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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats.

Punt únic. Debat i votació sobre la validació o la
derogació del Decret Llei 6/2021, de 9 de juliol, de
modificació de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació
de les policies locals de les Illes Balears.

Començam aquesta nova sessió extraordinària amb un únic
punt a l’ordre del dia, que correspon al debat i votació sobre la
validació o la derogació del Decret Llei 6/2021, de 9 de juliol,
de modificació de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de
coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

Començam el debat amb la intervenció per part d’un
membre del Govern per fer l’exposició de les raons per les
quals el decret llei ha estat promulgat. Té la paraula la
consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Moltes gràcies, Sr. President, senyors i senyores diputats.
Dia 9 de juliol del 2021, el Consell de Govern va aprovar el
Decret Llei 6/2021, de modificació de la Llei 4/2013, de 17 de
juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.
Aquest decret llei ve motivat per la necessitat i urgència
d’establir un marc normatiu per donar suport i reforçar les
policies locals per tal que es puguin atendre amb majors
garanties les tasques encomanades pel que fa al control del
compliment de les normes per part de la població.

El primer objectiu del Govern de les Illes Balears sempre ha
estat i és el de salvar vides, el de salvaguardar les persones més
vulnerables i garantir el màxim possible la salut de les persones
d’aquesta comunitat autònoma. La salut és el més important,
tant per a les persones a nivell individual, com per a la societat
en el seu conjunt, ja que sense salut res no pot tenir-se ni
aconseguir-se.

Durant aquestes darreres setmanes hem vist com en el
nostre territori s’han produït situacions no desitjades les quals
no són representatives de l’actitud majoritària de la ciutadania
d’aquestes illes, però que, sens dubte, ens obliguen a actuar per
minimitzar els seus efectes en termes de contagis. Hem vist
com un grup reduït de persones han incomplert les normes
establertes per les Illes Balears pel que fa a les mesures
sanitàries per contenir el virus i frenar la seva expansió, i hem
vist també com aquestes actuacions d’uns pocs finalment ho
han posat tot en risc; no només s’ha posat en risc la salut
pública, sinó que també s’ha posat en risc l’economia
d’aquestes illes que, com sap tothom, depèn en gran mesura del
turisme.

Davant d’aquests fets que han propiciat l’augment de
contagis i empitjorat la nova situació sanitària calia actuar i
donar resposta a aquesta situació sobrevinguda i calia fer-ho de
manera ràpida i contundent, amb la finalitat d’aconseguir entre
tots frenar l’expansió del virus i poder tornar a les bones xifres
que presentàvem fa tan sols un parell de mesos.

Per aconseguir-ho es tenia clar que s’havia d’actuar en
diversos àmbits i maneres, i així s’ha fet. Per una banda, s’ha
obert la vacunació de 16 a 30 anys, essent la primera comunitat
autònoma a fer-ho, i, a més, s’ha obert també la vacunació als
menors de 12 a 16 anys, amb una gran i magnífica resposta del
nostre jovent, els que més s’han vacunat de tot l’Estat, més
d’un 50% té ja la primera dosi, i això vol dir que la majoria
estan implicats en la lluita contra el virus, i això també vol dir
que carregar-los, en conjunt, la responsabilitat de la nova onada
és una injustícia.

Per altra banda, és públic que el Govern té declarada la
guerra als excessos, ho vàrem demostrar abans de la pandèmia
amb el decret de turisme d’excessos, ho hem demostrat durant
aquests mesos en aplicar restriccions més dures a les zones
turístiques on hi pot haver situacions de risc i ho hem demostrat
ara també, quan ho hem vist, amb els incompliments d’uns pocs
que posen en risc l’esforç de tots i totes.

Per aquest motiu s’ha aprovat un decret llei per modificar
el Decret Llei 11/2020, per enfortir les sancions contra els
excessos que posen en risc l’esforç de la majoria de la
ciutadania, el qual exposarem en el següent punt o en el següent
ple, també per ser validat.

I una altra mesura és el Decret Llei 6/2021, el que ara
tractam, aquest decret llei és fruit del consens i del treball
conjunt amb els ajuntaments de Balears a través de la FELIB;
s’ha treballat intensament la figura del funcionari policia interí,
amb el compromís dels ajuntaments de fer oferta pública i
oposicions per tal de cobrir les plantilles. I també s’ha recollit
la demanda de la FELIB amb la creació dels agents COVID.

Per tant, el decret bàsicament té dues parts: una destinada
a la dotació per als ajuntaments de policies interins, amb la
creació de dues borses distintes, una de manera més urgent i
necessària, i l’altra... -ara m’he perdut, perdonau-, la segona
part del decret tracta la creació de la figura dels agents COVID,
que es configuren com a agents d’autoritat, però que no són
policies ni tenen vocació de ser policies, ni de suplir les tasques
que la legislació estatal encomana a les policies locals. Es tracta
d’una figura que es configura com a agent d’autoritat, té
l’objectiu de donar suport de manera temporal, fins al dia 31 de
desembre del 2022, als ajuntaments sobretot en el control de les
ordenances municipals i de la normativa COVID.

Des de l’inici de la pandèmia aquesta figura ha estat
desenvolupada per un gran nombre de comunitats autònomes,
Galícia, Extremadura, Astúries, Castella-La Manxa, Castella i
Lleó, Múrcia, Andalusia i Aragó, amb distintes nomenclatures
però amb dues característiques comunes: la de donar suport als
ajuntaments i/o a la resta d’administracions públiques durant la
pandèmia i fer-ho amb una figura d’agent d’autoritat, apte per
controlar l’incompliment de la normativa COVID. Els agents
COVID que aquest decret crea acompleixen aquestes dues
característiques i també una que entenem essencial, la seva
temporalitat; aquestes figures s’han de lligar al control de les
mesures derivades de la normativa COVID, per tant, tenen una
clara vocació de temporalitat.

És la millor solució? No, no fa falta que ho diguin vostès,
ho reconeixem directament, no és la millor solució.
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(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

És la mesura que podíem posar en marxa de manera
immediata? Sí, també ho reconeixem, és la que es podia en
marxa de manera més immediata. Són policies? No, no es
duguin a confusió per alguns que, de manera interessada,
intenten fer aquesta confusió, no són policies ni pretenem ni
pretenen ser policies.

El decret llei s’estructura en un únic article, modificació de
la Llei 4/2013; una disposició addicional; quatre disposicions
transitòries i una disposició derogatòria i tres disposicions
finals.

L’article únic modifica la Llei 4/2013 en els següents
termes: es modifiquen els articles 28.3 i 34.2, relatius a
l’equivalència o a les convalidacions entre els cursos i els
programes de capacitació per accedir a les diferents categories
dels cossos de policia, per tal de dotar-los de coherència i al
mateix temps preveure que les condicions del sistema
d’equivalències o convalidacions s’han de determinar
reglamentàriament.

Es modifica substancialment el contingut de l’article 41,
relatiu a l’ocupació de llocs de treball amb caràcter temporal
per tal d’assolir l’objectiu bàsic d’establir les mesures
pertinents que permetin estabilitzar les plantilles de les policies
locals dels ajuntaments de les Illes Balears.

S’afegeixen dues noves disposicions addicionals, la vuitena
i novena, relatives respectivament a regular la borsa
extraordinària d’ocupació temporal específica, descentralitzada
per illes, amb la finalitat de donar cobertura a les necessitats
temporals derivades de situacions en reserva o vacants incloses
en l’oferta pública d’ocupació, i a regular el règim disciplinari
dels alumnes de l’Escola Balears d’Administració Pública en
matèria de formació i capacitació policial.

El decret llei conté una única disposició addicional
destinada a regular de manera temporal i en supòsits de
necessitat justificada la possibilitat d’emprar les borses de
personal interí d’una Fundació d’atenció i suport a la promoció
de l’autonomia personal de les Illes Balears per nomenar
funcionaris interins del cos auxiliar d’administració general de
la comunitat autònoma.

Així mateix, el decret llei conté quatre disposicions
transitòries relatives, respectivament, a ampliar a dos anys la
vigència del certificat d’aptitud física emesos per l’EBAP, des
de l’entrada en vigor del reglament marc de coordinació de les
policies locals de les Illes Balears del Decret 40/2019, de 24 de
maig; a regular el reingrés al servei actiu dels funcionaris que
es trobin a l’entrada en vigor del decret llei en situació
administrativa d’excedència, en el mateix sentit que s’estableix
a la Llei 3/2017, de funció pública de la comunitat autònoma de
les Illes Balears; i a regular l’avaluació del personal que a
l’entrada en vigor del decret llei ocupa llocs de caràcter
temporal; i a regular la figura dels agents COVID.

La disposició derogatòria deroga totes les disposicions de
rang igual o inferior que s’oposin al decret llei, el contradiguin
o hi resultin incompatibles i, en particular, l’apartat 3 de

l’article 168, i lletra c) de l’article 184 del Reglament marc de
coordinació de les policies locals.

La disposició final primera modifica determinats preceptes
del Reglament marc de coordinació de les policies locals i
afegeix una nova disposició addicional per tal de dotar el
reglament de la coherència necessària amb el text de la Llei
4/2013, resultant de les modificacions operades per l’article
únic d’aquesta llei.

El decret llei es completa amb la disposició final segona que
deslegalitza les normes contingudes a la disposició final
primera i a la disposició final tercera les quals disposen
l’entrada en vigor de la llei l’endemà de la publicació.

Cal tenir en compte que des del març del 2020,
l’Organització Mundial de la Salut va declarar que la situació
en relació amb la pandèmia de la COVID-19 suposava una
emergència de salut pública d’importància internacional. Es
varen adoptar una sèrie de mesures orientades a protegir la
salut i la seguretat de la ciutadania, a contenir la progressió de
la malaltia i a reforçar el sistema de salut pública.

En aquests moments de desescalada de les mesures
orientades a protegir la salut i la ciutadania s’han posat de
manifest les necessitats dels diferents municipis a l’àrea de la
seguretat ciutadana, per la manca de recursos humans que
pateixen la majoria d’aquests municipis. Cal recordar que el
Decret Llei 1/2017, de 13 de gener, de modificació de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les
Illes Balears, i la Llei 3/2007, de 27 de març, de funció pública
de les Illes Balears, i les mesures en matèria de coordinació de
policies locals de les Illes Balears, ja varen regular un
procediment extraordinari d’accés a les plantilles de les policies
locals de les Balears i la constitució de noves borses d’interins
amb dos objectius fonamentals: d’una banda, facilitar el trànsit
en el canvi de model de policia que el Govern de les Illes
Balears pretén dur a terme, mitjançant la modificació de la Llei
4/2013, i reduir a la mínima expressió el nombre de policies
locals interins a Balears; i, per l’altra, donar estabilitat a les
plantilles i regular la constitució de les noves borses de
funcionaris interins dels ajuntaments.

Amb tot, el manteniment de les restriccions relatives a les
taxes de reposició d’efectius d’aquests darrers anys que resulten
de les successives lleis de pressuposts generals de l’Estat no
han permès convocar els processos selectius corresponents a
tots els llocs de treball necessaris per tal de satisfer les
necessitats més urgents en la dotació dels serveis públics
essencials, cosa que impedia el reforç d’efectius policials als
municipis.

Per això, el Govern considera que és imprescindible
aprovar, amb caràcter d’urgència, diverses mesures legals de
modificació de la Llei 4/2013, amb l’objectiu bàsic d’establir
les mesures pertinents que permetin estabilitzar les plantilles de
les policies locals dels ajuntaments i dur a terme els processos
selectius del personal de nou ingrés, mitjançant procés unificat
o mitjançant el procés descentralitzat i coordinar la realització
dels processos per poder dur a terme, de forma conjunta, el curs
de capacitació que ha d’impartir l’EBAP amb la col·laboració
dels ajuntaments.
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Així mateix, amb aquesta modificació s’estableixen mesures
extraordinàries per a la selecció de personal funcionari interí,
els que s’anomenen agents COVID, per prestar serveis als
ajuntaments de les Illes a l’àrea de seguretat de la ciutadania,
que permetin atendre necessitats urgents ocasionades per la
crisi sanitària, social i econòmica provocada per la COVID-19.
Una mesura extraordinària que facilitarà la selecció de personal
per atendre serveis estratègics, com també garantir serveis
públics.

En definitiva, per evitar la transmissió del virus i que posem
en risc la reactivació econòmica que tant ens hem guanyat
durant mesos, es considera imprescindible que tothom faci cas
de les mesures sanitàries aprovades i recomanades, i perquè
això s’acompleixi de manera efectiva cal posar en valor el
paper rellevant que tenen les policies locals, a qui des d’aquí
enviï el meu reconeixement sobre la seva professionalitat per
garantir la seguretat de les persones.

Per aquest motiu, és important que les policies puguin tenir
els mitjans per fer la seva feina i evitar aquestes situacions de
risc que hem comentat anteriorment. És per aquest motiu que
es va aprovar d’urgència el Decret Llei 6/2021, amb diverses
mesures per enfortir els cossos de policia local, dotar-los
d’ajuda complementària a la seva tasca, ja prou carregada
normalment, i que entre totes les administracions puguem ser
més efectius a l’hora de detectar i frenar els excessos que es
puguin produir i posar en risc la salut de tots.

Les vacunacions a les nostres illes van a velocitat de creuer
i ja queda menys per aconseguir l’objectiu esperat
d’immunització, però és necessari continuar treballant sense
descans per facilitar el camí i fins que la situació torni ser
plenament segura per a tothom, en previsió d’això, els efectes
d’aquest decret llei tendran validesa almenys fins a l’any 2022.

Per tot això, des del Govern de les Illes Balears esperam
que el present decret llei pugui ser validat avui. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Abans de començar les
intervencions dels grups parlamentaris, als efectes d’ordenar el
debat, els he de demanar si volen participar en el torn a favor,
en el torn en contra o per fixar només la posició.

Grup Parlamentari Popular?

EL SR. CAMPS I PONS:

En contra, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Ciudadanos?

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Fixació de posicions, president, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Grup VOX?

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

En contra.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari El Pi?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

A favor, president.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Unidas Podemos?

LA SRA. SANS I REGIS:

A favor.

EL SR. PRESIDENT.

Grup Parlamentari Mixt?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Fixació de posicions.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari MÉS per Mallorca?

EL SR. MAS I TUGORES.

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Socialista?

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Idò començam el debat amb les intervencions dels grups
parlamentaris en torn a favor, començam pel Grup Parlamentari
Unidas Podemos.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. És evident que a les Illes Balears fa anys
que tenim un problema relacionat amb la policia local, la falta
d’efectius fa que es doni un servei públic deficitari, un
problema que es fa més visible en èpoques d’estiu, on
augmenta la població flotant, o que, per desgràcia, hem viscut
en el darrer any i mig, que ha estat en temps de pandèmia.
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O també un problema que identificam desigual, segons la
població, ja que la qualitat del servei, la forma com són tractats
els ciutadans que acudeixen a les comissaries, la informació
que reben o el tractament dels incidents d’ordre públic, no són
els mateixos a totes bandes. No és el mateix ser policia local a
unes zones tenses i on hi pugui haver una manca d’efectius, que
ser-ho a un poble d’interior amb pocs habitants, com tampoc no
són iguals els problemes i les problemàtiques que hi
succeeixen.

Però al final el que sabem i tenim clar és que hi ha un
problema que té diferents causes o factors desencadenants que
ens han dut on som a dia d’avui, perquè no és un problema de
dos dies ni tampoc és un problema que s’arregli amb dos dies.
Les tasques pendents que tenen totes les administracions,
passant pel Govern de l’Estat, el Govern d’aquesta comunitat
i els ajuntaments, són diverses, i tots les sabem perfectament
perquè en aquest parlament n’hem debatut moltíssimes vegades
a comissió.

Tenim les eternes taxes de reposició les quals, tot i que es
varen flexibilitzar un poc, no donen els marges suficients per
poder cobrir totes les places que fan falta, perquè no només
parlam de cobrir les places que ja existeixen, sinó que molts de
municipis els tenim sense poder cobrir les ràtios aconsellades
de policies per cada mil habitants.

També parlam que hi ha les segones activitats que
provoquen que hi hagi menys efectius patrullant al carrer i que,
a sobre, no es poden cobrir totes aquestes places. Aquest fet ha
provocat greus problemes a diverses municipis i ha deixat en
una situació de molta precarietat la policia local.

I també, molt relacionat amb aquesta qüestió, ens trobam
davant d’un envelliment dels cossos policials, parlam que per
devers l’any 2023 possiblement es jubilaran uns 350 agents i
que per al 2025 uns 400, la qual cosa originarà també un
problema major si no hi donam resposta. Per tant, és
fonamental posar tots els esforços per treure les ofertes
d’ocupació pública per part de les administracions locals i
paral·lelament, de forma coordinada, fer tots els cursos de
formació i capacitació dels nous agents per part del Govern de
la comunitat. És essencial que per acabar amb aquest problema
es convoquin les places vacants i per això es necessita la
voluntat i la predisposició de totes les administracions. 

Per això novament avui des d’Unidas Podemos aquí tornam
a sol·licitar al ministeri competent que alliberi les taxes de
reposició d’una vegada per totes i que permeti també cobrir
aquestes segones activitats que en alguns municipis de bon de
veres ocasionen un problema molt greu. Alhora també instam
avui al Govern de la comunitat i als ajuntaments que treballin
de forma coordinada per tirar endavant els processos
d’oposició i les formacions sense més demores, perquè de cara
als pròxims anys l’estabilitat de les plantilles passa per fer
aquests deures.

També hi ha altres debats que tard o d’hora s’hauran d’obrir
i de plantejar a aquest parlament i possiblement a altres
parlaments d’altres comunitats autònomes i és que existeix una
disparitat enorme pel que als salaris dels agents depenent de
quin municipi estiguin. Això provoca que quan un municipi

queda una plaça vacant i aquest municipi té millors condicions
econòmiques i laborals fa que els municipis que pot ser
ofereixen un salari menor i unes condicions diferents doncs
se’n vagin a aquest altre municipi. I això provoca que aquests
municipis més petits amb menys capacitat econòmica puguin
tenir un cos de policia arrelat al seu poble i donar un bon
servei.

Com dic, aquesta problemàtica també és una problemàtica
que s’haurà d’abordar de forma coordinada amb totes les
institucions per tal de trobar una solució que satisfaci tothom i
que sobretot, com deia, garanteixi la igualtat salarial, la igualtat
dels drets laborals i que sobretot es pugui oferir un servei de
qualitat a la ciutadania, per què realment aquesta és la qüestió
important i no l’hem de perdre de vista i és precisament que
necessitam oferir un servei públic de qualitat a tots els
ciutadans i les ciutadanes d’aquesta comunitat. 

Dit això, és evident quin és el problema d’arrel que existeix
quant a les policies locals com també és evident que no se
solucionarà en un mes ni en dos, ara ens trobam davant d’una
situació complicada i és que davant del dèficit d’efectius, que
ja en condicions normals suposa un problema, la pandèmia fa
que el problema sigui major, tot i que -repetim- la solució
aportada a aquest decret no donarà una solució definitiva a
aquest problema entenem que ara es necessiten agents al carrer
i per això, durant un any i mig els ajuntaments podran comptar
amb aquests agents COVID per tal d’alleujar la càrrega de
feina que té la policia local a dia d’avui i que permetrà també
donar una millor atenció a la ciutadania; un temps que, com
deia abans, també s’haurà d’utilitzar per aconseguir una
estabilitat de les plantilles sense contractes temporals o figures
temporals, que aquest és el vertader objectiu que haurien de
tenir totes les forces polítiques avui representades aquí. 

Aquesta darrera qüestió precisament també s’aborda en
aquest decret llei amb la modificació de la Llei de coordinació
de policies locals que cerca contribuir des del Govern a aquesta
estabilització de les plantilles municipals i que és una
contribució que evidentment s’ha de fer des del Govern, però
que també necessita del compromís de tots els ajuntaments per
fer la seva part que també és treure a concurs i/o oposició totes
aquestes places que ara durant un breu temps seran ocupades.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sans. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Diputades, diputats. Abans de res crec
que és important des d’aquí donar les gràcies a la policia local
de tots els municipis del país. De sempre, però especialment
des de l’estat d’alarma el març de 2020 s’han deixat la pell,
s’han deixat la pell hores i hores de feina en les condicions que
hi ha hagut a cada ajuntament, en les condicions que hi ha
hagut a cada moment des que patim aquesta pandèmia, i crec
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que és important, o entenem nosaltres que és important, agrair-
los la feina i donar-los les gràcies.

Tornam a dur aquí avui la convalidació d’un decret llei que
tracta un tema del qual duim anys parlant, la manca d’efectius
de policia local i de com hi feim front. És cert que la COVID
ha agrejat la situació, més que res perquè l’ha feta surar, l’ha
posada damunt la taula, ens l’ha posada davant els nassos a
tots, no només als equips de govern dels ajuntaments, no només
a les batllesses i als batlles dels municipis de les Illes Balears
sinó que tota la ciutadania hem estat conscients de la precarietat
en què fan feina els ajuntaments en la majoria dels seus
departaments. 

En el cas de la policia local, però, la cosa és molt més greu
ja que és l’encarregada de la seguretat, i si normalment aquesta
és una qüestió delicada, en temps de pandèmia ho és molt més. 

El que és clar és que el Govern, tot i no tenir totes les claus
de la solució, no pot quedar de mans plegades davant d’un
problema tan greu. Hem de pensar que en temps de pandèmia
ja no només parlam de seguretat sinó que també ho feim salut.
Com hem vist, les darreres setmanes els ajuntaments necessiten
efectius per fer front a l’incivisme i als excessos. 

L’altre greu problema que tenim amb la policia local és la
inestabilitat de les plantilles. Totes i tots sabem el perquè
d’aquesta inestabilitat: la diferència de sous que paguen uns
ajuntaments i altres. Sense anar més enfora, al municipi on jo
visc, Algaida, en un mes hem passat de tenir sis policies locals
a tenir-ne tres. És molt difícil fer feina així, un municipi amb
tres nuclis urbans, més de 6.000 habitants i més d’un 35% de
la població que viu disseminada, és molt mal de fer controlar-lo
amb tres policies locals. L’ajuntament poc pot fer si els efectius
volen anar a un altre municipi. Per tant, és imprescindible que
posem fil a l’agulla, que hi posem solució. 

Per tant, pel que fa a la policia local, a mode de diagnòstic,
tenim dos problemes: manca d’efectius i inestabilitat de les
plantilles. És evident que no hi ha una sola solució per superar
aquests problemes, per això, per millorar la situació a la qual ha
de fer front la seguretat als ajuntaments, el Govern planteja
dues solucions que conjuntades poden tenir un bon efecte. Una,
a curt termini, ja, el mes d’agost, agents COVID; l’altra, parlam
d’uns quants mesos perquè pugui ser efectiva. Confiam que els
agents COVID siguin una bona eina per complementar i fer
més efectiva la feina de la policia i al mateix temps amb la
borsa d’interins gestionada pel Govern que preveu aquest
decret per tal que els ajuntaments es puguin acostar a les
plantilles necessàries per fer la feina que els municipis del país
necessiten. 

La veritat és que sabem que la situació amb aquestes
actuacions millorarà, ara bé, sabem que no és la solució
definitiva, i ho ha dit la consellera. És clar també que qui ho
haurà de solucionar serem nosaltres, les institucions del país,
exercint la sobirania i les competències que ens atorga l’Estatut
d’Autonomia. 

Ja li hem demanat a l’Estat que ens deixi cobrir les places
de segona activitat i altres qüestions que ja han sortit en aquest
debat, però com passa amb massa coses a l’Estat poc li

interessa si els municipis de les Illes Balears tenen problemes
d’efectius a les policies locals. Per tant, com deia, aquest és un
problema que resoldrem exercint les competències que ens
atorga l’Estatut d’Autonomia, o difícilment li trobarem la
solució definitiva. Però una vegada més, la solució efectiva -
com deia- rau en la sobirania d’aquest Parlament i d’aquesta
terra.

Des de MÉS per Mallorca creim que la policia autonòmica
és la solució al problema greu que tenim amb la manca
d’efectius als municipis del país. Parlam d’un model policial de
proximitat, arrelat al territori, coordinat amb els municipis, un
model molt semblant al que tenim de policia local a dia d’avui,
gens repressiu i sobretot garant de la seguretat amb els més
febles. Aquesta és una solució a mig i llarg termini, sí, però
entenem que ara és un bon moment per començar a posar els
ciments d’aquesta policia pròpia.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Seguim
parlant de policies locals i de la necessitat imperiosa d’efectius
als nostres municipis, crec que és un dels temes més parlats a
la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals d’aquesta
cambra. La preocupació dels consistoris per a la seguretat dels
ciutadans, cada vegada està més al dia dels seus debats de
gestió interna. Vull dir, com es pot comprovar pel torn a favor
en què hem sortit, el per què donarem suport a aquest Decret
Llei 6/2021, de dia 9 de juliol i és bàsicament per tres motius.

En primer lloc, perquè és una demanda de tots els
ajuntaments. La situació, com he dit, dels municipis de la nostra
comunitat és desesperada. Ens trobam davant plantilles que
estan sota mínims i no es pot donar cobertura a les necessitats
que existeixen; i puc dir que entenem i respectam que els
sindicats defensin els interessos dels seus afiliats i vull aprofitar
per agrair la tasca de la policia local durant aquesta pandèmia,
sobretot perquè les plantilles incompletes han fet que fessin
grans esforços. Però també entenem i compartim que els batles
i regidors de policia estan davant situacions extremes, veuen
com hi ha baixes, moviments de personal cap a altres pobles
per millora de les seves condicions laborals i el que volen els
consistoris és poder solucions reals i ràpides i amb aquest
decret llei és un inici.

En segon lloc, perquè és un decret pactat i de consens amb
la FELIB, el màxim òrgan de representació que tenen els
municipis, on es debaten inquietuds i preocupacions
compartides. Allà el consens en les actuacions és màxim i, per
tant, es mereixen el nostre suport.

I en tercer lloc, perquè es presenta la figura no només de
l’agent COVID, que és una figura immediata i que pot donar
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una ajuda puntual, sinó que posa en marxa la figura de policia
que demanàvem a la nostra proposició no de llei presentada dia
8 de setembre de 2020 i que va ser votada en contra. Allà
demanàvem un borsí de policies locals, amb el qual els
ajuntaments podrien complementar les seves plantilles i així
cobrir les seves necessitats. Quan es convoqui aquesta borsa el
setembre, farà un any que presentàrem la iniciativa. Per tant, fa
un any com a mínim que haguessin pogut fer feina i no haver-
ho de fer aviat i de pressa com s’ha fet ara.

Tot i votar a favor, també diré que aquest decret llei és, com
diuen els meus companys, un pegat, un apedaçament que no
soluciona el problema. Hem d’avançar, ser previsors i poder fer
front a les situacions i necessitats de les Illes Balears, amb un
model de policia propi, perquè veim que el sistema vigent no
respon a les necessitats que ens trobam. Hi ha una manca de
prop de mil efectius, entre policia local, Policia Nacional i
Guàrdia Civil, que és endèmica perquè mai no es dóna una
solució definitiva i adequada. Ja a la modificació que es va fer
de la Llei 4/2013, de coordinació de policies locals, el
desembre de 2017, ens alegràrem que es poguessin donar
solucions i encaminar la situació, però no ha estat efectiu i no
s’ha fet el que es va aprovar. Es va donar solució al problema
d’interinitat que s’arrossegava i s’allargava en el temps i varen
poder consolidar-se places, i això pensam que no és
incongruent amb el que es vol fer ara, ja que queda molt clar al
decret, que té una durada màxima de tres anys i que es farà
mentre s’avanci en els processos necessaris i adients dels
ajuntaments.

La conselleria no s’hauria d’aturar aquí, ha de seguir
formant i posar-se devora els ajuntaments per poder consolidar
el gran nombre de places vacants que existeixen i que ho faci
de manera seriosa i rigorosa, com s’ha demanat des dels
diferents grups de l’oposició. També en aquella modificació
vérem que es posaven les bases a una policia autonòmica,
creant l’escola de seguretat, una figura que han passat quatre
anys i encara no tenim; i, al mateix temps, elaborar un informe
després d’un estudi previ per determinar quin tipus de model,
quina estructura seria necessària per poder avançar cap aquesta
policia pròpia, com marca el nostre Estatut. I no diguin que hi
ha un document existent, perquè s’ha fet aquest document
bàsicament per cobrir expedients, perquè sincerament no dóna
solucions i no les dóna de manera seriosa als problemes que
existeixen i cap allà on volem anar.

No és el moment, diuen molts, però desgraciadament mai
no és el moment de crear aquesta figura. El que veim és que si
no feim la feina prèvia, sempre es trobaran entrebancs que ho
excusin i seguirem tenint notícies com les que varen sortir ahir.
“Possible crisi de seguretat per falta d’efectius a la nostra
comunitat”, que ni tan sols es reforcen els mesos d’estiu com es
promet i s’anuncia. Podem posar l’exemple d’enguany, com
aquests 300 efectius que havien d’arribar i encara no tenim,
cosa que demostra que no es té en compte ni preocupa aquest
increment de la població de la nostra comunitat els mesos
d’estiu i que enguany es complica molt més a causa de la
pandèmia.

Hem presentat i aprovat propostes conjuntes per aconseguir
eliminar la taxa de reposició anual de la policia local, perquè
s’alliberin places de segona activitat i així es puguin incloure

a l’oferta pública. Però això són propostes que no són efectives,
desgraciadament, a curt termini.

Dit això també deman, i ja ho deman ara, que es tramiti com
a projecte de llei, ja que s’ha de millorar, s’ha d’avançar i
pensam que no només hem de pensar en la situació actual, sinó
que hem de mirar cap el futur. Hi ha incongruències en el
decret llei quan parlam de l’ingrés d’agents COVID. Es parla
d’una durada màxima de tres anys que s’estableix a l’article
10.1 del text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic; en
canvi, quan es parla de la temporalitat dels agents, diu
clarament que s’extingiran obligatòriament el 31 de desembre
de 2022. Per tant, s’hauria de poder arreglar. 

També pensam que s’haurien de modificar les funcions que
s’atribueixen a aquests agents. Estaríem d’acord en algunes,
com poder vetllar per aL compliment de les mesures COVID,
també per al compliment de les ordenances. Això ajudaria molt
a les tasques de la policia local, quan no tenim, com sabem, els
efectius necessaris. Hi ha ordenances, com poden ser
l’ocupació de la via pública, excrements, fems, etc., que
necessiten molt de temps i aquestes figures d’agents COVID
podrien ajudar. També en la col·laboració amb l’ordenació del
trànsit, com també col·laboren moltes vegades, ja en aquests
moments els membres de la Protecció Civil amb els
ajuntaments. Però també consideram que hi ha algunes funcions
que es marquen el decret llei, que poder excedir de les seves
competències, mentre no hi hagi una formació prèvia. Per tant,
s’hauria de fer un curs per formar mínimament aquests agents.

Pel que fa a les borses d’agent COVID, la primera, la
preferent, no tenim moltes esperances que hi hagi moltes
persones que puguin acreditar que tenen el curs bàsic de policia
local o de bomber i no tenguin una plaça. No sé les dades que
manegen des del Govern, però -com dic- no ho veim molt clar.

En definitiva i per acabar, podem millorar aquest decret llei
i crec que els municipis es mereixen que ho facem amb la seva
tramitació com a projecte de llei.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Gràcies, president. Bon dia, diputats i diputades.
Començaré la intervenció amb una reflexió de Gandhi, aquest
pensador i polític del segle passat, va dir: “una de les causes
que ens destruirà serà el negoci sense ètica, la riquesa sense
treball i la política sense principis”. Els record que la política
té com a objectiu principal el bé comú i quin bé comú més
elevat que la salut pública o la vida de les persones? Idò bé, la
salut pública és el que defensa, és el principal objectiu d’aquest
govern, de totes les polítiques d’aquest govern i també és el fi
últim d’aquest decret que debatem avui, perquè el que
demanam són més efectius per poder tenir més salut, per poder
tenir més control damunt les actuacions de la ciutadania i
perquè no es propagui el virus.
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Ara veurem el Partit Popular, el Sr. Camps, quin
posicionament té per defensar el vot negatiu, si són objectius
partidistes, si són objectius corporativistes, en lloc de donar
aquesta sortida a aquest decret, que el que fa és donar solucions
als ajuntaments que fa molt de temps que manifesten la seva
manca d’efectius; i, en definitiva, donar solucions als ciutadans
i donar servei als ciutadans, perquè ja veim que al Partit
Popular no li preocupa la salut pública, prefereixen somiar amb
eleccions, ho hem vist avui a la sessió de control, volen somiar
a governar o parlar formenterer, eivissenc, mallorquí o
menorquí. Aquesta és la realitat de l’oposició que tenim. Però
bé, passem al debat del decret llei, que com bé ha explicat la
consellera, modifica la Llei de coordinació i està consensuat
amb ajuntaments i amb la FELIB. 

Defensam el vot favorable d’aquest decret per convalidar-lo
i defensam que té vies de solució, no les millors, però sí que
dóna vies de solució a la situació tan desesperant que tenen la
majoria d’ajuntaments d’aquestes illes. Sabem que les bases de
la democràcia, una de les bases fonamentals de la democràcia
és la seguretat pública. Per tant, l’àmbit més proper d’aquesta
seguretat pública i més proper al ciutadà, és precisament la
policia local. Per tant, volem agrair la feina que han fet sempre
i especialment en aquesta pandèmia on s’han vist desbordats de
feina.

Així, ens posarem d’acord que el debat d’avui és molt
important i fonamental per a l’estat de benestar i més -com
deia- en una situació de pandèmia. Sí, patim un dèficit de
policies locals, ho han dit tots els grups, ho diuen tots els
ajuntaments, i és un mal que tenen tots els municipis de l’Estat
espanyol. Com exemple posaré una notícia que va sortir
diumenge passat a Santiago de Compostel·la, que també
demanen davant la situació de la plantilla tan precària, també
demanen que es facin contractacions extraordinàries
d’auxiliars. O per exemple a Granada, on s’han unit tots els
sindicats per demanar a l’ajuntament que també hi hagi
contractacions extraordinàries. Madrid també té un dèficit de
policies locals molt important. 

Per tant, és un mal endèmic, i jo no vull passar sense
exposar els factors principals d’aquest mal endèmic que tenim.
I un n’és la crisi de 2008 que va gestionar el Partit Popular i
que no va afavorir els serveis públics, al contrari, no va deixar
que es reposessin les places que quedaven vacants per jubilació
o per altres qüestions. Van ser sis anys, el 2012 les policies
només es podien reposar en un 10%, fins al 2018 no es va
millorar, no es va arribar al (...). Per tant, sis anys, sis anys de
fer passes enrere com els crancs, i aquest llast encara es
presenta a dia d’avui. Nosaltres continuam demanant que
s’elimini del tot la taxa de reposició, és la solució, però és cert
que duim molt d’anys de mancança, molts d’anys, on la
reposició era baixíssima. Per tant, els policies han hagut
d’operar molts d’anys amb deficiències importants i ara amb la
pandèmia ha quedat més evident que mai. Sí, perquè aquest va
ser el model del Partit Popular per gestionar una crisi i ara
tenim les conseqüències, va ser una maçada directa als serveis
públics i ens va deixar planxats, ens va deixar més prims que
aquest full. Per tant, ara hem de reconstruir i no es reconstrueix
en dos dies tot açò, perquè destruir i donar maçades és fàcil,
però construir i recuperar-nos no és tan senzill. 

Un segon factor també que és important i vull posar de
manifest que per recuperar la falta d’efectius, també és
necessari que surtin les places. És a dir, treure a oferta pública
les places i els processos ordinaris és llarg en el temps, parlam
d’un any i mig, dos anys. No sé, tal vegada el Sr. Camps que ha
estat vuit anys al capdavant d’un ajuntament, ens podria com és
de llarg treure una plaça de policia o no, perquè tal vegada li va
passar desapercebut si no en va treure cap, ja ens ho explicarà.
Aquest factor és important, s’han de treure les places, sembla
una obvietat, però les places vacants han de sortir a oferta
pública i amb posterioritat, com diu la llei, després es fan
cursos per part de l’EBAP.

Per tant, defensarem aquest decret llei, hi farem un vot
favorable, perquè és un decret des de la responsabilitat, des de
la coordinació i canalitza les necessitats dels ajuntaments.
Escoltant els ajuntaments i compartint les possibles solucions
s’ha arribat a aquest decret llei. Per tant, donarem suport a
aquest marc regular, que és d’urgència i de necessitat, perquè
les plantilles de policies locals puguin incorporar policies per
una banda i personal de suport per una altra. Ho ha explicat bé
la consellera, és corregir la mancança de personal de manera
urgent, però acotada en el temps. No és la millor solució, però
almanco per un temps concret dóna solucions.

Per tant, l’objectiu principal és continuar consolidant les
plantilles de policies locals, així tindrem tres vies, tres vies
clares, la primera ordinària, que és treure les places a
convocatòria ordinària, record que és un termini llarg, però
també vull recordar que ara aquest estiu hi ha 96 policies que
entraran en pràctiques en els ajuntaments de les Illes, que han
estat formats per l’EBAP, vull dir que aquests processos
segueixen en marxa, ja se n’han fet prou i ara segueixen en
marxa i se segueix formant. Una segona via, que sí que
incorpora aquest decret, que és més ràpida que els ordinaris i
extraordinària, però no suficientment ràpida per donar una
solució immediata, que és la borsa d’interins de policies, que
està descentralitzada per illes i que donarà aquest alleujament
als ajuntaments de les places vacants. Però hi ha el compromís
que els ajuntaments han de treure oferta pública, açò és molt
important per consolidar les plantilles. I la tercera via i ja més
immediata és la de l’agent COVID, aquest agent consideram
que serà un bon suport de feina a les policies locals.

He de dir que El Pi és cert que va fer una proposta en
comissió, que s’aproximava un poc a aquesta proposta, crec
que van ser prou avançats i que en aquell moment ho van
derivar cap al debat de policia autonòmica, però sí que és cert
que bé, que compartim amb el Grup Parlamentari El Pi el
municipalisme que va tenir en el seu moment amb aquesta
proposta. Des de l’autonomia, el respecte a l’autonomia
municipal, cada ajuntament podrà, triarà si vol acollir-se a la
proposta dels agents COVID o no. Vull dir, els ajuntaments
tenen l’autonomia, nosaltres som municipalistes també, per
tant, cada ajuntament triarà acollir-s’hi o no.

Per tant, farem un vot favorable a aquest decret llei. Creim
que és molt necessari en el moment de pandèmia en què ens
trobam, estam a un moment clau on agafam el 70% de la
vacunació a la població que ens donarà aquesta protecció de
ramat, que es diu. Per tant, anam a un bon ritme, molt bon
ritme, de vacunació, hem obert al col·lectiu de més de 12 anys,
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som la primera comunitat que ho hem fet, però encara tenim
situacions de risc que hem de controlar, que hem de controlar,
i per açò, necessitam urgentment que hi hagi aquest suport a la
policia.

Per tant, acabaré agraint una altra vegada la feina que fan
les policies locals, i més ara en temps de pandèmia, i també als
grups parlamentaris que facilitaran l’aprovació d’aquest decret
i que són capaços de posar les necessitats dels ajuntaments, per
tant dels ciutadans, i la protecció de l’estat de benestar per
davant de qualsevol altra cosa com la seva prioritat principal.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr. President
en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Carbonero. Abrimos el turno de
intervenciones de los grupos parlamentarios que se posicionan
en contra. Por parte del Grupo Popular tiene la palabra el Sr.
Camps. 

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. En nom del Partit
Popular, primer de tot, volem fer un reconeixement responsable
i coherent a tots i cadascun d’aquests 2.286 policies locals,
segons consta a la darrera memòria de la Sra. Garrido. 

Si feim una mica de memòria i contrastam de forma
objectiva i responsable, podem apreciar com la deixadesa i
l’abandó del Govern durant aquests darrers sis anys ens ha dut
a aquesta situació dramàtica. Ara, amb aquest nou decret i els
seus agents COVID, es trobem davant d’un nou despropòsit del
govern de la Sra. Armengol.

Quan el Partit Popular va assumir el Govern l’any 2011,
amb una comunitat autònoma arruïnada -s’ha de tenir un poquet
de memòria, senyors socialistes, sobretot els veterans que fa
anys que són a les administracions-, amb un deute als calaixos
per pagar més de 1.600 milions d’euros, la policia local a
Balears, segons recull la memòria de l’ISPIB, Sra. Garrido, de
2012 hi havia 2.605 policies. L’any 2015 quan va recuperar el
Govern la Sra. Armengol el varen trobar amb 2.589 policies.
Per tant, una diferència perfectament corregible de 16 policies.
Sí, han sentit bé, 16 policies. A l’última memòria de 2019,
perquè no s’atreveixen a publicar ni a anunciar la de 2020, hi
havia 2.286 policies. Per tant, han generat vostès tot solets un
dèficit de 303 policies. 

A dia d’avui, d’una forma irresponsable com he dit fa un
moment, són incapaços d’anunciar la memòria de 2020. Mirin
l’evolució de les plantilles de policies locals. Sra. Garrido,
aixequi el cap, per favor, perquè açò és de la seva màxima
competència. De 59 a 63 anys, de 59 a 63... -hagués penjat la
memòria de 2020 tindria la fotografia al moment-, de 59 a 63
anys, per tant, als 60 els policies ja es jubilen, perdrem més de
120 policies. Açò és el respecte a policies locals de les Illes

Balears que té la responsable del Govern de les Illes Balears en
matèria d’interior.

(Alguns aplaudiments)

Vostès, que es varen trobar una administració ordenada i
recuperada econòmicament, tot el contrari que ens vàrem trobar
nosaltres, han tingut uns ingressos extraordinaris amb més de
4.000 milions d’euros i han estat incapaços de poder tirar
endavant; per exemple, Acords de Bellver, el 172:
“desenvoluparem l’EBAP per garantir la formació contínua
dels professionals públics i la incorporació de nous empleats
adaptant-se a les exigències una administració pública moderna
i eficaç”. Els agents COVID és un clar exemple de la seva
incapacitat.

Per al Partit Popular la seguretat i la formació dels
professionals han de ser irrenunciables i prioritàries per poder
disposar d’uns serveis públics de qualitat i pel respecte que es
mereixen els nostres policies locals, mentre que per a vostès no
han estat ni són una prioritat ni han tingut ni tenen la voluntat
ni la capacitat, ja que els fets ho demostren.

El camí tortuós que pateixen els bombers, Sra. Garrido. A
l’anunciada llei del foc, de la Sra. Cladera, un altre dels seus
anuncis estrella que brilla per la seva absència. Sra. Garrido,
sap que el Consell Insular de Menorca ja té encarregat un pla
estratègic per abordar el present i futur del Servei de Bombers
de Menorca perquè no els passi el que els està passant als
policies per la seva incompetència? Vostè ho sap? Perquè a dia
d’avui encara no han estat capaços de tramitar la llei del foc,
que havia de ser una prioritat d’emergències en aquesta
comunitat autònoma. 

En matèria d’emergències es llueixen, Sra. Garrido. No puc
entendre com amb tots aquests episodis viscuts els darrers anys,
que vostès han tengut la responsabilitat de govern, amb tanta
desídia, amb tanta improvisació, la seguretat dels ciutadans i els
propis professionals els posen en risc. Açò no és un joc, perquè
vostès tenen la responsabilitat de vetllar, tenen les eines, amb
l’EBAP i l’ISPIB, perquè tenen competències, perquè són el
Govern i no ho saben, però els falta l’important, creu el que
tenen, complir i apostar sense fissures per les nostres policies
locals. Necessitam un govern compromès, que lideri, que els
doni suport, que els formi, que els doti amb eines suficients per
al seu treball diari, que els estimuli. Tot açò amb vostès és
vertaderament impossible.

A vostès els falta lideratge, previsió, planificació,
organització, conceptes bàsics, Sra. Garrido. Ens costa pensar
que el seu director general d’Emergència i Interior avali i
defensi aquest decret llei. Avui matí no ha estat capaç de
ratificar-ho. El defensa o és una imposició per part seva, Sra.
Garrido?

Què dir amb un últim fixatge del cap de formació de
l’EBAP? En aquesta legislatura ja han passat tres persones.
Vostè troba que no necessitam una persona experimentada, una
persona que pugui ajudar a sortir d’aquestes precarietats i
d’aquestes necessitats? No, vostès han apostat per una persona
de partit, una persona amb el carnet socialista, Sra. Garrido. 
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Amb la quantitat de bons comandaments que hi ha dins les
policies locals a totes les Balears em diran que no ho haguessin
fet bastant millor aquest decret llei? Han estat incapaços de
convocar l’Observatori de seguretat de les Illes Balears. Aquest
és el talant de consens, açò és el talant de participació que té el
govern de la Sra. Armengol. 

Mentre vostès exploren altres camins perillosos i inviables
en el present amb la hipotètica policia autònoma, són hostatges
dels nacionalistes, mentrestant perden energies necessàries. En
el dia a dia els nostres municipis no disposen d’uns mínims de
policia local i han de deixar de prestar els torns de nit,
contractar seguretat privada, reforçar diàriament els torns.
Aquesta és la seva aposta per uns serveis públics de qualitat,
aquesta és la seva aposta per la conciliació familiar dels serveis
públics. Vostè sap que hi ha policies que han hagut de fer 28
serveis de feina durant un mes? I li fa gràcia, ja veig que li fa
gràcia, com que vostè tot s’ho posa a l’esquena i no té cap
respecte ni a l’oposició ni als policies de les Illes Balears.

Si el que pretenen és crear el caos, ja hi ha arribat, Sra.
Garrido. Ha arribat al límit justificant l’impossible. Si amb la
policia autonòmica vostès troben que tindran un millor servei,
és tot el contrari. Els municipis tenim els millors professionals,
tenim els professionals que els ciutadans coneixen, tenim els
professionals que tenen les plantilles estables dins la comunitat
autònoma, coneixen tots els entrebancs dels municipis. Per tant,
vostès els falten al respecte creant ara aquesta nova figura.

Sra. Garrido, duen sis anys en el Govern i són incapaços
d’haver corregit aquest previsible escenari. Estam davant d’un
nou abús i vostè, consellera, el dia 15 de juny, com també li he
recordat fa un moment o unes hores millor dit, encara ha tingut
la irresponsabilitat de tornar afirmar que era una bona
modificació de la Llei de coordinació de policies, jo no sé com
vostè s’atreveix a fer aquest tipus d’afirmacions quan té tot el
col·lectiu en peu de guerra, té tots els sindicats que no la
suporten, té els tres exdirectors generals que tampoc no hi
donen suport, se’n recorda del Sr. Amengual i del Sr. Perelló,
avui de matí ha fet unes declaracions el Sr. Perelló, que tampoc
aposta per aquesta figura.

(Remor de veus)

Vostè... que no, el decret va relacionat amb les afirmacions
que li faig, Sra. Consellera, quan diuen les veritats veig que
vostè acota el cap.

La missió de l’EBAP era millorar la formació i la
capacitació dels empleats públics de la comunitat autònoma; ja
veiem que és una tasca perduda amb el Govern de la Sra.
Armengol.

Avui, amb aquesta convalidació del decret llei, confirmaran
la seva irresponsable gestió, el seu desconeixement real quant
a la figura estratègica i necessària a les nostres illes, que són les
policies locals. Aquesta és la seva capacitat de reacció,
planificació i aposta per uns serveis públics de qualitat
professionals?

Vostès a les memòries de l’ISPIB, que des del primer minut
de govern, que fa sis anys, seguien l’evolució de les mateixes

i han estat incapaços de fer una acció tan senzilla i econòmica
de seure amb els ajuntaments per ordenar, coordinar i
solucionar les convocatòries necessàries cada any per formar i
posar a disposició dels mateixos nous policies locals. En canvi,
ara, a la desesperada, el seu abandó, inventen la figura d’agent
COVID, com pot justificar seriosament per a una persona amb
la simple acció d’haver participat durant els darrers cinc anys
en processos selectius donaran aquesta responsabilitat, Sra.
Garrido? Unes persones que no tenen ni una hora de formació
específica, així sí que han tingut aquests 2.286 policies de les
Illes Balears 800 hores de curs de formació, més mig o un any
de període de pràctiques, això és el respecte que té als
professionals? Aquesta és l’administració pública de qualitat
que vol, Sra. Garrido?

Ja pot acotar el cap, ja.

Vostès, a la seva exposició de motius, defineixen per
dotar...

(Remor de veus)

... el Reglament de coherència, coherència, Sra. Garrido? Si
vostès fa molts anys que l’han perduda. No confongui agent
d’autoritat amb membres de les forces i cossos de seguretat,
amb aquesta convalidació pretenen atorgar funcions pròpies
dels membres de les forces i cossos de seguretat, policia
nacional, guàrdia civil, policies autonòmiques i policies locals,
amb funcionaris interins no preparats i propiciar l’intrusisme
professional, la qual cosa els deixa, a ells i als ciutadans, davant
una indefensió jurídica total. Ja veiem l’interès i l’estat anímic
que té la Sra. Garrido. El significat d’indefensió jurídica no fa
falta que el cerquem al diccionari, Sra. Garrido, ja que són uns
experts en aquest tema, tant de bo que els tribunals, odiats per
vostès, els ratifiquen.

Recordi que el funcionari interí substitueix el funcionari de
carrera, aquesta figura no crea ni existeix com a funcionari de
carrera. Què volen, guanyar temps i dir que l’oposició els ha
tombat el suport a les policies locals? No confongui la
ciutadania, si no prospera aquest decret llei és perquè a
l’oposició existeix coherència, seny i sentit comú.

Si la figura ja no se sosté de per si, l’acabam d’arreglar del
tot en incorporar els aspirants a bomber, Sra. Garrido, em pot
explicar o ens pot explicar quan tengui torn de la seva paraula
què tenen a veure...

(Remor de veus)

..., què tenen a veure, bé, el seu representant, la seva
representant, la Sra. Carbonero, vostès poden explicar als
ciutadans...

(Remor de veus)

... que poden explicar als ciutadans...

LA SRA. PRESIDENTA:

Por favor, Sra. Consellera.
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EL SR. CAMPS I PONS:

... què tenen a veure els bombers amb la policia local, Sra.
Garrido? És la mateixa formació? Vostès han fet un copia y
pega de la llei Celáa, aquí passa tothom perquè aquí ens fan
falta policies i ho acceptam tot, açò és la responsabilitat, açò és
la professionalitat i açò és l’administració que vol el Partit
Socialista.

Sra. Garrido, desperti del seu somni, açò és real, juguen
amb la seguretat dels ciutadans i professionals, amb la dignitat
de tots i cadascun dels policies de les Balears, aquesta és la
seva aposta per uns serveis públics de qualitat professional,
Sra. Garrido?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Just començar la legislatura, ara escolti’m bé, ara escolti’m
bé, que vostès...

(Petita cridòria i remor de veus)

..., després..., Sra. Garrido, li recordaré el que ha fet el Partit
Popular des del principi d’aquesta legislatura, jo li ho
recordaré, Sra. Garrido; just començar la legislatura, el
setembre del 2019, el Partit Popular va presentar una
proposició no de llei en la qual demanàvem dues coses, el que
vostès són incapaços i tenen la responsabilitat, i li fa tanta
gràcia, sol·licitava una convocatòria extraordinària i urgent de
cursos de formació per formar nous policies per als municipis
de les Illes Balears i fer una distribució en funció de les
necessitats de cada una de les Illes; dos, coordinar amb els
municipis el que vostès són incapaços de fer, Sra. Garrido, el
que són incapaços de fer el Partit Popular ja fa dos anys que li
ho demana, i ens venen aquí amb aquest pegat que no sé amb
què l’aferren; coordinar amb els municipis un sistema de
cobertura de places de policia local que garanteixi una
proporció adequada a les necessitats de cada illa, han estat
incapaços, van votar que no, açò és la responsabilitat i la visió
de present i futur que té el Govern de la Sra. Armengol.

Diferents preguntes a ple, alguna a vostè i alguna a la seva
antecessora, la senyora...

(Se sent una veu de fons que diu: “Castro”)

..., la Sra. Castro -gràcies, Sra. Garrido-, relativa al
funcionament de l’EBAP, reforços de les dotacions de la
policia local, política en matèria de policia local, millores en la
normativa vigent per resoldre les precarietats que pateixes les
policies; necessitats que pateixen els municipis; millores en
formació, i vostès sempre, sempre ens voten que no.

El febrer d’enguany, una altra proposició no de llei
presentada pel Partit Popular, dotar de partides econòmiques
addicionals a la Conselleria d’Administracions Públiques i
Modernització, destinades a ajudar els ajuntaments per poder
donar compliment a les instruccions aprovades pel Govern que
vostè representa, Sra. Garrido. I vostès van votar que no, a
vostès els donen càrrega de feina, càrrega de competències,
càrrega d’accions, però no són capaços de fer un reconeixement
als municipis ni donar una partida ni un suport econòmic.

Sol·lictàvem també reforços urgents de cossos i forces de
seguretat de l’Estat, vostè se’n recorda quan va sortir als
mitjans de comunicació, que va anunciar 300 reforços de
policies nacionals i guàrdia civil? Què sap quants n’han arribat?
Vostè sap que és una experta en manipular les notícies, vostè
no sap què és comido por lo servido; aquests 300 policies i
guàrdies civils són els efectius que han acabat el període de
pràctiques o han demanat destins a un altre indret de les
comunitats autònomes per poder anar a prestar el seu servei,
açò no és un reforç d’estiu, Sra. Garrido, perquè si tinguessin
aquests reforços d’estiu tal vegada no haurien de plantejar-se
vostès aquest tipus de figures.

Per tant, encara pensa avui que té davant una oposició
irresponsable, Sra. Garrido, que improvisa, que no col·labora,
que no aporta les seves iniciatives propositives, encara ho
considera, Sra. Garrido?

(Remor de veus)

Per finalitzar, Sra. Consellera, li vull recordar que no han
estat capaços vostès de convocar ni tan sols una vegada, amb
aquesta situació dramàtica, urgent, el Consell de Coordinació,
ni els sindicats no han aprovat aquestes mesures, ni ho
accepten, vostès mirin els mitjans de comunicació avui, per
exemple, en el municipi de Maó denuncien l’abús de poder, el
maltractament que els fa l’equip de govern cap als
professionals, els canvien els torns quan els ve en gana, els fan
qualsevol tipus de pressió per poder treure endavant la situació
que ells han estat incapaços en primera instància com a govern
de poder posar una solució, ni escolten els seus tres exdirectors
generals, dos del Partit Socialista, la seguretat privada ja els ha
anunciat que els durà als tribunals. Què troba que van bé encara
a dia d’avui amb aquesta proposició de forma descabellada?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Camps, tiene que terminar, por favor.

EL SR. CAMPS I PONS:

Tenen temps de rectificar. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Por parte del Grupo Parlamentario VOX-Actua Baleares
tiene la palabra el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Vicepresidenta. Sr. Camps, me ha dejado
usted el gallinero izquierdoso alborotado, pero, bueno, antes
que nada...

(Remor de veus)

..., antes que nada,...

(Remor de veus)
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... -y sigue alborotado, y sigue alborotado-, antes que nada me
quiero sumar al agradecimiento a las policías locales de todo el
país que ha hecho el diputado de MÉS, es decir, a los de
Barcelona, Cuenca, Salamanca, Soria, Burgos, y especialmente
a las policías locales de Baleares; porque, claro, nos ha venido
a vender una solución mágica que es la policía autonómica, de
la que se ha hablado aquí unas cuantas veces, y el Sr. Diputado
de MÉS, además, nos ha dicho que era una policía que no sería
represiva, y yo supongo que su modelo debe ser, no sé, los
mossos d’esquadra de Catalunya, a los que 200 jueces y el
Comité Contra la Tortura de la ONU criticaron en 2012 por el
indulto a cuatro mossos d’esquadra que habían torturado a un
inocentes, que son conocidos por sus cargas injustificadas y
violentas, por sus palizas en comisaría y muertos en comisaría,
supongo que ese es su modelo de policía no represiva.

Claro, luego sale la Sra. Diputada del Partido Socialista a
defender este proyecto citando a Gandhi, empezamos mal, un
racista, maltratador y pederasta, con lo cual todo lo que viene
después,...

(Remor de veus)

..., todo lo que viene después, pues va en la misma cuenta. 

Pero lo importante, lo importante que son las palabras de la
Sra. Consellera, que, bueno, son previsibles en su discurso,
siempre es el mismo, es como las canciones de Georgie Dann
del verano que siempre eran las mismas, pues su discurso
siempre es el mismo: punto número uno y fundamental de
cualquier discurso que ustedes hacen, búsqueda obsesiva de
culpables; hay unos pocos, que no los acabamos de identificar,
pero hay unos pocos malévolos, que son los culpables de que
se hayan disparado las cifras de la pandemia. Y su obsesión por
el control, es realmente obsesiva su obsesión por meternos aún
más con calzador estas medidas ilegales que les tumban
constantemente los tribunales, incluida la de tenernos
encerrados, que ya dijo el Tribunal Constitucional que era
inconstitucional. Ahora quieren crearnos una especie de cuerpo,
no sé, de comisarios políticos que nos vigilen, como ese dron
que utilizaron ustedes del cuerpo de Emergencias para vigilar
los botellones y que ya está estudiando la Policía Nacional su
ilegalidad.

Pero empecemos con el decreto en sí, ¿urgencia? ¿Un año
y medio después se acogen ustedes a la urgencia? ¿Qué
urgencia? Urgencia a lo mejor hace seis meses, hace un año,
ahora ya no es urgente, para ustedes todo es urgente, pero la
urgencia no está suficientemente justificada.

Luego crean ustedes estos agentes COVID, que nos dicen
que su función principal será vigilar el correcto cumplimiento
de sus medidas represivas y liberticidas, pero si uno se va al
decreto, dice: “Velar por el cumplimiento de las medidas
COVID vigentes, pero velar por el cumplimiento de las
ordenanzas, bandos y otras disposiciones y actas municipales,
dentro del ámbito de su competencia; custodiar y vigilar bienes,
servicios, instalaciones y dependencias; colaborar en la
ordenación, señalización y dirección del tráfico en el suelo
urbano legalmente delimitado, de acuerdo con las normas de
circulación; cooperar en la resolución de los conflictos
privados cuando sean requeridos para ello; practicar las

primeras diligencias por accidentes de circulación dentro del
casco urbano para garantizar la seguridad del lugar del
accidente y el auxilio a los implicados; formular denuncias en
el ejercicio de sus funciones, en su condición de agentes de la
autoridad; y cualquier otra que les atribuya la legislación
vigente.” Vamos, les ha faltado operar a corazón abierto si
fuera necesario y fuera menester; porque, además, esa bolsa
que ustedes crean de interinos, esa bolsa de la que ustedes
quieren tirar con el único requisito de haberse presentado
alguna vez al examen, es, como necesitamos médico, oye, pues
vamos a darles el título a todos los que se hayan matriculado en
primero de carrera, que algo de medicina saben; claro, más que
yo, posiblemente, si han cursado primero de carrera, pero eso
no les habilita para ser médicos.

Pero permítame que hable por boca de otros, Sergi
Torrandell, jefe de la Policía Local de Llucmajor y una de las
personas de mayor prestigio dentro de su profesión:
“Menosprecio a los policías locales, insulto a la profesionalidad
y formación policial, inseguridad jurídica para los ciudadanos,
se hace al margen de la ley vigente y se les da atribuciones que
corresponden a los cuerpos y fuerzas de seguridad sin
pertenecer a ellos.” Comisiones Obreras, Agrupación de
Policías Locales de Baleares de la Federación de Servicios a la
Ciudadanía: “Máxima preocupación y rechazo a la futura
creación de un cuerpo de agentes COVID”. El sector de
seguridad privada de Baleares, que ya anuncia que les llevará
a los tribunales, sin cobertura legal y ejemplo de intrusismo
laboral. UGT: “Aberración, la creación de agentes COVID es
volver 30 años atrás”. Sebastián Amengual y Pere Perelló,
exdirectores generales de Interior y Emergencias con el PSOE:
“Acción precipitada, poco fundamentada jurídicamente, supone
un gasto público inútil”, ...

Pero claro, como nos ha dicho la presidenta, son ustedes -
¿cómo era?- el gobierno del consenso y del diálogo y de...,
pues con quien consensuan ustedes, ¿con ustedes mismos
delante del espejo? Porque no consensuan con nadie más, ni
con las asociaciones sindicales, ni con las asociaciones
profesionales, ni con las personas que entienden de este tema.
Ustedes, como siempre, se sacan de la manga un decreto -
insisto- sin justificar la urgente necesidad, porque si ustedes lo
que quieren suplir es el problema endémico de las policías
locales, el problema endémico no es de hoy, viene de mucho
atrás. Y si ustedes quieren hablar de tasas de reposición, vayan
a hablar de tasas de reposición allá donde gobiernan, en el
Congreso de los Diputados en Madrid, donde gobiernan
ustedes con aquellos otros señores, y cambien las tasas de
reposición.

Rompan alguna de las barreras de la ley Montoro y la
estabilidad presupuestaria y permitan el incremento de las
plantillas, pero ¿por qué no lo hacen, por qué vienen aquí a
contarnos chiribitas en esta cámara si dónde ustedes tienen el
poder, y en esto tiene la razón el señor de MÉS, para arreglar
este problema no lo hacen, no lo hacen? Sí, alguna vez les
tengo que dar la razón, un reloj estropeado si acierta dos veces
al día das la hora, alguna vez tiene la razón.

Y, en definitiva, lo que ustedes buscan, y yo entiendo a El
Pi, su voto favorable, un partido municipalista, es verdad, los
alcaldes se encuentran con auténticos problemas, y en los
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municipios especialmente pequeños donde existe la
competencia feroz de otros municipios mayores que pueden dar
mejores condiciones salariales, pues se quedan sin policías;
pero la manera de arreglarlo no es decir: y les vamos a poner un
uniforme a un señor que un día se presentó a una oposición,
aunque no sacara, vamos, nada aprobado, basta que se haya
presentado alguna vez en los últimos cinco años a una
oposición, le vamos a calzar un uniforme, le vamos a hacer
agente de la autoridad y le vamos a poner a hacer lo de la
COVID, a dirigir el tráfico, a mediar en las peleas entre vecinos
y a poner multas. Sí, aquí lo pone, aquí lo pone, me parece,
“formular denuncias en el ejercicio de sus funciones, en su
condición de agente de la autoridad”, eso es poner multas, aquí
y en Perú...

(Remor de veus)

Pero vamos, es que al final ustedes lo que quieren es
denigrar a esas policías locales que ustedes dicen defender,
denigrarlas, haciéndoles de menos en su profesionalidad. Un
policía no se improvisa, un agente de la autoridad no se
improvisa, no se improvisa, ha de tener no solo una formación
y haber pasado una oposición, luego tiene que hacer unas
prácticas. Y eso es lo que hace que tengamos seguridad en las
calles, garantía jurídica, y no pues uno que un día decidió: me
voy a presentar a la oposición de policía, porque es que no
podemos actuar de esta manera, no podemos actuar de esta
manera.

No hay ninguna urgente necesidad que haga que tengamos
que sacar a estos chavales, vestidos de uniforme, a la calle, a
hacer ¿de qué, de policías que no son? Porque en el fondo lo
que ustedes están diciendo aquí, en este decreto, es que son
policías, policías en todo menos en perseguir, no sé, a los
narcotraficantes, pero en todo lo demás son lo que hacen los
policías locales.

Y ustedes lo que tendrían que empezar a hacer y hablar con
sus superiores de Madrid es tener aquí las dotaciones
necesarias de policía nacional y de guardia civil, pero ¿cuál es
el problema? Que cómo va a venir aquí un policía nacional o va
tener ganas de venir, o un guardia civil, si se encuentra con un
plus de insularidad miserable, con un nivel de altísimo, y
encima, como tenga niños en edad escolar, los tiene que
escolarizar en catalán...

(Remor de veus)

..., por supuesto. Entonces, ¿con qué ganas van a venir aquí,
con qué ganas? Pues con muy pocas...

(Remor de veus)

... no, no, no es ninguna desgracia, es una realidad, la desgracia
es que ustedes atropellen los derechos y libertades
fundamentales una y otra vez, eso es una desgracia. Y por eso
no vienen policías y por eso no vienen guardias civiles, y ese es
el problema. Pero eso lo tienen que hablar ustedes con el Sr.
Marlaska, uno de los peores ministros del Interior que ha
habido, pero que no sé, se le pasó a Pedro Sánchez, cuando
empezó a disparar con el revolver, y es uno de los que quedó,
¡y así nos va todo!

En definitiva, de verdad, ¿quieren ustedes arreglar el
problema de las policías locales? Nos sentamos, lo hablamos,
con esas cosas del diálogo y el consenso que le gusta a hablar
a la Sra. Armengol, para salir en la tele en sus dos minutitos de
gloria, porque nos acusa a los demás, pero es que su discurso
siempre es el mismo, diálogo, diálogo y consenso. Ustedes no
dialogan nada, no consensuan nada y siempre es: esto son
lentejas, las tomas o las dejas. Y con nosotros en esta aventura,
desde luego, no cuenten.

Gracias, Sra. Vicepresidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. Abrimos el turno de réplica
de los grupos que han intervenido a favor, por parte del Grupo
Parlamentario Unidas Podemos tiene la palabra la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, presidenta. Bé, jo, Sr. Camps, crec que quan vostè
surt aquí hauria de dir les veritats senceres, això per començar,
i crec que seria bo explicar el còctel molotov que s’han trobat
en la situació de la policia local, perquè, per una part, en
aquestes dades que vostè donava vostè ha obviat completament,
primer de tot, l’aprovació de la jubilació anticipada que ja va
fer que molts d’agents sortissin; segon, les segones activitats,
que vostè, sent de Menorca, crec que hauria de conèixer prou
que hi ha diferents municipis d’allà que pateixen una greu
situació a causa de les segones activitats que fan que no hi hagi
agents al carrer; tercer, les taxes de reposició, vostè, que ve del
Partit Popular, hauria de saber que són vostès els que varen
orquestrar aquestes taxes de reposició, que han ofegat els
ajuntaments, està clar que dins la seva línia de voler boicotejar
a l’estat del benestar tots els serveis públics, per caminar cap a
la privatització, tal i com han demostrat a la Comunitat de
Madrid, que és cap on vostès fan feina.

Per tant, si es tenen en compte aquests tres factors, crec que
es pot fer una idea vostè del per què hi ha algunes places que
no es cobreixen, i jo crec que aquestes qüestions s’haurien de
dir per ser realment seriosos.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Exacte, no ho és.

A més, m’agradaria comentar que també s’ha parlat
d’acords aquí, bé, això és un acord fet dins la FELIB, on hi ha
representats tots els ajuntaments; crec que tots som conscients
que hi ha una problemàtica greu quant a la manca d’efectius de
policies locals i aquesta és una solució que és temporal; que, a
més, ja ha explicat la consellera que està clar que no és la
solució definitiva a aquesta problemàtica, però que avui per
avui resulta que hi ha una pandèmia, resulta que som a l’estiu
i resulta que falten persones fent feina.

I s’hauria d’aclarir també, no són policies locals, per molt
que vostès surtin aquí a repetir “són policies locals”, no són
policies locals, i això també convendria que ho tenguessin clar
vostès.
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Per què té una durada determinada un agent COVID?
Perquè evidentment ja hem dit que això no és la solució, que és
una solució transitòria, perquè ara mateix hi ha una urgència i
un problema, la solució és que hi pugui haver policies locals i
que es facin tots els concursos i oposicions que s’hagin de fer
i que es facin les formacions. Ara bé, també resulta molt
agosarat sortir aquí a voler donar entendre que des del Govern
s’han fet les formacions i que des dels ajuntaments tampoc no
n’hi ha hagut cap que hagi volgut treure les places, perquè això
és una mentida, perquè a moltes comissions ja s’ha parlat de
quines són les tasques que ha fet el Govern.

Jo convid el Sr. Camps que ens il·lumini a tots avui aquí,
que surti a aquesta tribuna i que ens expliqui quina és la seva
solució, però ha de ser una solució bassada en la legalitat, una
solució que respecti també les competències, que crec que
vostè aquestes competències no les té molt clares. I m’agradaria
també que surti aquí a explicar en el moment que s’ha de
contractar un policia tot el procés que s’ha de fer, i si ho pot
temporalitzar. M’agradaria escoltar-lo a vostè a veure si és
conscient del temps i de la feina que s’ha de fer...

(Remor de veus)

..., no, perquè està molt bé de vegades parlar, però de vegades
sembla que es parla des del desconeixement. Per tant, jo a vostè
el convid avui aquí a sortir a comentar totes aquestes qüestions.

I, com dic i s’ha remarcar a diverses intervencions que ja
s’han fet avui aquí, dintre del si de la FELIB s’ha parlat
d’aquesta problemàtica i s’intenta donar una solució, i que
evidentment nosaltres continuarem treballant també per tal de
col·laborar amb tot el que es pugui fer per a l’estabilitat de les
policies locals, com fem sempre.

Gràcies, presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Sans. Per part del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Bé, que el PP avui voti en contra
d’aquest decret, amb la quantitat de regidors i batles amb
responsabilitats de govern, a mi la veritat és que em sembla una
mica irresponsable per part seva, al final vota en contra d’un
acord entre Govern i ajuntaments, perquè al cap i a la fi aquest
decret s’ha pactat amb els ajuntaments via FELIB. De fet, El
Pi, que és a l’oposició, que coneix perfectament la realitat
municipal perquè governa a molts d’ajuntaments, igual que en
teoria la coneixen vostès, perquè també governen a molts
d’ajuntaments, vota a favor; des de la crítica?, sí; des de la
necessitat de millorar-lo?, sí; però des de la responsabilitat de
govern que tenen a molts de municipis, voten a favor.

Per tant, és irresponsable per part seva votar en contra d’un
acord entre Govern i ajuntaments, no d’un decret fet per part
del Govern aïlladament, sinó d’un acord.

És clar, vostès s’han estimat més venir aquí a poder fer el
discurs enfadat i crispat que assumir la responsabilitat d’aquells
que governen. Deuen ser els efectes col·laterals de la ressaca
del congrés del negacionisme.

(Remor de veus i algunes rialles)

I quant als ultres del galliner, no escolten durant el plenari,
Sr. Rodríguez, vostè no ha escoltat durant el plenari. El Sr.
Melià ha llegit al Sr. Campos la definició que en fa la RAE de
la paraula “país”, li recoman, no li llegiré jo, no li faré aquest
favor, ho faci vostè, que és a qui li toca, qui no diu les coses
com toca en aquest faristol, cerqui la segona accepció de la
paraula “país” i veurà que les Illes Balears encaixen
perfectament a la definició que fa la RAE de la paraula “país”.

Una altra cosa, com que vostès són extremadament
previsibles, es pensen que tots som previsibles també. No, el
nostre model no són els mossos d’esquadra, el nostre model és
un model que ens plantegen batles i batlesses, regidores i
regidors que tenen responsabilitats de govern i que cada dia han
de treballar sobre el territori, per assegurar la seguretat dels
seus municipis. Però, és clar, vostès amb batles i regidors no hi
poden parlar, perquè batle no en tenen cap i responsabilitat de
govern ara en tenen a Llucmajor, col·lateralment, però molt
poqueta.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Si m’ho permet ho faré des de l’escó i
ho faré molt breument i reiterant ja el que he dit.

Aquest decret llei és una solució ràpida i necessària per
donar oxigen a la manca d’efectius de la policia local dels
nostres municipis, tant amb l’increment de policies com amb la
figura de l’agent COVID. No és la panacea i, per tant, s’ha de
poder millorar en la seva tramitació com a projecte de llei, i
d’aquí deman als grups parlamentaris que s’ho pensin i ho
puguem fer entre tots per millorar-lo.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Carbonero. 

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Moltes gràcies, president. Sr. Camps, crec que es quedarà
amb les ganes avui de sentir la rèplica de la Sra. Consellera
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perquè el Reglament del Parlament no, no, no..., no ho permet,
per tant, li recoman que llegeixi el Reglament. I també li record
que jo no som representant de la consellera, nosaltres aquí hi
som per debatre un decret llei,...

(Remor de veus)

... hi som per debatre un decret llei els diferents grups
parlamentaris. I vostè el que necessita és una interpel·lació a la
Sra. Garrido, perquè jo li he sentit anomenar la Sra. Garrido
com a cent vegades...

(Remor de veus)

... i, a més, volia sentir una contesta, per tant, demani una
interpel·lació a la Sra. Garrido. Però avui debatem un decret
que li diem que està consensuat i li repetim, està consensuat
amb la FELIB, és el que demanen els ajuntaments, són les
necessitats que hi ha al carrer i vostès hi votaran que no; vostès
és que és cert: oposició dolenta, molt dolenta, és així.

Però és que no..., no només són una oposició dolenta i
crispada, perquè ho hem vist amb la intervenció del Sr. Camps,
amb totes les paraules que ha arribat a dir de deixadesa,
incapacitat, manipulació, són dolents a l’oposició, però són
encara molt més dolents quan governen, molt més encara,
perquè vostès van ser els qui van acomiadar quasi 2.000
professionals quan governaven; vostès són els que van posar les
taxes de reposició a un 10% de les policies. Bé, vostès quines
lliçons ens han de venir a donar, senyors del Partit Popular, per
favor! Aquests fets els varen fer vostès i d’açò ara en replegam
les conseqüències.

(Remor de veus)

Què podríem fer més? Sí, sí, açò li ho reconeixem, li ho
reconeixem, li reconeixem que podríem eliminar del tot la taxa
de reposició, i ja li hem dit aquí a la tribuna, ho hem demanat,
però els qui van deixar al 10% i durant sis anys i els qui no van
treure places de policies, perquè la Sra. Sans li demanava
expliqui vostè què es necessita de recursos i de temps per treure
places de policia?, el Sr. Camps no li podrà explicar perquè no
en va treure ni una, en vuit anys de...

(Alguns aplaudiments)

... de..., que va ser alcalde ni una, zero, zero. Ara sí, engreixar
les llistes d’interins sí i després quan són a l’oposició vénen a
demanar aquí pels interins. 

Escolti, la modificació de la Llei de coordinació de policies
locals del 2017 ha estat un èxit, ha estat un èxit perquè ha
consolidat les plantilles, i açò era l’objectiu principal, un dels
objectius principals, i ha estat així.

Miri, Sr. Camps, jo, de vegades em costa, faig un esforç i
em costa seguir-lo, vostè diu que és un caos el Govern, o una
cosa així he apuntat; el caos és vostè, eh!, és vostè, perquè,
primer, ens diu que anam a ròssec dels socis perquè volem una
policia autonòmica, escolti, la policia autonòmica la recull el
nostre Estatut d’Autonomia. Què és que ara se’n van VOX, que

és qui nega l’Estatut d’Autonomia? Ja poden anar de la mà, ja
poden anar de la mà...

(Remor de veus)

..., perquè ho recull el nostre Estatut d’Autonomia i així és clar,
vull dir, no fa falta anar de ròssec de ningú, qui va de ròssec és
vostè del discurs de VOX. 

I després també ens diu que ha presentat un munt de PNL
i que li hem votat en contra, però és que moltes PNL no són
competència d’aquest govern, vostè parla dels bombers, ens ha
parlat aquí mateix dels bombers dels quals qui n’és competent
són els consells insulars.

Després ens demana convocatòries per part de l’EBAP de
cursos de capacitació de policia local. Bé, escolti, senyor,
quantes vegades li hem de dir que, per llei, primer els
ajuntaments han de treure les convocatòries, i després, després,
quan han passat, tots aquells que han passat les convocatòries
de concurs-oposició, després s’organitzen, en coordinació amb
els ajuntaments, els cursos de capacitació. Si no hi ha policies
a qui vol que organitzin els cursos? Als diputats?

(Remor de veus)

De veritat? Tal vegada a algú no li aniria prou bé, però açò
no funciona així. I per què li hem votat en contra? Perquè de
vegades ens costa molt entendre l’objectiu d’on vol anar, és
així. 

Però, bé, el decret llei dóna solucions, no és la millor
solució, li donam la raó, li donam la raó, però per a demà
passat dóna solucions.

La situació dels ajuntaments, vostè ho sap, és nefasta, i sap
d’on ve, no ho volen reconèixer, d’acord, perquè sempre diuen
que tot és culpa dels altres, però la història està aquí escrita, y
por sus actos les conocerán i vostès es posen mascaretes i quan
són a l’oposició demanen tot el que no fan quan governen, i la
gent ho sap, ho sap i se’n recorda i si no nosaltres som aquí per
recordar-los-ho.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Carbonero. En torn de contrarèplica pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Sans, vostè parla de taxes de
reposició, de segones activitats, d’aprovació anticipada, etc.,
les taxes de reposició, Sra. Sans, si no ho recorda li faré en
aquest moment, des de l’any 2017 els pressupostos generals de
l’Estat varen passar a un cent per cent a les figures de serveis
especials i altres serveis públics. A l’any 2018, a l’any 2018,
abans que vostès donessin suport a la moció de censura que va
provocar el canvi de govern, injusta, moció de censura injusta...
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(Remor de veus)

... per aquest canvi de govern van aprovar la taxa de reposició
al 115%, més un 5% addicional segons els municipis que
tinguessin una població flotant i unes altres normatives.

Per tant, vostès donen suport a la legislatura passada,
formen govern aquesta legislatura, duen sis anys; vostès que
suporten, que tornen per activa i per passiva considerar un èxit
la darrera modificació de la Llei de coordinació de policies
locals, vostès haurien de tenir qualque assessor, qualque
professional que els hauria d’advertir que aquest abandó que
feien a la seva sort a tots i cada un dels municipis de les Illes
Balears en haver de treure aquests processos selectius no era
una bona decisió.

Vostès duen tres anys amb aquesta modificació, amb tota
aquesta problemàtica, i li sumam la pandèmia, i no han estat
capaços d’asseure’s, negociar amb el Consell de Seguretat de
les policies locals, on estan representats tots i cada un dels caps
de policies, que entenem des del Partit Popular que són les
persones que tenen la màxima autoritat tècnica i professional
per poder aconsellar a qualsevol dels governs que hi hagi en
aquest moment, i vostès no s’han dignat ni tan sols a convocar-
los durant sis anys.

Vostès diuen que aquest decret llei és fruit d’un acord i d’un
consens amb els batlles. Menteixen! Aquí la Sra. Garrido va
convocar la FELIB, hi va anar amb el decret llei sota el braç i
els ho va donar: açò són les llenties per a avui, açò és la solució
provisional d’aquí al desembre del 2022. Açò és enganyar la
gent. Vostès, si tinguessin un poquet més de responsabilitat
haguessin posat solucions molt abans, perquè, els ho torn
repetir, de les memòries de l’Institut de Seguretat Pública de les
Illes Balears, que depèn directament de la Sra. Garrido, vostès
no en fan la lectura corresponent, ni han posat les eines per
poder millorar i donar la volta a aquest tema.

Per tant, no carreguin tintes, no carreguin responsabilitats
a l’oposició perquè els qui són al Govern són vostès i si
aprovessin de tant en tant alguna PNL en sentit propositiu, que
nosaltres advertíem que hi hauria aquesta problemàtica, tal
vegada no es trobarien amb aquestes circumstàncies. 

Sra. Carbonero, com que parlam de policia i vostès
incorporen, el Govern incorpora la figura dels bombers, m’ha
vingut, a mi em sembla que em ve prou bé fer un comentari
com he fet a la primera intervenció. Si la legislatura passada, és
a dir, passarà el mateix que a la policia local en aquest moment,
en els bombers de la comunitat autònoma? Ja sabem que no
depenen del Govern de les Illes Balears, però sí el Govern de
les Illes Balears, una exconsellera, la Sra. Cladera, es va
comprometre, es va comprometre a la legislatura passada que
trauria la llei del foc, per regular tots aquests professionals dels
bombers poguessin tenir una llei que els emparés, una llei que
millorés professionalment, que pogués donar les sortides que fa
anys que demanden i que el Govern, a dia d’avui, és incapaç de
fer.

A dia d’avui ni ha estat tramitada ni ha estat convocada cap
reunió que se celebraven a la legislatura passada, per tant no

em diguin que els preocupa i que pensen donar resposta i
solució a aquest problema.

Per tant, els temes d’emergències a tots i cadascun dels
episodis que lamentablement ens ha tocat viure en aquesta
comunitat autònoma aquests darrers, em sembla que vostès no
fan un exercici de responsabilitat perquè juguen amb figures
precàries, sense cap tipus de sosté legal, com és la figura dels
agents COVID, per sortir endavant sense cap tipus de
negociació prèvia ni amb els sindicats, ni amb persones
qualificades; a mi em sembla molt bé, si vostès no volen
asseure’s amb el Partit Popular i negociar qualque cosa perquè
prosperi amb dignitat, professionalitat i responsabilitat, tenen
altres elements, tenen els professionals, però és que vostès ni en
el Consell de Seguretat no s’han dignat a convocar.

Per tant, no venguin a donar lliçons que tenen una solució
provisional, que hi ha un consens, que el consens no hi és. El
Sr. Salas, president de la FELIB, representant d’El Pi, aquest
senyor vostès el van condicionar que fes aquest tipus
d’afirmacions a nivell de comunicació...

(Remor de veus)

..., és clar, perquè vostès van, presenten un document, li donen
una petita solució provisional i després fan fer aquest tipus de
declaracions.

(Remor de veus)

A les declaracions que fa el Sr. Salas, una vegada ja
analitzat...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, hauria d’anar acabant.

EL SR. CAMPS I PONS:

... i contrastat -sí, acab, Sr. President-, contrastat amb els
professionals, ja no és tan content, ja no són tan positives
aquestes declaracions.

I li ho torn recordar, Sra. Consellera, vostè faci un poc més
de cas, si no vol fer cas al Partit Popular, almenys als dos
exdirectors generals de vostès, el Sr. Amengual i el Sr. Perelló,
els quals diuen que aquesta figura no hi cap, que aquesta figura
no té els mimbres mínims per poder prosperar jurídicament. Per
tant, tornaran tenir un altre problema judicial més prest que
tard.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Pel Grup Parlamentari VOX té la
paraula el Sr. Rodríguez.
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EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. A ver, hemos oído que somos una
oposición mala y violenta, bien. ¿Se acuerdan de aquello del
acto de contrición, dolor de los pecados, propósito de
enmienda, cumplir la penitencia? Pues, de verdad, los pecados
que tenemos deben ser muy gordos porque la penitencia que
nos han impuesto, que es aguantarles a ustedes, de verdad que
también es muy gruesa. Porque, dicen: es que se han usado
palabras gruesas. ¿Ustedes se escuchan cada vez que suben a
esta tribuna a decir que a la oposición no le importa la vida de
la gente y que no le importa que haya muertos, que es poco
menos que llamarnos asesinos insensibles? Y luego, porque les
dicen que son ustedes incompetentes o inoperantes, se ofenden
todos, porque son palabras terribles. Tienen ustedes la mecha
muy corta, sinceramente, porque nosotros lo único que le
hemos dicho es: no se pueden denigrar las funciones de la
policía local como están haciendo ustedes.

Porque nos dice la Sra. Sans: no son policías locales,
ustedes no lo tienen claro; no, son ustedes y su decreto el que
no lo tiene claro, porque nosotros lo tenemos clarísimo, son
ustedes los que no lo tienen claro, porque les he leído todas
esas funciones que van a hacer esos comisarios COVID que
van ustedes a nombrar, y es hacer de policías municipales en
casi todo, en casi todo. Hombre, no llevarán pistola, menos
mal, menos mal, menos mal que no les van a dar ustedes, de
momento, una pistola.

Y es que, de verdad, no tienen ustedes una intención real de
solución a este problema, que reconocemos que existe;
cualquiera que haya estado en un ayuntamiento sabe que este
problema existe, pero ustedes no, ustedes quieren poner un
parche y, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid,
vamos a contentar a la gente y vamos a meter eso, gente cuya
única cualificación es haberse presentado a una oposición de
policía, no requiere ninguna otra, ninguna otra, o de bomberos.

Y eso es lo que ustedes quieren convertir en nada y nada
menos que agentes de la autoridad, con lo que significa
legalmente ser un agente de la autoridad: presunción de
veracidad, etc. Que, si se hace algo contra él, es atentado contra
la autoridad, y ustedes me dicen que no están creando una
policía nivel B4, no. Pues es lo que están haciendo, están
creando policías de juguete, con esas ínfulas que tienen ustedes
de hacerlo todo deprisa, corriendo y por decreto, porque, eso
sí, lo de hacer las cosas por decreto cada día les gusta más. De
verdad que yo creo que en el fondo la pandemia les ha venido
a ustedes bien porque han podido sacar su yo profundo, de aquí
se hace lo que yo digo, lo plasmo en un decreto, lo apruebo
porque tengo mayoría y aquí paz y después gloria, y la urgencia
la justifico como ustedes siempre justifican la urgencia: es que
esto es muy urgente, porque esa es la base en la que ustedes
justifican todas sus urgencias.

Nos hablan, una vez más, la señora de Podemos por fin ha
hablado que entienden los diputados de Podemos, ha venido
aquí a hablar de cócteles Molotov que se crean en las policías,
o sea, y luego somos nosotros los que empleamos un lenguaje
grueso, luego somos nosotros los que empleamos lenguajes
gruesos.

En definitiva, ustedes han reconocido, eso les honra, que
esta no es la solución; pues, si no es la solución, no la apliquen,
vamos a sentarnos y vamos a sacar algo que tenga futuro, que
arregle el problema, que no sea un parche más sobre parche que
ustedes ponen una y otra vez a la rueda pinchada. Apliquen
ustedes alguna vez eso de que hablan siempre, del diálogo y del
consenso, no han dialogado ustedes en su vida, y el consenso
no saben ni lo que es.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Començam el torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula la
Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Desde mi grupo parlamentario
Ciudadanos tenemos serias dudas de la cobertura legal de la
figura del agente COVID y por ello no votaremos a favor de la
convalidación de este decreto. En mi grupo parlamentario,
Ciudadanos, somos muy conscientes de la falta de efectivos y
de la falta de policías locales, y eso nadie lo discute hoy.
Nuestros regidores, algunos de ellos en gobierno, lo padecen
diariamente este déficit de plantilla y de seguridad, pero sobre
todo lo padecen los residentes de sus municipios, más de 300
policías locales faltan en nuestras islas, y, según los sindicatos
de policía, más de 700 efectivos.

Y nosotros apoyamos a los alcaldes en su demanda, como
no podría ser de otra manera, y en este parlamento así lo hemos
manifestado en múltiples ocasiones, como también nuestro
grupo municipal en el Ayuntamiento de Palma y en muchos
municipios donde tenemos regidores.

Y hoy queremos constatar una vez más la carencia de
recursos humanos que sufren los municipios de nuestras islas,
pero el Govern, ante esta carencia y este déficit de plantilla y de
seguridad, actúa tarde y mal. Este decreto es un apaño, es un
apaño, y no sé cuántos llevamos ya este último año. Y miren,
es que no cabe todo en la figura del decreto ley.

Y no, Sra. Carbonero, el objetivo de esta ley no es la salud
pública, como ha repetido una y otra vez, es poner un parche,
es hacer un apaño y no dar soluciones a medio y largo plazo. Y
así, hablando de la salud pública, justifican este decreto por
urgencia.

Si bien nos encontramos en una situación propicia para los
decretos ley, debido a la excepcionalidad que supone la
pandemia, los asuntos relativos a la seguridad ciudadana deben
tratarse con rigor y con responsabilidad y sobre todo con
sentido común, no con las tres P marca de este govern: prisas,
parches y precipitación. Y exigimos que esta materia se tramite
como proyecto de ley, aunque somos conscientes que las
convocatorias para cubrir las plazas de funcionarios interinos
se verían interrumpidas y algún cambio al respecto.

Y miren, este decreto de forma urgente lo único que
constata es la imprevisión de este govern y su fracaso de
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conseguir apoyo con más efectivos y su fracaso ante Madrid
para eliminar la famosa tasa de reposición.

Y en cuanto a la figura del agente COVID, como agente de
la autoridad, los ayuntamientos, ustedes, en este decreto, dicen
literalmente: “Los ayuntamientos, cuando haya necesidades
eventuales, podrán nombrar a personal funcionario interino,
como ente COVID, para complementar a la policía local”, y
ustedes así lo expresan en el decreto. Hoy, Sra. Garrido, ha
intentado hablar de temporalidad, y es cierto, además lo ha
dicho la Sra. Sureda, que hay un desfase, hablan ustedes y
limitan las funciones del agente COVID hasta diciembre de
2022, pero en el mismo punto, en el punto 4 de este artículo,
cuando se refiere a la fórmula de ingreso, hablan y remiten a
los funcionarios interinos, es decir, a tres años.

Por tanto, nos gustaría, en el trámite, si se tramita como
proyecto de ley, se aclare esta temporalidad y este plazo.

Y de verdad, consellera, ¿está convencida al cien por cien
que tiene cobertura legal para crear esta figura? ¿Puede afirmar
que no estamos ante un caso de intrusismo laboral? Porque así
lo ven los sindicatos, las unidades especializadas de policía y
hasta tres exdirectores generales de Interior del Govern.

Mire, el sistema de ingreso y selección de estos
funcionarios interinos, que se establece en la disposición
adicional cuarta, podría poner en duda que no se garanticen los
principios de igualdad, mérito y capacidad y abrir o caer en la
discrecionalidad por parte de los ayuntamientos. Creemos que
no es la solución en ningún momento, usted también lo ha
reconocido y por eso le digo que es un apaño, un apaño en el
que por eso nosotros no podemos dar nuestro voto favorable.

¿Cree de verdad que están capacitados para estas
funciones? Espero que no se me mal interprete diciéndolo, pero
los propios instructores de formación del EBAP le dicen que
no, consellera; ejercerán de agentes de la autoridad, sin
formación, y sí que se les da funciones policiales, por mucho
que digan y repitan hoy en esta tribuna. Basta leer las
funciones, ya lo ha hecho el Sr. Rodríguez, que en eso hoy
estoy de acuerdo con él. En un momento en el que el debate
político está centrado en aminorar la precariedad laboral y el
abuso de temporalidad, el Govern propone una medida que va
en sentido contrario. Y al Grupo Parlamentario Ciudadanos nos
preocupa, porque no ayuda a fomentar la estabilidad de las
plantillas que tanto le exigen y tanto le exigimos, también desde
el Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Esta regulación nos retrotrae a figuras tan imperfectas como
aquellos policías de temporada, los policías turísticos, agentes
de la autoridad en la colas del SOIB, agentes de la autoridad
presentando currículums en establecimientos en los que han
incoado actas de sanción, agentes de la autoridad que sufren
agravios comparativos con otras fuerzas y cuerpos de seguridad
al no tener fijeza en el puesto. Y al fin y al cabo se están
alimentando de su propia herencia, la falta de convocatoria de
estos últimos años son los polvos de los que vienen estos lodos,
consellera.

Y no nos saquen la ley Montoro como única excusa, única
excusa por parte del PSIB, ya que ni siquiera agotaron el 115%

de la tasa de reposición prevista como excepción para fuerzas
y cuerpos de seguridad.

Y, por supuesto, que desde Ciudadanos apoyamos una
proposición no de ley conjunta que presentamos en este
parlamento para pedir al Gobierno central que elimine la tasa
de reposición anual de los policías locales, pero no lo pongan
como único argumentario, como ha hecho su partido y el Grupo
Parlamentario PSIB hoy, ya que resulta de urgente necesidad,
y es imprescindible, poder reponer estas plazas de los efectivos
que se encuentran en segunda actividad también.

Este decreto, consellera, no es la solución, y repito sus
palabras, pero tampoco una policía propia que plantean aquí
hoy, pues sus socios de govern o algun grupo como El Pi, hay
más fórmulas para hacer frente a la escasez y carencia de
plantilla. Miren, interlocución eficaz desde la Delegación de
Gobierno hacia el Ministerio del Interior para conseguir el
refuerzo de temporada que se merece nuestra comunidad
autónoma, teniendo en cuenta la población flotante. También
contratación de vigilantes de seguridad privada, como están
haciendo ayuntamientos como Inca o Santanyí para actuar en
espacios públicos y reforzar a la policía local en un momento
excepcional como este, son profesionales que tienen cursos de
capacitación y habilitación del Ministerio del Interior, y esto no
es intrusismo laboral. Utilización intensiva con la
correspondiente inversión de nuevas tecnologías, aunque
muchos critiquen los drones, nosotros estaríamos a favor.
Actualización de la indemnización por residencia de acuerdo
con el coste de vida en nuestras islas, para que la policía
nacional y la guardia civil destinados aquí no tengan que
abandonar nuestras islas.

Y también, como le he dicho, liberar plazas de segunda
actividad que ahora mismo bloquean que puedan cubrirse, y
sobre todo adjudicar plazas de adscripción provisional para
aquellos policías que ahora se encuentran en prácticas y
demuestren haber superado el curso de capacitación. En este
último punto, una mención especial para los sindicatos que nos
han solicitado, y le solicitan continuar con la consolidación y
el refuerzo de la plantilla de la policía local, dado que tanto los
requisitos y la formación necesaria para llevar a término con
eficacia y profesionalidad la labor y funciones de la policía
local no puede verse en entredicho con una contratación
temporal de personal sin los requisitos y la formación
pertinente que sí se exige a los funcionarios de policías locales.

Y para concluir, manifestar hoy nuestro apoyo, como no
puede ser de otra manera, y agradecimiento a la labor que
desempeñan las policías locales de cada uno de los municipios
de nuestras islas. Y hoy la Sra. Carbonero ha empezado su
intervención con una cita de Gandhi, pues yo lo haré con una
de Antonio Gala: “Hay dos eses: sensibilidad y sentido común,
que deberían ser obviedades y que deberían casi darse por
hechas, pero, por desgracia, son valores cada vez más escasos”,
y estos valores son escasos también en este parlamento y
deberían inspirar tanto a la oposición como a la gestión de este
govern.

Muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Intentaré parlar amb sentit
comú, Sra. Guasp, no sé si amb la suficient sensibilitat, a mi
normalment m’agrada més ser clar, de vegades això va en
detriment de la sensibilitat, però, bé, intentaré tampoc no
perdre-la, però almenys sí amb sentit comú. I, per tant,
començaré essent molt clar: en condicions normals el nostre
grup s’oposaria frontalment a aquest decret llei, en condicions
normals el nostre grup s’oposaria frontalment a aquest decret
llei. I per què? Doncs, perquè, en resum, en resum, posam uns
agents de l’autoritat al carrer que no tenen la preparació
adequada per desenvolupar les atribucions que els encomanem.
Deixi’ns de debats de si són policies o no són policies o si
tenen aquesta funció o aquesta altra, la qüestió és que tenen
unes atribucions per les quals no han rebut la preparació
adequada per dur-les a terme. En condicions normals hi
hauríem d’estar totalment en contra, perquè, a més a més,
evidentment, això és una cosa greu i és una cosa preocupant.

Però, ja que la cosa va de cites, jo també vull fer una cita,
una cita d’aquestes que no sé si la va dir Churchill, però
s’atribueixen a ell, és impossible saber de les cites de Churchill
quines va dir realment o quines se li atribueixen, però va dir:
“En política el temps és més important que en gramàtica”. Per
tant, és a dir, hem de fer l’anàlisi d’oportunitat d’aquest decret
llei, que en termes generals o en una situació ordinària hi
estaríem totalment en contra, en el moment que ens trobam.

I el moment que ens trobam doncs fa que s’hagi d’exercir
una certa responsabilitat i acceptar o, si més no acceptar,
permetre que tirin endavant coses que en condicions normals
no estaríem disposats a tolerar. I bàsicament per una sèrie de
problemes que tenen els ajuntaments, que, a més a més, el Sr.
“Collet”, -perdó- el Sr. Joan Mas, ho ha dit molt bé, “la
pandèmia fa surar problemes que ja existien, el que passa és
que ara els vegem de forma molt més evident”. I aquests
problemes són problemes que tenen els ajuntaments i és un
problema que afecta no només la gestió dels efectes de la
pandèmia, sinó que afecta la seguretat pública a les nostres
illes.

No sé si ha estat vostè o la Sra. Carbonero, perdonin, jo no
vull..., ja sé que s’han pres malament quan el Sr. Camps els ho
ha dit, però, home, una mica, Sra. Carbonero, vostè sí que és la
guardaespatlles de la Sra. Garrido, per tant, home, una mica
aquesta conclusió, però vostè, Sra. Carbonero, a la seva
primera intervenció ha dit: venim a solucionar els problemes
dels ajuntaments. És clar, però escolti, jo ara els he de fer la
crítica i he de trencar una llança a favor del Sr. Camps, a favor
d’El Pi i altres grups de l’oposició, que durant aquests dos anys
han estat a la Comissió d’Assumptes Institucionals, amb més
encert o menys encert, avisant que hi havia un problema, i
vostès què deien? Vostè què deia, com a portaveu del Grup
Socialista? Escolti, és que, és clar, és que això és competència
dels ajuntaments.

Doncs, en què quedam, vostès poden solucionar o no poden
solucionar el problema dels ajuntaments?

(Alguns aplaudiments)

És clar, ara els hem de solucionar de pressa i corrents
perquè tal vegada en aquests dos anys no hem pres les cauteles
adequades per solucionar, d’una forma més qualificada i d’una
forma més coherent, els problemes dels ajuntaments; perquè,
evidentment, és un problema que tenen els ajuntaments, és un
problema que potser és competències dels ajuntaments però és
evident que des de la comunitat autònoma es pot fer cosa, miri,
ara fan un decret, per tant, alguna cosa es podia fer.

La llei, que també han dit, la llei, la implementació de la llei
ha estat un èxit; a veure, diguem tota la veritat també, la llei
tenia uns objectius, alguns d’aquests objectius s’han complert,
però tots sabíem que el compliment d’aquests objectius donava
lloc a uns nous reptes i a unes noves incògnites, i aquests són
els problemes que tenim avui; és a dir, tenim una rigidesa que
ara veiem que ens costa gestionar situacions que no són les
ordinàries ni les normals.

I en aquests dos anys jo crec, sincerament, i això va tant per
a vostè, Sra. Carbonero, com per a vostè, Sra. Garrido, crec que
no s’ha tingut prou consciència de la gravetat que podien
acabar tenint aquests fets, com s’ha demostrat. Per tant, crec
que, com que vostè ja ha començat dient: no és el decret llei
que m’agradaria fer, doncs d’alguna manera s’ha blindat contra
les crítiques que podem fer, però la meva obligació,
evidentment, és fer-li igualment aquestes crítiques. No s’ha atès
aquest problema amb la urgència o amb l’emergència que
tocava en el seu moment.

I la prova d’això és que si demà s’acabés la pandèmia
tindríem el mateix problema; és a dir, ara fem un decret llei,
amb l’excusa de la pandèmia, que està justificat, però el que
vull que entenguin és que si demà s’acabés la pandèmia, el
problema de seguretat pública que tenim en aquestes illes el
tindríem igualment. Com molt bé ha dit, i torn remetre’m al que
ha dit el Sr. Mas, la pandèmia el que fa és posar de relleu
aquest problema, però el problema ja existia; l’Ajuntament de
Ferreries, quan lleva, ara aquesta setmana passada, el seu torn
de nit, no ho lleva per la pandèmia, el lleva perquè té un
problema de dotació de policia local.

Per tant, aquí tenim un problema, i a mi m’hagués agradat,
Sra. Consellera, que vostè a la seva intervenció s’hagués
compromès, potser ho ha dit i m’ha passat per alt, a fer una
revisió d’aquesta llei, perquè ha tingut èxit en un determinat
punt, el tema de la consolidació, però ha generat o ha plantejat
uns reptes als quals no hem sabut donar resposta i, per tant,
crec que hauríem de ser capaços de donar resposta.

A banda d’això, ja em permetran, perquè, bé, no és que hagi
vengut a parlar del meu llibre, però almenys em deixaran que...,
però jo no sé perquè, és a dir, tinc la sensació que amb el tema,
amb aquesta falta d’anticipar-se a aquesta problemàtica que jo
veig que vostès han tingut amb el tema de les policies locals,
veig la mateixa actitud amb la qual han tractat el tema de la
proposta de la policia autonòmica, no?, una mica donant
llargues, al final acabam fent un informe perquè no sigui dit.
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Ara la Sra. Guasp, també, intentava justificar perquè està en
contra de la policia autonòmica, deia que hi havia altres
solucions, com posar les policies privades, és clar, si ens posem
a aquest nivell ja...; és a dir, no sé quin problema tenen amb la
policia autonòmica, és a dir, està ple d’entitats de caràcter
federal en el món que tenen la seva pròpia policia: Estats units,
Alemanya, és a dir, hi ha molts llocs on lògicament les entitats
federades, en aquests cas les comunitats autònomes, que tenen
unes competències de caràcter administratiu, tenen una policia
per donar suport a aquestes competències. És a dir, cream un
borsí d’interins des de la comunitat autònoma, però, en canvi,
no volem tenir una policia autonòmica. És clar, si tinguéssim
una policia autonòmica tindríem molta més capacitat de donar
resposta a problemes com els que tenim plantejats en aquests
moments; com que no l’hem volguda tenir perquè, bé, sembla
que ens fa por, jo aquí hi veig un cert complex davant d’aquells
senyors, ara que no sembli que som independentistes perquè
volem una policia autonòmica, escolti’m, siguem seriosos, no
volem una policia per al regim independentista, volem una
policia autonòmica perquè tenim unes competències
administratives, tenim ajuntaments que no tenen policia local,
tenim ajuntaments que tenen unes policies locals molt exigües
i, per tant, seria molt útil tenir un, ara sí, un cos d’agents de
l’autoritat amb les competències adequades per poder
solucionar aquests problemes i per poder ajudar-los a
solucionar.

I jo veig que vostès no s’atreveixen a dir-ho, no s’atreveixen
a oposar-s’hi d’una forma tan categòrica com la dreta, el mòbil
que ells tenen per estar-hi en contra és aquest espanyolisme,
però, bé, tampoc no acaben de fer res per tirar-ho endavant, una
mica l’estil de la casa que jo normalment acostumo a criticar-
los.

En resum, per tant, la nostra postura inicial seria votar en
contra d’aquest decret llei, però entenem que el moment el
justifica i, per tant, no volem ser un obstacle perquè s’aprovi,
i amb un acte de responsabilitat ens abstindrem, que sabem que
amb això facilitem la seva aprovació, però no podem donar el
nostre vot positiu a una mesura que, en resum, jo ho he volgut
resumir, no he volgut entrar en els aspectes concrets perquè la
resta de portaveus ja ho han fet, però que consisteix en posar
uns agents de l’autoritat al carrer amb unes atribucions per a les
quals no estan preparats.

Per sort, aquest, diguem-ne, malson no té un límit, el 31 de
desembre del 2022, òbviament això també ajuda que
abstinguem i no hi votem en contra, però hi ha un tema que no
voldria acabar la intervenció sense dir-lo: qui assumeix la
responsabilitat del que puguin fer aquests agents de l’autoritat
que no tenen la preparació adequada per dur a terme les
atribucions que els tenen encomanada? Deixo la pregunta en
l’aire i espero que no haguem de tornar recordar aquesta
pregunta en aquest parlament, perquè si l’hem de recordar serà
perquè hi ha qualque fet pel qual calgui exigir responsabilitats.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Un cop finalitzat el debat,
passam a la votació.

El president demana si el Ple valida o no el decret llei
debatut. Votam.

Resultat de la votació presencial: 27 sí, 14 no i 8
abstencions. Hi ha un vot negatiu per videoconferència, i de vot
telemàtic 1 positiu i 1 en contra.

El resultat final són 28 vots a favor, 16 en contra i 8
abstencions.

Un cop validat el decret llei, el president demana si algun
grup parlamentari desitja que es tramiti com a projecte de llei.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, president, des d’El Pi hem demanat que es tramiti com
a projecte de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, doncs ho sotmetem a votació. Votam.

Vots presencials: 23 sí, 24 no i 2 abstencions. Vot per
videoconferència: 1 vot a favor. Vot telemàtic: 1 positiu i 1
negatiu; la qual cosa ens dona un resultat de 25 vots a favor, 25
vots en contra i 2 abstencions.

Per tant, entenc que hem d’aplicar l’article 101 i hem de
produir una segona votació, i record que el que votam és que es
tramiti o no com a projecte de llei. Votam.

El resultat de la votació són 23 vots presencials, 23 a favor,
24 en contra, 2 abstencions; per videoconferència: 1 vot a
favor; i per vot telemàtic: 1 a favor i 1 en contra. Amb la qual
cosa torna donar una segona votació de 25 vots a favor, 25 en
contra i 2 abstencions.

Continuam aplicant l’article 101 i procedim a una tercera
votació. Passam a votar, votam.

Vots presencials: 23 a favor, 24 en contra, 2 abstencions.
Per videoconferència: 1 vot afirmatiu; i de vot telemàtic: 1 a
favor i 1 en contra; la qual cosa ens dona, per tercera vegada,
25 sí, 25 no i 2 abstencions.

Per tant, decau la proposta de tramitació com a projecte de
llei.

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