, com aquell que diu, la
majoria de formacions polítiques que hi ha a nivell estatal i, per
tant, d’una manera o l’altra incidir des de les nostres posicions
que es tengui i es doni sortida a aquesta proposició no de llei.
Per tant, el Partit Popular demostrarà una vegada més amb
aquestes accions propositives, amb aquesta voluntat de poder
arribar a acords, que fins i tot acceptarem aquestes dues
proposicions in voce que ens ha fet el Sr. Ferrer, perquè vegin
que la dreta sí que estén la mà de forma improvisada com fan
en aquest moment amb aquestes dues propostes in voce.

També acceptam la proposta que van presentar ahir MÉS
per Mallorca, conjuntament amb el Partit Socialista, al punt 2,
per tant, aquesta voluntat de poder atendre, de poder donar
aquesta dignitat i garanties als treballadors públics i als
empleats. 

Per tant, Sr. President, acceptarem votació per separat,
primera qüestió.

Segona qüestió, passaríem a la proposta in voce que ens ha
fet el Grup Socialista, per tant el punt tercer quedaria de la
manera següent: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern d’Espanya a negociar con los representantes sindicales
un plus suficiente y digno”.

I al punt sisè, també acceptam la proposta in voce i es
tractaria que “El Parlamento de las Islas Baleares insta al
Gobierno de España a que reconozca el déficit de la plantilla
y se comprometa a cubrir todas las plazas vacantes de los
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funcionarios de prisiones en los diferentes centros de
Baleares”.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Per tant, passam a les votacions.

Sí, el plus, entenc que és el plus d’insularitat, perquè quan
diu “un plus suficiente y digno” és un plus de insularidad
suficiente y digno. D’acord?

EL SR. CAMPS I PONS: 

Sí, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, gràcies. Per tant, passam a les votacions. Demanen
votació separada però jo crec que es poden agrupar els punts 1,
2, 3 i 6...

LA SRA. SANS I REGIS: 

No, president. 

EL SR. PRESIDENT: 

No? 

LA SRA. SANS I REGIS: 

No, jo els votaré diferents quasi tots, o sigui si pot ser tots.

EL SR. PRESIDENT: 

Per tant, passam al punt 1.

Vots a favor? 13 vots a favor. Unanimitat. 

Punt 2.

Vots a favor? 11 vots a favor. 

Vots en contra? 1 vot en contra. 

Abstencions? 1 abstenció.  

Punt 3. 

Vots a favor? 13 vots. Unanimitat 

Punt 4.

Vots a favor? 5 vots a favor. 

Vots en contra? 6 vots en contra. 

Abstencions? 2 abstencions.  

Punt 5.

Vots a favor? 6 vots a favor. 

Vots en contra? 4 vots en contra. 

Abstencions? 3 abstencions.  

Punt 6.

Vots a favor? 13 vots a favor. Unanimitat.

Punt 7. 

Vots a favor? 5 vots a favor. 

Vots en contra? 5 vots en contra. 

Abstencions? 3 abstencions.

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

(Remor de veus)

Com? Perdó. Sí. Perdó, el punt 7 té un empat, per tant
haurem de tornar votar. 

Votam el punt 7. 

Vots a favor? 5. 

Vots en contra? 5.

Abstencions? 3. 

Per tant, crec que hauríem de passar a una tercera votació,
d’acord? Per tant, votem novament el punt 7.

Vots a favor? 5 vots a favor. 

Vots en contra? 4 vots en contra.

Abstencions? 4. 

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 1570/21, relativa a reconeixement del treball dels
funcionaris de presons com a agents de l'autoritat, la seva justa
equiparació i millores laborals en els centres de les Illes
Balears. 

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 2560/21,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears, relativa a la modificació de la normativa
estatal perquè les comunitats de béns puguin fer contractes
menors amb l’administració pública.

Finalment, passem al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 2560/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a la modificació de la normativa
estatal perquè les comunitats de béns puguin fer contractes
menors amb l’administració pública.

Per a la seva defensa té la paraula per part del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes la Sra. Sureda. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102560
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputades. Bé, duim
aquesta proposició no de llei perquè ens trobam des de les
administracions que no es poden contractar les comunitats de
béns, ja que a la Llei 9/2017, de contractes del sector públic,
que regula quines són les figures que es poden contractar amb
contractes menors, aquesta no hi és. 

Consideram, i ho fem molt en resum, que hauria de poder
ajudar per facilitar les coses a petits empresaris, autònoms que
ens trobam als municipis, a les comunitats autònomes i poder-
los fer que poguessin dur unes tasques, per a l’administració o
per als ajuntaments seria necessari que aquest règim es pogués
tenir en compte a l’hora de fer aquests contractes.

Ara amb la pandèmia, que des dels diferents municipis
s’han posat en marxa ajudes a través de bons, que els podrien
fer amb facturació als ajuntaments ens trobam amb les mans
fermades que no es pot. Pensam que va ser una errada en el seu
moment que només es tenguessin en compte les societats
limitades, les societats anònimes o els autònoms i, en canvi, una
comunitat de béns, que està formada per diferents autònoms, no
es pugui tenir en compte.

A l’exposició de motius ja explicam que el fet que no sigui
un projecte molt costós a l’hora de poder-lo posar en marxa per
diferents autònoms, fa que molta gent es constituís, per
exemple, a l’Estat espanyol, aquí ho veiem, en el 2019 es varen
constituir més de 100.000 comunitats de béns.

Avui en dia, i aquí m’haurien de permetre poder fer una
autoesmena, no es diuen comunitats de béns, sinó que des de fa
un temps ara es diuen “entitats sense personalitat jurídica”, que
també s’haurien de tenir en compte perquè es poguessin
contractar des de l’administració.

Per això, l’únic punt que es presenta i es demana és aquest,
que “s’insta el Govern de l’Estat a estudiar la modificació de la
normativa sobre els contractes del sector públic a fi i efecte de
permetre la celebració per les administracions públiques de
contractes menors a les comunitats de béns o a les entitats sense
personalitat jurídica.”

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Passam al torn de fixació de posicions. Per part
del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Riera, per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Bé, nosaltres, Sra. Sureda, hem analitzat
aquesta iniciativa així com hem escoltat les paraules i és veritat
que volem col·laborar a simplificar els procediments de
contractació administrativa i facilitar la concurrència pública a
totes aquelles entitats i persones físiques, jurídiques o
agrupacions d’aquestes, i és veritat que les comunitats de béns
no tenen aquesta possibilitat, d’acord amb l’article 54.1 de la
Llei de contractes. A més, és la conclusió a la qual arriben de

forma general els informes de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa, fins i tot a partir de l’any 2017, no
només anteriors, perquè ja fa, doncs, vint o trenta anys que hi
ha informes en aquest sentit, dient que no tenen personalitat
jurídica, i vostè mateixa ha reconegut que a dia d’avui se les
anomena entitats sense personalitat jurídica, la qual cosa les
limita aquesta capacitat d’obrar i aquesta possibilitat de complir
els requisits de la contractació.

No obstant, per altra banda, ens genera dubtes si és viable
o no és viable perquè, per altra banda, tenim, per exemple, les
unions temporals d’empresaris que es troben mancades de
personalitat jurídica i sí poden realitzar contractes amb
l’administració; o, per exemple, el fet que les persones físiques,
a nivell individual puguin fer contractes, i no ho puguin fer
quan es troben agrupades en una comunitat de béns, també és
un poc xocant i pot dificultar la possibilitat, com deia la seva
proposta, en temps de COVID de facilitar aquesta concurrència
pública a la contractació administrativa. 

Vull fer aquestes consideracions perquè, tot i que hi ha
aquestes situacions un poc incoherents entre unions temporals
d’empresaris que sí poden o comunitats de béns que no poden,
també, per altra banda, es pot deixar constància que la Llei de
contractes només és transposició normativa a Espanya de
directives europees on s’estableixen tota una sèrie de requisits,
tota una sèrie de principis per garantir l’objectivitat, la
publicitat, la concurrència, la transparència en la contractació,
per la qual cosa ens genera en principi molts dubtes de cap a
quin sentit hem d’anar amb aquesta iniciativa. 

En tot cas, li he de dir que tot això ho dic perquè, en
definitiva, és bo que posin damunt la taula aquest debat perquè
és un debat modern, que està bé que ho analitzem entre tots, i
com que la seva proposta en definitiva el que pretén és que
s’estudiï aquesta possibilitat de modificar als efectes d’aquesta
simplificació administrativa i de facilitar la contractació
nosaltres, malgrat tots aquests dubtes que ens pugui generar,
consideram que està bé que siguin els experts que analitzin
aquestes possibilitats, que valorin totes les situacions possibles
i que determinin si és viable modificar la normativa contractual
per complir les directives europees, però facilitar per altra
banda aquestes possibilitats que es donen a altres tipus
d’entitats.

Per la qual cosa nosaltres donarem suport a aquesta
iniciativa.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Nosaltres compartim la reflexió que ha
fet la Sra. Sureda i votarem a favor avui de la seva proposta i,
a més, també, com que hi ha aquest afegitó, diguem-ho així,
“d’estudiar”, també es podran tenir en compte totes les
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qüestions que acaba de comentar la Sra. Riera, que trobam que
és ben cert que són els experts els que podran analitzar la
pertinença o no o la possibilitat o no de fer aquesta
modificació, però en tot cas avui votam a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passem al Grup Parlamentari Ciudadanos,
la Sra. Guasp, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president, seré molt breu. Des de Ciutadans
donarem suport a aquesta iniciativa perquè insta només a
estudiar la modificació de la llei i em remet a les explicacions
que ha donat la Sra. Riera amb les quals estic totalment
d’acord.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Passem al Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, el Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President. Des de MÉS per Mallorca anunciam
el vot favorable a aquesta proposició no de llei d’El Pi. Creiem
i compartim l’anàlisi que s’ha fet pràcticament per tothom, hi
ha un problema conceptual amb aquestes comunitats de béns o
amb les entitats sense personalitat jurídica, no?, perquè
evidentment són entitats. 

La Sra. Riera crec que ha fet la comparativa amb les unions
temporals d’empreses i això el que crea és una diferència entre
aquells petits empresaris i aquells grans empresaris; les UTE,
no ens enganyem, les UTE no les generen petits empresaris a
nivell municipal, les UTE les generen grans empreses per poder
competir a grans contractes. Per tant, creiem que és una
discriminació que es fa a favor dels grans empresaris i en
contra dels petits, i aquest biaix o aquestes barreres que es
posen als petits no les trobam només en aquest cas, a la Llei de
contractes públics trobam molts d’altres exemples.

Per tant, des de MÉS per Mallorca veiem bé que es revisi
aquesta llei en aquest sentit i en molts d’altres.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Siempre que El Pi presenta este tipo
de propuestas sobre empresas, empresarios, pequeñas empresas
pues se nota, se nota que dentro de sus filas pues hay gente que
ha emprendido negocios y que ha trabajado, cosa que no

sucede en otros partidos a veces, porque es que tiene
muchísima lógica, tiene muchísima lógica porque además lo
circunscribe, de momento, sólo a los contratos menores, y
porque además la comunidad de bienes es una fórmula muy
habitual en empresas familiares, padres, hijos o hermanos, muy
habitual como cualquiera de ustedes que esté en pueblos de la
part forana, pues lo conoce perfectamente.

Es completamente injusto que estas pequeñas empresas, que
es lo que son aunque utilicen esta fórmula de comunidad de
bienes, no puedan acceder a ningún tipo de contrato con la
administración pública y, en consecuencia, por supuesto
apoyaremos la propuesta de El Pi que me parece más que
razonable.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara li correspon la paraula al Grup
Parlamentari Mixt, Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, la comunitat de béns és
una forma primitiva de societat, la forma més primitiva de
societat, dues o més persones posen en comú uns béns per
explotar una activitat econòmica. És veritat que no tenen
personalitat jurídica, però sí que tenen un règim tributari
relativament desenvolupat i tenen possibilitat de tenir NIF i, per
tant, d’operar en el mercat. En aquest sentit trobo escaient la
comparació que ha fet la Sra. Riera amb les unions temporals
d’empreses.

Crec que està bé que llancem aquest missatge que creiem
que aquesta figura s’hauria de desenvolupar. Jo crec que
almenys fins a un determinat import hauríem de poder
contractar amb l’administració, tal vegada sí que per a grans
projectes o grans obres, igualment ja hi ha altres barreres que
impedirien el pas d’aquest tipus d’entitat, no?, per exemple la
solvència tècnica o l’econòmica idò evidentment per a segons
quins tipus de projectes tindríem molt difícil acreditar-la.

Per tant, crec, però, que per afavorir la contractació de
petites empreses, d’unions temporals d’autònoms, en aquest
cas, crec que realment valdria la pena que l’autoritat competent
estudiés aquesta proposta i, per tant, hi votarem a favor.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara correspon la paraula al Grup
Parlamentari Socialista, Sra. Carbonero, té cinc minuts.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Moltes gràcies, president. Bé, des del nostre grup hem de
dir que és una proposta molt interessant també per al teixit
empresarial de les Illes. És cert que les comunitats de béns són
empreses que tenen un NIF, tenen un règim tributari
possiblement més avantatjós que la resta, però és cert que és
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una empresa que es troba molt estesa en famílies, però açò no
els lleva la capacitat de poder contractar moltes vegades o que
podrien contractar moltes vegades certs contractes interessants. 

Per tant, nosaltres creiem que és cert que hauríem de donar
aquest impuls, demanar que s’estudiï per part de l’Estat que es
pogués incloure, tot i que és cert que és un tema complex,
perquè la UTE, com s’ha dit, com ha dit la Sra. Riera, no té
tampoc personalitat jurídica, però sí que totes les consultes que
s’han fet, etc., diuen que, és clar, com si les empreses que
s’ajunten sí que la tenen, ja està, ja es considera que la tenen.

Per tant, açò és una confluència de l’administració, del
procediment administratiu comú i de la Llei de contractes del
sector públic que, al final, ha fet una transposició de les
directives, però he de dir que la seva proposta d’El Pi és molt
acurada perquè parla únicament i exclusivament de contractes
menors i els contractes menors no els tracta la directiva
europea. Per tant, és allà on realment l’Estat es podria mirar la
possibilitat que contractessin aquests tipus d’empreses.

Per tant, és una proposta que consideram que és molt
interessant perquè en els contractes menors almenys es
poguessin incloure les comunitats de béns. Per tant, hi farem un
vot favorable.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, té la paraula per contradiccions el grup proposant
per un temps de cinc minuts, Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Molt breument, vull agrair a tots els
grups parlamentaris el suport a aquesta iniciativa, agrair les
reflexions que també han afegit i que han aportat que crec que
són bones. 

Ara, el que comentàvem un poc també amb els companys,
normalment als municipis la construcció, empreses, en
comerços, dins la construcció tot tipus d’empreses de
picapedrers, de fusters, de llanterners, tots, molts són
comunitats de béns, posen les seves propietats, s’hi juguen les
seves propietats perquè les posen damunt la taula quan creen
l’empresa, i crec que és just i és necessari que es puguin fer
aquests contractes que moltes vegades els ajuntaments, la
comunitat també, però els ajuntaments que solen fer petites
contractacions de necessitats d’arreglar, de manteniment, que
ho puguin fer amb les seves empreses municipals i que moltes
vegades els interventors els posen molts d’emperons i no els
deixen, i la gent, el ciutadà mateix no ho pot entendre.

Per tant, vull agrair una altra vegada el suport a aquesta
iniciativa i si no els sembla malament a tots seria poder posar
“contractes menors en comunitats de béns i entitats sense
personalitat jurídica” que és com ara s’anomenen.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Vostè ha dit: “comunitats de
béns i entitats”? o “o entitats”?

(Se sent de fons la Sra. Sureda i Martí de manera
inintel·ligible de fons)

D’acord, “i/o entitats sense personalitat jurídica”. Per tant,
entenc que ningú no s’hi oposa i pel sentit expressat per tothom
queda aprovada per unanimitat, d’acord?

Per tant, queda aprovada aquesta Proposició no de llei RGE
núm 2560/21, relativa a la modificació de la normativa estatal
perquè les comunitats de béns puguin fer contractes menors
amb l’administració pública.

I sense cap assumpte més, s’aixeca la sessió.
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