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EL SR. PRESIDENT:

...en primer lugar si se producen algunas sustituciones.

EL SR. PROHENS I VICENS:

Sí, Andreu Prohens substitueix Diego Guasch.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sí, Sr. President. Carme Feliu substitueix Simó Gornés.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, Sr. President. Maria Binimelis substitueix Misericòrdia

Sugrañes.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Aina Rado substitueix Francina Armengol.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Sí, Sr. President. Joan Font Rosselló substitueix Joan

Huguet.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Sr. President, Miquel Gascón substitueix Pilar Costa.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Maria José Camps substitueix Antoni Diéguez.

EL SR. PRESIDENT:

Muy bien.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Miquel Munar substitueix Santiago Tadeo. Gràcies,

president.

EL SR. PRESIDENT:

Pues reiniciamos donde lo dejamos el miércoles pasado, del

dictamen de la comisión. Lo dejamos en el artículo 25. 

Continuació de l'elaboració del Dictamen del Projecte

de llei RGE núm. 431/05, de coordinació de policies locals

de les Illes Balears.

Entonces al artículo 25 se han producido dos enmiendas, la

1762 y la 1565, una del Grupo Parlamentario de Izquierda

Unida y Los Verdes y la otra del Grupo Parlamentario

Socialista.

Tiene la palabra el Sr. Rosselló para la defensa de la

enmienda.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Senzillament... Moltes gràcies, Sr. President. Senzillament

consideram que és més explicativa i més clara l’esmena com

està redactada, però sense cap dubte no és una qüestió de fons

i no és excessivament important: és un tema més de redacció.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rosselló. Por el Grupo Parlamentario Socialista

tiene la palabra la Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, gràcies, Sr. President. L’esmena que presenta el Grup

Parlamentari Socialista a aquest article 25 en el seu apartat

segon, que regula la uniformitat dels policies locals, la seva

intenció és afegir a continuació de “quan es trobin de servei”,

que és quan han d’utilitzar l’uniforme que reglamentàriament

s’estableixi, hi afegiríem “i quan es trobin en formació

permanent o de promoció”. Entenem que en aquests supòsits,

quan es produeixen, els policies locals que es troben en aquesta

situació també duen la uniformitat que reglamentàriament

s’estableix per quan es troben de servei i per tant, essent

aquesta una situació de fet, la llei l’hauria de recollir per tal que

s’actués conforme a la legalitat.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Camps. Sr. Jerez, por el Grupo Parlamentario

Popular, ¿quiere intervenir?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. El Partit Popular mantendrà la

mateixa inclinació de vot que va mantenir a la ponència després

d’aquestes dues esmenes d’Esquerra Unida i del Partit

Socialista, amb la mateixa argumentació. 

En primer lloc, i pel que fa a l’esmena a l’article 25 del

Grup Esquerra Unida i Els Verds he de dir que la redacció que

es proposa entenem que està de més, és innecessària, perquè

aquest precepte ja està incorporat a la Llei Orgànica 2/86, de

forces i cossos de seguretat de l’Estat. 

I pel que fa a l’esmena del Partit Socialista, com he dit, ens

mantendrem en el mateix criteri que vàrem mantenir a la

ponència. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Jerez. ¿Para réplica? Sí, Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Bé, jo ja he dit abans que era un tema més d’aclariment que

de fons, però per descomptat l’argument no seria perquè ja està

a la Llei de seguretat general de l’Estat, perquè si és així ens

quedam amb aquesta llei i ja no importa, no?

EL SR. PRESIDENT:
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Gracias, Sr. Rosselló. ¿Quiere la palabra, Sr. Jerez? Si no

hay más intervenciones pasaríamos a votar la enmienda 1762

y la enmienda 1555 conjuntamente. 

¿Votos a favor de las enmiendas?

¿Votos en contra?

¿Abstenciones?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 9. No hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Ahora pasaremos a votar el artículo 25.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

¿Abstenciones?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, 6. No hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Pasaríamos, por tanto, al artículo 26, que se mantiene una

enmienda del Grupo PSM-Entesa Nacionalista, la 1744. Para

su defensa tiene la palabra el Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. El motiu d’aquesta esmena

simplement té com a objectiu aclarir el text, només açò, perquè

el redactat del projecte de llei ens diu que els mitjans tècnics i

defensius que han d’utilitzar les policies locals han de ser

homogenis a tota la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Ara bé, què es pot entendre per homogenis? Si agafam el

diccionari veurem que posa “de la mateixa espècie o

naturalesa”; ara bé, quina espècie i quina naturalesa? En açò no

es fixen els criteris. Si no es fixa açò caiem dins l’ambigüitat.

Llavors el nostre redactat, un redactat que intenta millorar

la mateixa llei, proposa un aclariment en el sentit d’introduir un

concepte manco susceptible d’interpretació: demanam que se

substitueixi la paraula “homogenis” per “homologats”, ja que

homologar és autoritzar, també segons el diccionari, autoritzar

alguna cosa que compleix els requisits establerts oficialment,

i açò és el que demanam, que el Govern estableixi uns criteris

d’homologació clars i transparents. Així ens evitaríem

confusions i discrecionalitat en la interpretació de la llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Riudavets. En contra, Sr. Jerez, por el Grupo

Parlamentario Popular tiene la palabra.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Popular

no acceptarà aquesta esmena per les mateixes raons que no va

acceptar l’esmena 1734/05, perquè entenem que el Govern de

la comunitat autònoma només té competència per a

l’homogeneïtzació dels mitjans tècnics i no té competència pel

que significació l’homologació dels mitjans. L’homologació no

té aquesta competència. L’article 39 de la Llei de cossos i

forces de seguretat de l’Estat diu ben clar que sí que tenen

competències les comunitats autònomes en homogeneïtzació,

i per tant respecte al que fa a les pretensions d’homologació he

de dir al representant del PSM-Entesa Nacionalista que no ho

podem acceptar per les raons esmentades. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Jerez. Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

No és una qüestió semàntica; simplement li repetiria al

representant del Partit Popular que creim que per

homogeneïtzar qualsevol cosa s’han d’establir uns criteris, i

establir uns criteris es denomina homologar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

¿Sr. Jerez? Si no hay más intervenciones pasaríamos a votar

la enmienda número 1744. 

¿Votos a favor de la enmienda?

¿Votos en contra?

¿Abstenciones?

¿Votación?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 8. No hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Y ahora pasaremos a votar el artículo 26.

¿Votos a favor del artículo 26?

¿Votos en contra?

¿Abstenciones?

¿Votación?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; en contra, 6. No hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:



464 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 34 / 11 de maig del 2005 

 

A los apartados 2 y 4 del artículo 27 se mantienen dos

enmiendas, la 1556, de supresión, y la 1567, de adición, del

Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la

palabra la Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President. Efectivament són dues les esmenes

que mantenim en aquest article 27, relatiu a la funció formativa

dels policies locals. La primera d’elles és de supressió i el que

pretén suprimir de l’apartat segon d’aquest article 27 és “del

ministeri fiscal”. Aquest article preveu que l’Escola Balear

d’Administració Pública ha de desenvolupar un pla de carrera

professional, per una banda, i per altra banda ha de promoure

la colAlaboració institucional d’una sèrie d’institucions, com són

universitats, poder judicial, ministeri fiscal, resta de forces i

cossos de seguretat, i d’altres institucions. Des del Grup

Parlamentari Socialista entenem que és necessari en aquest

supòsit suprimir “del ministeri fiscal” perquè el ministeri fiscal

es troba integrat dins el poder judicial en aquests efectes.

El títol sisè de la Constitució Espanyola, que parla del

poder judicial i que aglutina els articles 117 a 127, dins aquest

títol sisè de la Constitució relatiu al poder judicial trobam

l’article 124, que es refereix específicament al ministeri fiscal.

Per tant entenem que mantenir com a dues institucions

separades poder judicial per una banda i ministeri fiscal dins

aquest article 27.2 seria una reiteració innecessària i incorrecta,

i per tant es demana la supressió d’aquesta expressió del

ministeri fiscal.

Quant a la segona esmena que es manté en aquest article 27,

aquesta es manté al seu apartat quart. L’apartat quart de

l’article 27 preveu que el Govern de les Illes Balears establirà

beques o ajudes econòmiques destinades als alumnes de

l’Escola Balear d’Administració Pública, i ens sembla molt bé

que el Govern estableixi aquestes beques o ajudes, però

entenem que aquestes s’han de preveure a la Llei de

pressupostos, i per tant es fa una esmena d’addició en el sentit

d’afegir “mitjançant la Llei de pressupostos de la comunitat

autònoma de les Illes Balears”, perquè si no. no tendria sentit

establir unes ajudes que no estan previstes en el pressupost de

la comunitat.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Camps. Sr. Jerez, por el Grupo Parlamentario

Popular.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Per dar resposta a la intervenció de

la representant del Partit Socialista respecte a totes les esmenes

presentades he de dir que no acceptarem cap ni una de les dues;

en primer lloc la del ministeri fiscal, perquè si bé -

efectivament- el ministeri fiscal forma part del poder judicial,

sí que s’ha volgut fer una matisació i una caracterització

específica respecte a aquest apartat per tal de diferenciar-lo del

poder judicial, si bé també hi està inclòs. En qualsevol cas

tampoc no entenem molt bé per què no..., per què es vol llevar.

En qualsevol cas sí que és cert que forma part del poder

judicial però el Partit Popular és partidari de mantenir-ho

d’aquesta manera.

Respecte a l’altra qüestió els he de dir que tampoc no

s’acceptarà perquè, efectivament, qualsevol despesa de les

administracions públiques ha d’estar prevista a la Llei de

pressupostos generals, i així és i així ha de constar, i per tant

entenem que no és necessari acceptar aquesta esmena en aquest

sentit. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Jerez. Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President. Bé, entenem que les argumentacions

en base a les quals el portaveu del Grup Parlamentari Popular

no accepta les esmenes formulades en aquest article no tenen

fonamentació sòlida de cap tipus. En primer lloc, si el ministeri

fiscal està integrat dins el poder judicial entenem no que no

passi res si es diu o no es diu, sinó que entenem que és

incorrecte mantenir “del poder judicial i del ministeri fiscal”,

i si bé el ministeri fiscal té el seu estatut orgànic establert per

llei i no és exactament jutjats o tribunals sí que s’engloba dins

el poder judicial, i per tant aquella colAlaboració que hagi de fer

el poder judicial amb l’Escola d’Administració Pública

entenem que haurà de ser conjunta entre el que és poder

judicial com a jutjats i tribunals i ministeri fiscal, (...) que seria

en formació quant a persecució de delictes i, en aquest cas,

estaríem parlant de la mateixa colAlaboració, colAlaborarien a la

vegada amb el poder judicial i amb el ministeri fiscal.

I quant a la segona de les esmenes entenem que si

efectivament ha d’estar prevista en els pressupostos de la

comunitat autònoma qualsevol despesa que faci el Govern,

entenem que per açò mateix la llei ho podria recollir

perfectament i seria allò lògic.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Camps. ¿Sr. Jerez? Pasaríamos, pues, a

votación de las dos enmiendas, la 1556 y la 1557. 

¿Votos a favor de las enmiendas?

¿Votos en contra?

¿Abstenciones?

¿Votación?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 8. No hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Y ahora pasaremos a votar los apartados 2 y 4 del artículo

27.
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¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

¿Abstenciones?

¿Votación?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; en contra, 7. No hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Al artículo 28 se mantienen las enmiendas siguientes: 1746,

1747 y 1748, de modificación, del Grupo Parlamentario PSM-

Entesa Nacionalista; y la número 1558, de adición, del Grupo

Parlamentario Socialista. Tiene la palabra para su defensa el Sr.

Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Certament a aquest article, que fa

referència a la formació externa, el nostre grup ha presentat tres

esmenes que no van ser acceptades en ponència. No ens

sorprèn que el Partit Popular no acceptés aquestes esmenes

perquè creim que partim, en aquest aspecte almanco, de models

totalment diferents. Nosaltres pensam que la policia local és

bàsicament competència municipal, i que la Conselleria

d’Interior s’ha de limitar a la coordinació de policies, tal i com

fixa el nostre estatut, i en aquest aspecte almanco consideram

que aquest projecte de llei confon la competència de

coordinació i la fixació de criteris per a la formació amb la

formació mateixa com a competència exclusiva o prevalent. En

conseqüència vet aquí les nostres esmenes.

En primer lloc la primera esmena, la 1746, fa referència al

mateix títol de l’article, que el titula l’avantprojecte de llei

“formació externa”. Mai la formació des dels ajuntaments, en

compliment de les seves pròpies competències, no es pot

considerar mai formació externa. La formació de les policies és

competència dels municipis possibilitar-la. Externa en tot cas

seria la formació de l’Escola Balear d’Administracions

Públiques, i per tant no acceptem aquesta exclusivitat de la

formació que vol autoatorgar-se la Conselleria d’Interior, i aquí

en conseqüència vénen les dues següents esmenes sobre el

mateix tema.

Creim que aquestes dues esmenes pretenen salvaguardar

l’autonomia municipal i les competències municipals, i així

sense negar -que no el negam en cap moment- el paper de

l’Escola Balears d’Administracions Públiques consideram que

s’ha d’ofegar, que no s’ha de prohibir la possibilitat inherent a

la competència municipal d’organitzar els seus propis cursos de

formació o de conveniar amb altres entitats aquesta formació.

El redactat que té actualment el projecte de llei és d’un

enorme intervencionisme per part de la Conselleria d’Interior,

perquè segons el redactat actual només poden fer els

ajuntaments formació pròpia si és en un aspecte que no faci

l’Escola Balear d’Administracions Públiques; si l’Escola

Balear d’Administracions Públiques fa aquella formació els

ajuntaments no la poden fer, quan són els competents sobre la

policia. I fins i tot en aquells casos en què l’Escola Balear

d’Administracions Públiques no faci aquest aspecte de la

formació i els ajuntaments estiguin autoritzats a fer-la, llavors

els criteris d’homologació que fixa la Conselleria d’Interior no

són objectius: durada i continguts sí que ho acceptaríem,

perquè són objectius i així ho mantenim, però també, també, es

fixa que per a aquests cursos que es facin en els ajuntaments

directament s’han de tenir en compte els requisits d’accés de

l’Escola Balear d’Administracions Públiques, és a dir, que fins

i tot des de la Conselleria d’Interior es pretén tutelar i fins i tot

donar el vistiplau als assistents. 

És a dir, que els ajuntaments, que són els responsables de

les policies locals, no poden fer formació, a no ser que no la

faci l’EBAP, i fins i tot en aquest cas es pretén mantenir el

control dels assistents. La nostra visió en aquest camp és

absolutament diferent: formació a l’Escola Balear

d’Administracions Públiques sí, naturalment; i formació

municipal també, també, i amb uns criteris d’homologació, però

amb criteris d’homologació objectius, amb només contingut i

durada; es poden establir tantes hores per homologar o aquests

continguts són homologables, però no control dels assistents,

com es pretén amb aquest projecte.

Per tant proposam que no es retallin les competències

municipals als ajuntaments via aquesta llei, que és en definitiva

el que ens temem que es pretén, almanco en aquest aspecte.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Riudavets. Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President. L’esmena que manté el Grup

Parlamentari Socialista a l’article 28 en el seu apartat primer és

una esmena d’addició que el que pretén és que les accions

formatives que es duguin a terme no estiguin sense control, sinó

que efectivament es coordinin, així com ho preveu aquest

article. L’article preveu que quan es respongui a necessitats

formatives no ateses per l’Escola Balear d’Administració

Pública en tot cas es faran, quan les faci l’ajuntament, sota la

seva coordinació per assegurar l’aprofitament de les accions

que s’organitzin. Entenem que aquestes accions que en seu cas

s’organitzin han d’estar homologades i per açò afegiríem a

aquest apartat primer un altre paràgraf final que digués:

“L’Escola Balear d’Administració Pública homologarà les

accions sempre que compleixin els requisits que

reglamentàriament es determinin”, i entenem que afegir aquest

últim paràgraf a l’apartat primer de l’article 28 seria coherent

amb la resta de l’article, amb el seu apartat segon, que parla

d’aquests criteris d’homologació.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Camps. Sr. Jerez, por el Grupo Parlamentario

Popular.

EL SR. JEREZ I JUAN:
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Gràcies, Sr. President. Per dar resposta a les esmenes des

del Grup Parlamentari Popular dels grups parlamentaris

Socialista i PSM-Entesa Nacionalista, he de dir que respecte a

l’esmena presentada pel Partit Socialista el Grup Parlamentari

Popular no l’acceptarà perquè entenem que aquesta previsió ja

està prevista a la redacció de l’article 28.2; en el darrer incís

d’aquest paràgraf es preveu que reglamentàriament s’establiran

els criteris d’homologació i reconeixement d’aquestes

activitats, raó suficient per la qual el grup parlamentari que

represent no donarà suport a aquesta esmena.

Respecte a les esmenes presentades pel PSM-Entesa

Nacionalista, i seguint l’ordre la 1746, respecte al títol, li he de

dir que no donarem suport a aquesta esmena perquè en aquest

article es regula no només la formació que proporcionen els

ajuntaments, sinó també altres institucions, tal i com estableix

el paràgraf segon d’aquest mateix article, on diu els diplomes

o certificats de cursos i activitats formatives expedits per

diferents administracions públiques i entitats, per la qual cosa

no donarem suport a aquesta esmena.

Tampoc no donarem suport a l’esmena següent, la 1747,

perquè la filosofia de la llei és que l’EBAP, l’Escola Balear

d’Administracions Públiques, (...) formacions de l’àrea als

policies locals i només quan per raons que siguin l’EBAP no ho

pugui fer, les escoles municipals podran fer formació que serà

reconeguda per la mateixa EBAP. Es tracta així, d’aquesta

manera, d’evitar duplicitats de formacions i que les escoles

municipals organitzin la formació que l’EBAP pugui assolir.

Amb aquest mateix fonament i amb aquesta mateixa

argumentació el Grup Popular tampoc no donarà suport a la

següent esmena, que és la 1748. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Jerez. Para réplica, Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí, molt breument, volia contestar al representant del Partit

Popular que ens sembla que sobretot amb allò del títol caiem a

l’absurd. Aquí es pretén dir que la formació que es fa des dels

ajuntaments és una formació externa, sigui feta directament a

les escoles de formació dels ajuntaments o que els ajuntaments

hagin decidit conveniar amb altres entitats. A això s’anomena

formació externa. Hem de recordar que les competències són

municipals, i això sembla que en aquest aspecte la llei no ho té

clar.

El mateix amb el que ens ha explicat respecte a les altres

dues esmenes. Vostès confonen coordinació, que és el

manament que els dóna l’Estatut, amb intervenció. Les escoles

municipals de formació tenen el dret de fer formació perquè la

competència és municipal. Que l’EBAP faci com una aportació,

però no pot posar traves a les competències pròpies dels

ajuntaments en tots els aspectes de les policies locals.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Riudavets. Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, gràcies, Sr. President. Ho hem dit a la nostra primera

intervenció: entenem que l’esmena que presentam és per..., i va

en coherència amb allò previst a l’apartat segon del mateix

article 28. El que passa és que aquest apartat segon diu: “quan

aquestes accions s’hagin dut a terme en colAlaboració amb

l’Escola Balear d’Administració Pública o les hagi

homologades”. Entenem que aquesta “o” és excloent i per tant

nosaltres entenem que a l’apartat primer aquestes accions que

organitzin els municipis, els ajuntaments, haurien de ser

homologades, aquestes concretament. Per tant és una esmena

que especifica i aclareix un supòsit concret, si bé després està

clar que l’article preveu que reglamentàriament s’establiran els

criteris d’homologació i reconeixement d’aquestes activitats

formatives, però entenem que no sobra sinó que és aclaridor i

de cap manera no és contradictori amb la resta de l’article.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Camps ¿Sr. Jerez?, ¿no? Pasaríamos entonces

las enmiendas a votación. Serían las enmiendas 1558, 1746,

1747 i 1748.

¿Votos a favor de las enmiendas?

¿Votos en contra?

¿Abstenciones?

¿Votación?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9. No hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Pasaríamos a votar el artículo 28.

¿Votos a favor del artículo?

¿Votos en contra?

¿Abstenciones?

¿Votación?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, 7. No hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Al artículo 29 se mantienen dos enmiendas, la 1559 y la

1560, de supresión, del Grupo Parlamentario Socialista. Para

su defensa tiene la palabra la Sra. Camps. 

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President. La primera d’aquestes esmenes que

es mantenen a l’article 29 en el seu apartat segon va en
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coherència amb una esmena presentada també per aquest grup

parlamentari Socialista. Realment, específicament és l’esmena

RGE núm. 1547/05, que demanava la supressió de l’article 8,

de l’article. Per tant, en coherència amb l’esmena presentada

anteriorment, es presenta aquesta esmena de supressió, que fa

referència a aquest article 8 que el Grup Parlamentari Socialista

havia demanat la seva supressió amb una esmena anterior.

I quant a la segona de les esmenes que es mantenen es tracta

també d’una esmena de supressió i en el sentit de suprimir de

l’apartat segon d’aquest article 29 la darrera frase, que diu: “...i

la coordinació dels processos de mobilitat entre els diferents

cossos de policia local o entre els policies auxiliars”. Entenem

que aquesta funció ha de correspondre als ajuntaments i no al

Govern de les Illes Balears, perquè entenem que la policia local

és bàsicament competència dels ajuntaments, i el Govern ha

d’inferir en la menor mesura possible en tots els procediments,

i en aquest cas en els processos de mobilitat entre els diferents

cossos de policia local o entre els policies auxiliars entenem

que hauria de ser una competència de l’ajuntament, i per tant

demanam la supressió d’aquest darrer apartat.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Camps. Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari Popular

no acceptarem cap ni una de les esmenes presentades en aquest

article pel Partit Socialista, pel Grup Parlamentari Socialista, i

les dues aniran dins la mateixa motivació. No ho acceptam

perquè entenem que aquesta coordinació forma part de l’esperit

d’aquesta llei, i la coordinació és una competència reconeguda

a les comunitats autònomes en primer lloc i que s’està

desenvolupant actualment amb satisfacció de tots els municipis

que s’han incorporat de manera voluntària.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Jerez. ¿Sra. Camps? Pasaríamos las enmiendas

a votación. 

¿Votos a favor de las enmiendas 1559 y 1560?

¿Votos en contra?

¿Abstenciones?

¿Votación?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 8. No hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votación del artículo 29.

¿Votos a favor del artículo?

¿Votos en contra?

¿Abstención? No hay.

¿Votación?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; en contra, 7. No hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Al artículo 30 se mantiene una enmienda, la 1763 del Grupo

Parlamentario Izquierda Unida y Los Verdes, de adición. Para

su defensa tiene la palabra el Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, la nostra esmena té com a objectiu afegir un paràgraf en

aquest article per, diguéssim, deixar molt clar que l’accés per

torn lliure és únicament amb caràcter subsidiari, en els casos en

els quals les places no hagin pogut ser cobertes per altres

sistemes. En definitiva, és una fórmula de no donar via lliure al

torn lliure a l’hora de l’accés. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rosselló. Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Popular

mantendrà la mateixa coherència que va mantenir en ponència

respecte a aquesta esmena. Per tant la votarà en contra per una

raó molt senzilla, perquè la normativa general de funció pública

i la de jurisprudència és contrària a aquesta limitació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Jerez ¿Sr. Rosselló? Pasaríamos la enmienda a

votación, la enmienda 1763. 

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

¿Votación?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9. No hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Pasaríamos a votación el artículo 30.

¿Votos a favor del artículo?
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¿Votos en contra?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, 7. No hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Al punto d) del artículo 31 se mantienen dos enmiendas, la

1562, de sustitución, y la 1563, de adición, del Grupo

Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra la

Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President. L’article 31 regula els requisits per

a la promoció dels policies locals, i el Grup Parlamentari

Socialista hi ha presentat, al seu apartat d), dues esmenes, una

de substitució i l’altra d’addició. L’apartat d) d’aquest article

31 expressa que per al cas de la promoció externa, a més dels

requisits expressats en aquest article en els seus punts anteriors,

es requereix que faltin més de 5 anys per passar a la situació de

segona activitat amb destinació per raó d’edat. El Grup

Parlamentari Socialista pretén substituir 5 anys per 10 anys. I

la segona de les esmenes és afegir un paràgraf final a aquest

apartat d) que diria: “El Govern de les Illes Balears assumirà el

cost que suposi el pas a la segona activitat en quant excedeixi

el que hagi treballat a l’ajuntament de destí”.

Bé, la motivació d’aquestes dues esmenes la faré conjunta,

perquè no es poden deslligar una de l’altra. En el cas de passar

a segona activitat per raó d’edat amb destinació hi ha una

supòsit que preveu que fins i tot puguin estar els policies locals

en aquesta situació, segona activitat, durant 10 anys. Per tant

entenem que si passen a promoció externa, que passarien a

dependre d’un ajuntament diferent del que parteixen, perquè la

promoció és cap a un altre ajuntament, entenem que haurien de

faltar com a mínim 10 anys per a aquest pas a la segona

activitat, perquè es podria donar la situació que estiguessin més

temps en aquell ajuntament en segona activitat que el temps

que han estat efectivament treballant com a policies locals en

actiu.

I en aquest sentit s’afegeix un paràgraf més, que en el cas

que el Govern de les Illes Balears assumiria el cost que suposi

el pas a la segona activitat quan excedeixi el que hagi treballat

a l’ajuntament de destí, per allò que he explicat abans, perquè

no es doni la situació de què un policia hagi estat més temps en

segona activitat que no en la seva activitat normal a un

ajuntament en el qual ha arribat posteriorment.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Camps. Sr. Jerez?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Dir-los que també el Grup

Parlamentari Popular rebutjarà les dues esmenes presentades

pel Grup Parlamentari Socialista en aquest article. Pel que fa a

la primera la 1562, no l’acceptam perquè consideram

efectivament restrictiu cap els interessos dels policies a exigir

un termini tan llarg en detriment del termini ja estipulat en el

projecte de llei. I pel que fa a la segona esmena d’addicció a

l’article 31.d), dir-li que tampoc l’acceptarem perquè això

suposa assumir un cost amb una incertesa en aquest moment

absoluta, amb una quantia difícil de determinar i tal vegada no

assumible per a la comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Jerez. Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President. Començaré pel final, si és una

despesa tal vegada no assumible pe a la comunitat autònoma,

imagini’s vostè per a un ajuntament. Entenem que aquestes

dues esmenes no van en el sentit de ser restrictives per als

policies, sinó que van en el sentit d’afavorir els ajuntaments

perquè si la llei queda redactada tal qual està el que es fa és

perjudicar els ajuntaments i perjudicar els seus recursos que

hauran de fer una despesa en alguns casos extra de la que

haurien de fer, sense rebre cap ajuda de la comunitat autònoma.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Camps. ¿Sr. Jerez? No.

Pasaríamos las dos enmiendas a votación, la 1562 y la

1563.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

¿Votación?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 7, en contra 9, no hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votación del apartado d) del artículo 31.

¿Votos a favor del apartado?

¿Votos en contra?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 9, en contra 7, no hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Al artículo 36 se mantienen también 3 enmiendas, la 1764

de sustitución del Grupo Parlamentario Izquierda Unida y Los

Verdes, la 1565 y 1566 de sustitución y adición del Grupo

Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
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Sr. President. Senzillament aquest article que marca els

requisits per solAlicitar la participació en processos de mobilitat,

un dels requisits que marca estipula un mínim de 3 anys en la

situació de servei actiu a la categoria de procedència i nosaltres

consideram que és excessiu i que bastaria amb 2. Aquesta és

l’esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rosselló. Sra. Camps?

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President. Les dues esmenes presentades pel

Grup Parlamentari Socialista a l’article 36 són exactament

idèntiques a les presentades i defensades anteriorment. La

primera de les esmenes seria substituir 5 anys per 10 anys a

l’apartat c) d’aquest article, precisament per allò que ja s’ha

expressat anteriorment, perquè un policia no pugui estar més

temps en situació de segona activitat del que està en una

activitat normal. I hi ha una esmena d’addicció per tal d’afegir

el mateix que s’ha expressat anteriorment, que el Govern de les

Illes Balears assumeixi el cost que suposa el pas a al segona

activitat, quan accedeixi el que hagi treballat a l’ajuntament de

destí, també amb coherència en allò que ja s’ha expressat

anteriorment per no crear uns perjudicis a l’ajuntaments i fer-

los assumir unes despeses innecessàries.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Camps. Sr. Jerez?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Començarem per ordre, per l’esmena

presentada per Esquerra Unida i Els Verds. Dir-los que des del

Grup Parlamentari Popular no acceptarem tampoc aquesta

esmena per la motivació següent, no l’acceptam perquè

entenem que mitjançant aquesta esmena el que es pretén és

evitar la mobilitat que es pugui portar a terme..., mitjançant la

mobilitat que es puguin moure d’un ajuntament sovint amb

perjudicis pels ajuntaments. És a dir, que aquest article entenem

que si l’aprovéssim aniria en perjudici dels propis ajuntaments

pel que fa a la mobilitat dels cossos.

I respecte les dues esmenes presentades pel Grup

Parlamentari Socialista, ho sostenim amb la mateixa

argumentació que ho fèiem abans en les esmenes anteriors.

Entenem que solAlicitar un termini tan llarg és restrictiu respecte

els interessos del propi funcionari. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Jerez. Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Molt breument. Evidentment coincidesc amb

l’argumentació del Sr. Jerez, la nostra esmena va en contra dels

interessos dels ajuntaments i a favor dels interessos dels

treballadors. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rosselló. ¿Sra. Camps? No. ¿Sr. Jerez quiere

la palabra?

Pasaríamos a votación las enmiendas 1565, 1566 y la 1764.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

¿Votación?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 7, en contra 8, no hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votación del artículo 36.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

¿Votación?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 8, en contra 7, no hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Al artículo 46 se mantiene una enmienda, la 1751 de

adición del Grupo Parlamentario PSM-Entesa Nacionalista.

Para su defensa tiene la palabra el Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Estam rallant de l’esmena 1751, no?

Aquesta esmena en principi constava de 3 punts, s’incloïen 3

punts menys dins l’article 46 que fa referència als deures que

tenen els policies, un dels punts és respectar els drets dels

ciutadans a adreçar-s’hi en qualsevol de les llengües oficials a

les Illes Balears ha estat acceptat. Per tant, com a deure ja s’ha

assumit això. Però no entenem de cap de les maneres que els

altres dos punts de la nostra esmena no s’acceptin. Per això ho

intentaré explicar.

En allò que fa referència al punt..., a la nostra esmena figura

com a punt M, demanam que es fixi com a deure dels policies

locals, concretament mantenir el secret professional en tots

aquells assumptes que conegui per raó del servei. I això

precisament va en coherència amb el punt 7 de l’article 58 que

assenyala com una falta molt greu la violació del secret

professional i la falta de vigília adequat en els assumptes que

conegui per raó del seu càrrec. És a dir, que segons aquest

projecte de llei es declara falta molt greu, sancionable amb la

separació del servei, una actuació que no es computa com a

deure. Se’ns dubte també és cert que la Llei estatal de cossos i

forces de l’Estat en el seu article cinquè diu: “deberán guardar

riguroso secreto respecto a todas las informaciones que
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conozcan por razón de su cargo”. És a dir, si la norma estatal

ja ho fixa, si tot allò que la norma estatal ja fixa no ho

haguéssim de posar dins el capítol de deures ens quedaríem

sense capítol de deures. Per tant, no entenem com no

s’incorpora aquesta esmena introduint que és un deure mantenir

el secret si després incorporam una sanció per a qui no ho

mantengui. És simplement una qüestió de coherència que sinó

la llei perdrà.

Per altra part, el punt que apareix a la nostra esmena com a

punt O, diu: “respectar els drets humans per a un funcionari

públic és obligat”, és a dir, s’ha de respectar en tot cas la

dignitat de la persona i creim que no està mai de més amb una

llei que feim a les Illes Balears incorporar allò que és obvi que

hi ha molta normativa al respecte que així ho obliga, però

naturalment consideram que sí ho hem de posar dins la nostra

llei perquè incrementa les garanties i en definitiva, de fet

establir com a deure allò que si no es fa pot ser sancionat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Riudavets. Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President i molt breument. Efectivament,

el Partit Popular d’aquesta esmena va acceptar el punt N a la

ponència, per tant, no entrarem en aquesta qüestió a debatre

aquest punt en particular, sinó que manifestarem la nostra

oposició respecte l’esmena presentada en els punts N i en el

punt O. 

Pel que fa al primer dels punts, dir-li que no accepta el punt

N perquè aquesta és una obligació de tots i cada uns dels

funcionaris públics. Pel que fa als policies, està recollit Sr.

Riudavets a l’article 5.5 de la Llei Orgànica 2/86 de Cossos i

Forces de Seguretat.

I pel que fa al punt O, dir-li que tampoc el Grup

Parlamentari Popular acceptarà aquest punt perquè forma part

de les exigències que cal exigir a tots els servidors públics des

del moment en què Espanya ha ratificat la Declaració Universal

de Drets Humans.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Jerez. Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí, molt breument. Només llegir-li al Sr. Jerez un dels punts

de l’article 46, que diu: “és un deure dels policies complir

íntegrament la jornada de treball”. Això ja està recollit a la Llei

de Funció Pública de la comunitat autònoma, està recollit

també a la Llei de Cossos i Forces de l’Estat i vostès ho tornen

posar aquí. Llavors no entenc per què no volen posar que

mantenir el secret professional, quan després si no el

compleixen el sancionen i respectar els drets humans, que

naturalment si no el compleixen també el sancionen, no el vol

incloure com a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 punts de l’article 46, ja estan

recollits en altres legislacions i així mateix els incorporen dins

la Llei de Coordinació de Policies Locals.

Jo crec sincerament que no hi perdria res la llei, sinó que

estam cometent una incoherència.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Riudavets. Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Bé simplement per donar resposta a

aquesta del Sr. Riudavets i dir-li que independentment de què

mantinguem o no mantinguem aquestes qüestions que per vostè

estan demés, entenem des del Grup Parlamentari Popular que

el sentit, l’esperit i la filosofia de la llei i per tant, l’eficàcia la

té de totes maneres.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Jerez. Pasamos a votación la enmienda.

¿Votos a favor de la enmienda 1751?

¿Votos en contra?

Votación del artículo...

(Remor de veus)

Perdón.

¿Votación?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 7, en contra 8, no hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votación del artículo 46.

¿Votos a favor del artículo?

¿Votos en contra?

¿Votación?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 8, en contra 7, no hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:
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Al artículo 48 se mantiene una enmienda, la 1765 de

supresión del Grupo Parlamentario Izquierda Unida y Los

Verdes. Para su defensa tiene la palabra el Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sr. President, senzillament és una esmena de supressió

perquè consideram que l’apartat 2 de l’article 48 implica el

Govern dins les competències municipals i no creim que hagi

de ser així. Creim que no té motiu el Govern de les Illes

Balears establir per reglament una cosa que haurien de

reglamentar els ajuntaments.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rosselló. Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

El grup parlamentari votarà en contra d’aquesta esmena i es

reservarà la seva argumentació de cara al ple.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Jerez. 

Pasamos a votación la enmienda 1765.

¿Votos a favor de la enmienda?

¿Votos en contra?

¿Votación?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 7, en contra 8, no hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votación del artículo 48.

¿Votos a favor del artículo?

¿Votos en contra?

¿Votación?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 8, en contra 7, no hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Al artículo 49 se mantiene la enmienda 1766 de sustitución

del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y Los Verdes.

Para su defensa tiene la palabra el Sr. Rosselló. 

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sr. President, l’esmena va en la línia d’afavorir el dret dels

treballadors municipals, en aquest cas de policies locals, i

facilitar passar a una situació de segona activitat produint els

anys per fer aquesta petició. De 60 passar a 58 i de 58 passar

a..., o sigui l’escala tècnica de 60 passar a 58 i a l’escala

executiva passar de 58 a 56 anys.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rosselló. Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Popular

tampoc no donarà suport a aquesta esmena perquè sabem que

aquestes edats han estat pactades amb els agents socials i amb

els sindicats. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Jerez. ¿Sr. Rosselló quiere la palabra?

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Senzillament no està pactat amb tothom la totalitat de la llei.

Per tant, no sé amb quins sindicats s’ha pactat, però vaja, no

amb tots.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rosselló. 

Pasaríamos a votar la enmienda 1766.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

¿Votación?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 7, en contra 8, no hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votación del artículo 49.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

¿Votación?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 8, en contra 7, no hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Al apartado 3 del artículo 52 se mantiene la enmienda

número 1752 de modificación del Grupo Parlamentario PSM-
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Entesa Nacionalista. Para su defensa tiene la palabra el Sr.

Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. L’esmena que presentam a aquest

article que fa referència al règim estatutari en complement de

la segona activitat, ve donada que l’ampliació, que de fet aquest

projecte de llei fa quan regula la segona activitat pot suposar i

açò assegur que és una preocupació per a molts d’ajuntaments,

pot suposar una forta càrrega econòmica sobre els municipis,

sobretot en els més petits. Aquesta càrrega naturalment podrà

ser minvada pel traspàs voluntari, naturalment sempre, de

funcionaris de policies locals amb segona activitat a

l’administració de la comunitat autònoma. De fet, aquest és el

sentit últim d’aquest article, de l’article 52.3, ara bé, el que no

ens sembla bé és que aquesta només sigui una possibilitat, ja

que l’article posa que el Govern de la comunitat autònoma de

les Illes Balears podrà determinar amb la relació de llocs de

treball els que siguin susceptibles per ser ocupats per

funcionaris de cossos de policia local amb situació de segona

activitat.

Nosaltres consideram que hi ha d’haver un compromís en

aquest sentit per part del Govern de les Illes Balears. Per tant,

proposam que hi hagi un compromís anual de determinar, no

podrà determinar, sinó que determinarà anualment quins llocs

poden ser ocupats per policies locals en situació de segona

activitat. El Govern de les Illes Balears de fet amb aquesta llei

intervé molt directament en molts aspectes de la gestió

municipal. La llei, els ajuntaments ja ho saben i ho estan paint,

suposarà una despesa afegida per a molts d’ells. Per tant,

nosaltres consideram que seria de justícia que des de

l’administració del Govern de les Illes Balears es facilités

l’aplicació d’aquesta llei, que se facilités amb compromisos

concrets i no només se limités a dictar normativa i obrir

possibilitats.

Per tant, el nostre redactat, el redactat alternatiu que

proposam ve en el sentit de demanar un compromís ferm i no

només una possibilitat per part del Govern de les Illes Balears.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Riudavets. Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies. Molt breument Sr. President, per donar

coneixement del rebuig d’aquesta esmena per part del Grup

Parlamentari Popular. I dir-li Sr. Riudavets que no es preocupi

que jo estic convençut i tan convençut estic que pens que

aquesta inquietud que té vostè respecte la provisió de places no

l’hauria de tenir perquè la conselleria ja té previst, o tendrà

previst en el seu dia, places per situar tots els membres de

policia local. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Un momento por favor. Perdonen un momento señores

portavoces, ¿en el punto 7 no había un acuerdo..., en este punto

concreto sobre conciliación de la vida laboral y familiar? 

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sr. President. El que passa és que els grups parlamentaris i

el grup parlamentari que represent ha quedat en substanciar-ho

després de totes les esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Tiene la palabra el Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Molt breument, només per dir-li al Sr. Jerez que a mi

gairebé no me preocupa res en aquesta vida, però sens dubte

transmet preocupacions que sí tenen altra gent i certament

l’inquietud per a la càrrega que pot suposar això és grossa.

L’altre dia vaig parlar amb el batle d’un ajuntament que té 3

policies locals, tots 3 entre 50 i 55 anys. Com no se posi prest

la relació de llocs allà on puguin traslladar-se, assumint la

segon activitat el Govern per exemple, és gairebé molt difícil

que aquest ajuntament pugui suportar la càrrega econòmica de

tenir els 3 policies en situació de segona activitat.

I quant això que ha dit de què no passi pena, que no tengui

inquietud, encara que el Govern posi aquí que només podrà o

farà. Jo només li puc respondre Sr. Jerez que mesuri les

paraules que això consta en acta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Riudavets.

Pasamos a la votación de la enmienda 1752.

¿Votos a favor de la enmienda?

¿Votos en contra?

¿Votación?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 7, en contra 9, no hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Ahora pasamos a votar el apartado 3 del artículo 52,

dejando claro que el apartado 7 queda para posteriormente.

Votación del apartado 3 del artículo 52.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

¿Votación?
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EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 9, en contra 7, no hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Al artículo 58 se mantiene la enmienda 1753 de adición del

Grupo Parlamentario PSM-Entesa Nacionalista. Para su

defensa tiene la palabra el Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. De fet aquesta esmena fa referència

a l’article 58, faltes moltes greus i és una esmena d’addicció.

Proposa la inclusió de 3 nous punts a l’article 58, faltes molt

greus. En primer lloc creim que ha de ser sancionable i per tant,

s’ha de reflectir com una falta el no respectar els drets dels

ciutadans a adreçar-se als policies en qualsevol de les llengües

oficials de la comunitat.

El Partit Popular ha acceptat el punt de la nostra esmena

1551/05, concretament el punt N, que fixa com a deure,

textualment: “respectar els drets dels ciutadans a adreçar-se als

policies en qualsevol de les llengües oficials de la comunitat

autònoma”. Ara vet aquí una altra vegada la incongruència,

s’estableix un deure que si no se compleix no serà..., si no

s’accepta l’esmena, sancionable. I açò quan tots sabem que hi

ha hagut casos i problemàtiques en aquest sentit, de policies

que s’han negat, han contestat malament, o han actuat com no

devien quan una persona se’ls ha adreçat en català. No té sentit

que s’estableixi un nou deure clarament per una esmena nostra

i en aquest moment aquest deure no sigui sancionable. Això ve

a dir-los als policies locals que teniu aquest deure, però si no el

compliu no passarà res. Creim que és seriós que no se vulgui

sancionar un incompliment d’altres legislacions que també

s’han incorporat en aquesta llei, però sobretot la manca d’ètica

que pot suposar per a un policia el no voler contestar..., no

contestar perquè pot contestar amb la llengua que vulgui, no

voler actuar en funció de les dues llengües oficials. No estic

parlant només de llengua catalana, queda molt clar, les dues

llengües oficials.

Per tant, crec que el Partit Popular en açò està filant massa

prim i està intentant obviar una situació i crec que això és

perjudicial. Simplement deim que si un ciutadà se vol adreçar

a un policia se li pugui adreçar en la llengua que vulgui, el

policia si se li adrecen en una de les dues llengües oficials té

l’obligació de fer-li cas i açò ja ho hem inclòs. Per tant, si no li

fa cas, si no l’atén, si li contesta malament, llavors se l’haurà de

sancionar. I això és el que demanam. Si no és així se queda

amb la idea de què el deure el tenim, però si no el compliu no

passa res.

Bé, el segon punt de l’esmena. Nosaltres demanam que es

consideri falta molt greu mantenir actituds racistes, sexistes,

homòfobes, o xenòfobes i no entenem que el PP accepti que

això és una falta molt greu. És a dir, que no admeti una actitud

racista, sexista, sobretot per un membre de l’autoritat armat,

perquè duran armes segons el seu projecte de llei, encara que

nosaltres no hi estiguem d’acord. O mantenir actituds

homòfobes o sexistes no és motiu de sanció, no ho entenem, o

vull fer un esforç per no entendre-ho perquè si ho entengués

seria pitjor.

Per altra part el tercer punt de l’esmena. El tercer punt de

l’esmena té relació directe amb l’esmena posterior, la 1754/05,

que parla de faltes greus. Nosaltres demanam traslladar a falta

molt greu, és a dir, passar de falta greu a molt greu,

textualment: “l’aprofitament del seu càrrec o funció per

cometre setge moral o sexual”, nosaltres li afegim “laboral”. És

inadmissible, crec que no pot ser acceptat per ningú, que un

policia que assetgi sexualment aprofitant-se del seu càrrec,

només se’l pugui sancionar amb un màxim de 3 anys de

suspensió, de (...). Açò nosaltres consideram que és una falta

molt greu que pot ser causa de 6 anys a separació del servei.

Deixar com a falta greu que un policia armat assetgi sexualment

com només una falta greu, havent-hi faltes molt greus, creim

que no és de rebut.

En definitiva, els tres punts que volem incorporar crec que

són de lògica pura i no entenem com el Partit Popular s’hi

oposa.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Riudavets. Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Molt breument per donar resposta al

representant del PSM-Entesa Nacionalista. Vagi per endavant

el nostre rebuig a aquesta esmena per una sèrie de qüestions, no

de contingut, que hi podríem estar o no estar d’acord, però sí

per qüestions tècniques i estic convençut Sr. Riudavets que

vostè estarà amb mi. No ho acceptam perquè les faltes molt

greus estan establertes a la Llei Orgànica 2/86, tantes vegades

anomenada avui en aquesta comissió, de Forces i Cossos de

Seguretat. I no podem afegir noves tipificacions si no és

modificant la mateixa llei orgànica.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Jerez. Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Al Sr. Jerez li convendria mirar altres lleis que hi ha a

l’Estat espanyol, a altres comunitats autònomes, allà on

l’ampliació de faltes greus respecte la Llei de Cossos i Forces

de Seguretat és evident. No sé si és que aquí tenim menys

competències que altres comunitats autònomes, però de fet no

és així com ho diu ell.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Riudavets. ¿Sr. Jerez?

Votación de la enmienda núm. 1753.

¿Votos a favor de la enmienda?
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¿Votos en contra?

¿Votación?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 7, en contra 9, no hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votación del artículo 58.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

¿Votación?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 9, en contra 7, no hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Al artículo 59 se mantiene una enmienda, la 1754, de

supresión, del Grupo Parlamentario PSM-Entesa Nacionalista.

Para su defensa tiene la palabra el Sr. Riudavets, 1754.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. De fet ja està defensada, perquè era

el trasllat de l’assajament sexual i moral de falta greu a molt

greu, vull dir, simplement crec que podem passar a votació.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Simplement, per dir que

efectivament el Partit Popular ja l’ha defensat a l’esmena

anterior i mantendrà la mateixa inclinació de vot.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, pues pasaríamos la enmienda a votación, 1754.

¿Votos a favor de la enmienda?

¿Votos en contra?

¿Votación?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9; no hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votación del artículo 59.

¿Votos a favor del artículo?

¿Votos en contra?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, 7; no hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Se mantiene una enmienda de adición de una nueva

disposición adicional, la número 1756, del Grupo

Parlamentario PSM-Entesa Nacionalista, de adición. Para su

defensa tiene la palabra el Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. De fet afegim, intentam afegir una

nova disposició addicional perquè faci referència a la

possibilitat només de mancomunar serveis policials. Som ben

conscients, quan presentàvem i vam redactar aquesta esmena,

de la dificultat que açò suposa; som ben conscients que aquesta

dificultat ve donada per lleis estatals; som ben conscients també

que un conseller, en cert moment, del Partit Popular, va

intentar-ho i no va ser possible, fa uns anys; una dificultat ve

donada per l’article 51.3 de la Llei estatal de Cossos i Forces

de Seguretat, que fixa que els policies només podran actuar en

els municipis respectius, excepte en casos d’emergència.

També sabem que la Llei de bases de règim local estipula que

el batle, i no el president d’una mancomunitat, és el cap de la

policia local. Hi ha diverses dificultats.

Però també coneixem que la interpretació d’aquesta

normativa s’està variant, pot variar i està variant. I també és

clar que els ajuntaments, si poguessin mancomunar serveis, els

ajuntaments podrien oferir una major seguretat als seus

ciutadans i no haurien de suportar una despesa que als

ajuntaments més petits els podria ofegar.

Per tant, proposam un redactat, no articulat, sinó una

disposició addicional que deixi la porta oberta a la possibilitat

de mancomunar els serveis, en el cas que la legislació estatal

fos modificada o interpretada d’una altra manera. Perquè hem

de tenir en compte que a Navarra, la Llei de policies forals, que

es diu, de Navarra, s’ha aprovat la possibilitat ja articulada de

mancomunar municipis en aquesta matèria. I per tant, crec que

no hi seria de més, per precaució, per visió de futur i perquè és

un anhel i un desig de molts ajuntaments, que el Partit Popular

coneix perfectament perquè ja ho va intentar, creim que deixar

la porta oberta aniria millor, donaria més possibilitats a aquesta

llei i la milloraria.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Riudavets. Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. Vagi per endavant el nostre rebuig

també a aquesta esmena, no l’acceptarem des del Grup

Parlamentari Popular, entre d’altres coses, perquè hi ha

jurisprudència constitucional que estableix que no és possible
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crear cossos de policia local diferents als cossos de policia que

són municipals. En el cas de la Llei de coordinació de les Illes

Balears actualment vigent, la disposició addicional primera va

ser declarada inconstitucional, per sentència d’11 de febrer de

l’any 1993, i li llegiré un fragment d’aquesta esmena, diu: “Es

de observar que esta competencia no comprende facultad

alguna para crear o para autorizar la creación de cuerpos de

policía supramunicipales, y aunque la disposición impugnada

no habla de la creación de cuerpos, sino sólo de la prestación

en común de servicios de policía local, se ha de llegar a la

misma conclusión: la de que la ley autonómica se ha excedido

en las competencias que la Ley orgánica de Cuerpos y Fuerzas

de Seguridad del Estado le permiten. Ello es así porque en

dicha ley orgánica no se contemplan otros cuerpos de policía

local que los propios de los ayuntamientos.”

Jo pens que amb aquest fragment se justifica prou la

motivació i la inclinació de vot del Partit Popular respecte

d’aquesta esmena, deixa ben clar que no és possible la creació

de cossos diferents dels cossos de policia municipal.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Jerez. Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Jerez, si jo no hagués sabut tot el

que vostè m’ha dit hagués fet un articulat dins la llei, establint

un article per a la mancomunitat de serveis de policia, perquè

sabia perfectament i ja li he dit abans el que posa la Llei de

Cossos i Forces de Seguretat, la disposició addicional que va

ser derogada pel Constitucional; per això hem proposat una

disposició addicional que estableix la possibilitat, que es fixarà

reglamentàriament.

I per què? Ja ho he dit abans, per deixar una porta oberta a

la possibilitat; perquè en aquests moments és vigent una llei,

també autonòmica, a Navarra, que possibilita, crea de fet

aquesta mancomunitat de policies. Per tant, jo no presentava un

articulat, però deixava una porta oberta. Les interpretacions del

Constitucional varien i vostè ho sap tan bé com jo, per tant

deixem aquesta porta oberta i si això de Navarra tira endavant,

que està en funcionament i ningú ha dit, tal vegada un dia

podem tirar endavant aquesta mancomunitat, que creim que

seria beneficiosa per als municipis, sobretot els més petits.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Riudavets. ¿Sr. Jerez? Pasamos a votación la

enmienda 1756.

¿Votos a favor de la enmienda?

¿Votos en contra?

¿Votación?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9; no hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

A la disposición transitoria novena, antes octava, se ha

presentado una enmienda, la 1767, del Grupo Parlamentario

Izquierda Unida y Los Verdes. Para su defensa tiene la palabra

el Sr. Rosselló, 1767.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, Sr. President, 1767. En el Decret 70/1989 es va crear

una categoria de comissari de segona, que està pràcticament en

extinció, tan en extinció que només en queden dos en aquests

moments dins la policia local a nivell de totes les illes i els dos

de Palma. No té cap sentit mantenir aquesta categoria en

aquesta llei i no establir que aquesta categoria segona passi a

ser categoria de comissari, a no ser que hi hagi qualque raó

especial per la qual a aquestes dues persones se les vulgui

mantenir a una categoria inferior.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rosselló. ¿Sr. Jerez?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. Molt breument, el partit que

represent no acceptarà aquesta esmena presentada per Esquerra

Unida i Els Verds perquè entenem que pot suposar un tracte de

favor per a persones concretes i per a persones determinades,

que podria, a la vegada també, suposar un greuge comparatiu

per a d’altres colAlectiu afectats. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Jerez. ¿Sr. Rosselló?

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Ens pareix que el que significa és un tracte de desfavor per

a dues persones enfront de tot el colAlectiu de policies, però en

fi, no ho entenem, qualque motiu hi haurà.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rosselló. Pasaríamos la enmienda a votación;

votación de la enmienda 1767.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

¿Votación?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra; no hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:
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Ahora pasaríamos a votación la disposición transitoria

novena.

¿Votos a favor de la disposición?

¿Votos en contra?

¿Votación?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, 7; no hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Se mantiene una enmienda de adición de una nueva

disposición transitoria, la 1757, del Grupo Parlamentario PSM-

Entesa Nacionalista. Para su defensa tiene la palabra el Sr.

Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Açò és una esmena d’addició d’una

nova disposició transitòria que durant totes aquestes meves

intervencions en el debat, tant en ponència com aquí, en

comissió, en el debat d’aquest projecte de llei, he parlat, he fet

esment a la precarietat econòmica dels ajuntaments més petits

i que l’aplicació d’aquesta llei suposarà, evidentment, un

increment de la despesa. Jo sé que els ajuntaments ja estan

quantificant aquestes possibilitats, s’han reunit diversos

d’aquests, per veure com poden actuar per fer-hi front; hem de

pensar que els cossos de policies locals no existeixen a molts

d’ajuntaments que sí que els hauran de tenir ara; que

ajuntaments que no tenen ni policies auxiliars sí que els hauran

de tenir ara; que tota una sèrie d’escales, de categories,

s’hauran d’aplicar, que ara no s’aplicaven, i no és que ens

sembli malament, ens sembla bé, el que passa que això també

és evident que suposa un cost afegit per als municipis més

petits.

Per tant, nosaltres el que demanam és la predisposició del

Govern de les Illes Balears i el compromís a tenir una etapa

transitòria, nosaltres hem fixat els tres primers anys per als

municipis menors de 5.000 habitants, de donar-los una línia

d’ajuts econòmics per poder aplicar la llei amb condicions. Ja

he dit que la intervenció que suposa aquesta llei dins les

polítiques municipals fan necessari, requereixen un suport del

Govern. Nosaltres simplement volem que aquest suport es

concreti amb un termini i amb un objectiu concret que són els

ajuntaments de menys de 5.000 habitants i un termini de tres

anys.

Jo no sé si també el Sr. Jerez, ja ho veurem, me contestarà

que no m’inquieti, que ho faran, però m’agradaria que també hi

hagués un compromís clar del Govern de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Riudavets. Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. Molt breument, per dir-li el que

vostè ja sap, Sr. Riudavets, que efectivament no es preocupi, no

passi pena, no pateixi perquè entenem que la conselleria

arbitrarà tots els mecanismes al seu abast per tal de preveure

anualment importants ajudes als municipis en temes de policia

local, independentment d’aquelles ajudes que ja el Govern

destina directament als municipis mitjançant els fons de

cooperació municipal o d’altres tipus de partides incloses dins

els pressuposts d’aquesta comunitat autònoma. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Jerez. Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí, només dir-li que de la paraula del Sr. Jerez me’n fiï, però

de la paraula en general, si no està escrita, concretament del

Govern de les Illes Balears, malauradament no.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Riudavets. Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, només per dir-li que gràcies per la confiança en mi, però

també li he de dir que confiï en el Govern.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pasaríamos entonces la enmienda a votación. Votación de

la enmienda número 1757.

¿Votos a favor de la enmienda?

¿Votos en contra?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9; no hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Con ello se acaban las enmiendas presentadas. ¿Sí, Sr.

Jerez? Tiene la palabra.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Perdón, no sé si vamos a votar la disposición, perdón.

EL SR. PRESIDENT:

No, porque ésta era una nueva, de nueva creación.

EL SR. JEREZ I JUAN.
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Sí, gràcies Sr. President. I respecte de l’article 51, perdó,

l’article 52, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, no, 52.7.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, bé, respecte de la ponència, els grups parlamentaris

vàrem quedar d’acord a afegir o modificar l’article 51, que

parla de la lactància o embaràs, respecte de la situació de

segona activitat. I després d’haver consensuat, entenc jo, un

text o un afegit definitiu, aquest grup parlamentari proposaria

una esmena in voce a aquest article per tal d’afegir aquell

afegit, valgui la redundància, a l’article que suposarà evitar una

potencial o possible situació de discriminació respecte dels

procediments de promoció o mobilitat de les mares que estiguin

en període de lactància.

Dir-li que aquesta esmena es produeix amb dos apartats de

l’article, en primer lloc, a l’apartat 1, que diria que “Les

funcionàries dels cossos de policia local o policies auxiliars

poden solAlicitar passar a la segona activitat amb destí durant

l’embaràs, amb l’informe facultatiu previ que ho acrediti”. És

a dir, allà on diu “activitat” inclouríem “amb destí”.

I respecte d’aquesta segona modificació o afegit, aniria

incorporat a l’article 52, apartat 7, i allà on acaba dient “de

policia local”, hi afegiríem “llevat que l’activitat sigui com a

conseqüència del que es disposa a l’article 51 de la present

llei”.

EL SR. PRESIDENT:

Muy bien, gracias, Sr. Jerez. ¿Están de acuerdo todo el resto

de diputados y portavoces? ¿Se entiende que se recoge tal y

como ha marcado el portavoz del Partido Popular, el Sr. Jerez?

Muy bien.

Pasaríamos entonces este apartado, perdón; pasamos a

votación el artículo 51.1 con esta modificación asumida.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra? No, por unanimidad.

Votación del apartado 7 del artículo 52.

¿Votos a favor?

Por unanimidad.

Sí, Sr. Jerez, me había pedido la palabra.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, Sr. President, moltes gràcies, només per dir-li que el

Grup Parlamentari Popular també voldria fer una segona

esmena in voce a l’article 30 i per una qüestió senzillament de

matís, i perquè entenem que si ho deixam com queda pot patir

una certa incongruència o pot patir d’incoherència. Aquesta

modificació que pretenem l’hem traslladada des del meu grup

parlamentari al Grup Parlamentari Socialista abans de

començar la comissió i al PSM-Entesa Nacionalista, no així a

Esquerra Unida i Els Verds, perquè el Sr. Rosselló encara no

era en aquesta sala i no he tengut l’oportunitat de fer-ho, però

sí que ho faig ara, dient-li que els oferim la possibilitat

d’acceptar aquesta esmena en el sentit que a l’article 30, allà on

diu “La promoció interna és el sistema d’accés que permet

accedir a places vacants d’una o dues categories superiors a

l’exercida”; aquí nosaltres proposam que quedi redactat de la

següent manera: “La promoció interna és el sistema d’accés que

permet accedir a les places vacants de categoria superior a

l’exercida”. És a dir, suprimiríem “d’una o dues categories”,

per deixar “de categoria superior”.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Jerez. ¿El resto de portavoces están de

acuerdo? Es decir que ahora mismo que acabamos de votar el

artículo 30, nos autoenmendamos nosotros todos a la vez y lo

damos por enmendado el artículo 30, tal y como ha

manifestado el portavoz del Partido Popular. De acuerdo.

Queda claro que se vota el artículo 30, con la enmienda que

ha propuesto el Partido Popular in voce, tal y como constará en

acta.

¿Votos a favor?

Por unanimidad.

Finalmente, votación conjunta del título del proyecto, de la

denominación del título I, de los artículos 1, 2 y 3, de la

denominación del título II, de los artículos 4, 5 y 7, de la

denominación del título III, del capítulo 1 del título III, de los

artículos 9, 11, 12 y 13, de la denominación del capítulo 2 del

título III, de los apartados 1, 3, 4 y 5 del artículo 15, del

artículo 16, de la denominación del título IV y del capítulo 1

del título IV y del artículo 18, de los apartados 2 y 3 del

artículo 19, de la denominación del capítulo 2 del título IV, de

los artículos 20 y 21, de la denominación del capítulo 3, del

título IV, del artículo 22, del apartado 4 del artículo 23, del

artículo 24, de las denominaciones del título V y del capítulo I

del título V y de los apartados 1 y 3 del artículo 27, de la

denominación del capítulo 2 del título V y del artículo 31,

excepto del punt d), de los artículos 32, 33 y 34, de la

denominación del capítulo 3 del título V, del artículo 35, de la

denominación del capítulo 4 del título V, del título VI y de las

denominaciones del capítulo 4 del título V y del título VI y del

capítulo 1 del título VI, de los artículos 37, 38, 39, 40, 41, 42,

43, 44 y 45, de la denominación del capítulo 2 del título VI, de

los artículos 47, 50 y 51, de los apartados 1, 2, 4, 5 y 6 del

artículo 52, del artículo 53, de la denominación del capítulo 3

del título VI, del artículo 54, de las denominaciones del título

VII y del capítulo 1 del título VII, de los artículos 55, 56 y 57,

de la denominación del capítulo 2 del título VII, de los

artículos 60, 61, 62, 63, 64, de la denominación del capítulo 3

del título VII, del artículo 65, de las disposiciones adicionales

primera y segunda, de las disposiciones transitorias primera,

segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava, según
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la nueva numeración, de la disposición derogatoria única, de las

disposiciones finales primera, segunda y tercera, y de la

exposición de motivos, a las cuales no se han presentado

enmiendas o no se han mantenido enmiendas y no han sido

objeto de voto particular.

Por tanto, ¿votos a favor de todo lo que he leído?

¿Votos en contra?

¿Abstenciones?

¿Votación?

EL SR. LLETRAT:

Unanimitat a favor.

EL SR. PRESIDENT:

En consecuencia, queda dictaminado el Proyecto de ley

431/05, de coordinación de policías locales.

Así mismo, se recuerda a los grupos parlamentarios y a sus

portavoces que, de acuerdo con el artículo 120 del Reglamento,

tienen 48 horas, a partir de la finalización del dictamen, para

presentar un escrito al Muy Honorable Presidente de la

Cámara, por el cual quieran mantener enmiendas que quieran

que sean defendidas en el pleno.

Y no habiendo más asuntos que tratar, muchas gracias, se

levanta la sesión.
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