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LA SRA. PRESIDENTA:

Començarem la sessió d’avui i en primer lloc els demanaria
si es produeixen substitucions.

EL SR. SERRA I TORRES:

Antoni Serra substitueix Rosa Estaràs.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Maria Torres substitueix Josep Maria Costa.

EL SR. BONED I ROIG:

Joan Boned substitueix Xico Tarrés.

LA SRA. LLINÁS I WARTHMANN:

Bon dia, presidenta. Isabel Llinás substitueix Pere Rotger.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions?

Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en les preguntes RGE núm. 3020, 3021 i 3022....

(Remor de veus)

Els pregam un poc de silenci.

Assisteix a la comissió l’Hble. Consellera d’Interior Sra.
María Ángeles Leciñena i Esteban, acompanyada del Sr.
Sebastià Amengual i Coll, director general d’Interior; del Sr.
Miquel Barceló Noguera, assessor tècnic; i de la Sra. Sabina
Pons, cap de Premsa; als quals saludam.

I.1) Pregunta RGE núm. 3020/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a pla estratègic per a la creació de la policia
autonòmica.

I.2) Pregunta RGE núm. 3021/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a calendari de desenvolupament de la policia
autonòmica.

Per formular la pregunta RGE núm. 3020, relativa a Pla
estratègic per a la creació de la policia autonòmica té la paraula
l’Hble. Sra. Esperança Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom. En primer lloc
demanar si les dues preguntes, la del Pla estratègic per a la
creació de la policia autonòmica i la del calendari de
desenvolupament de la policia autonòmica es podrien agrupar
en una sola pregunta, ja que fan referència al tema central que
seria la policia autonòmica.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cap problema per part d’aquesta mesa. La diputada pot
agrupar les dues preguntes.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies. Bé, quant al tema d’avui, la policia autonòmica,
Sra. Consellera, entenem que l’autonomia es fonamenta en
algunes institucions que marquen diferències entre les diferents
comunitats autònomes. Per tant, entenem que una comunitat
perquè se senti per part dels seus ciutadans com una comunitat
que té unes característiques i que té una certa autonomia,
necessita comptar de tot un seguit d’institucions que li són
pròpies.

Per tot això, pens que és un pas inqüestionable la creació
durant aquesta legislatura de la policia autonòmica. Pensam que
la creació de la policia autonòmica és un dels acords bàsics
d’aquest govern, del govern progressista que en aquest moment
està en el Govern de les Illes Balears, compartit per diferents
forces polítiques. Per tant, entendríem que és un acord de
govern de les diferents forces polítiques. No crec que tampoc
sigui exagerat dir que  el Govern presidit en aquests moments
per Francesc Antich serà recordat precisament entre altres coses
per la creació de la policia autonòmica. Pensam que la creació
de la policia autonòmica és un d’aquells rèdits que és recordat
en un futur per la política i la història de les Illes Balears.

També òbviament és el que s’ha de fer d’acord amb l’Estatut
d’Autonomia, que a l’article 33.1 estableix que és competència
del Govern de les Illes Balears la creació d’un cos de policia
propi, que el comandament de la policia autonòmica correspon
al Govern de les Balears i que les funcions d’aquesta policia
autonòmica es fixen a través de la Llei de la creació de la policia
autonòmica, d’acord amb l’ordenament constitucional vigent.
Ara mateix ja ens queden escassament tres anys, dic això perquè
seria bo que la ciutadania de les Illes Balears tengués la sensació
per damunt de la consciència que la policia autonòmica l’havia
creada aquest govern i no el pròxim o un altre, però que, al cap
i a la fi, la trobarà constituïda si la constituïm durant el que seria
un últim any de govern, posem per cas, podria haver-hi aquesta
sensació entre la ciutadania. Seria bo, per tant, que hi hagués un
marge de temps entre la creació de la policia autonòmica i el
final de la legislatura, sobretot perquè sigui la ciutadania la que
senti com a seva aquesta policia autonòmica, perquè formaria
part d’allò que és el seu paisatge habitual. Seria el fet
d’acostumar-se a aquest nou cos de seguretat.

Per tant, d’aquí a dues o tres legislatures els ciutadans de les
Illes Balears ja sentirien la policia pròpia, com si ho hagués
estat des de sempre. Però aquesta sensació necessita un procés
i aquest procés no es crea ni es fa només en quatre dies. Així,
aquesta policia autonòmica s’ha de caracteritzar per la seva
eficàcia, pel seu arrelament al país, que sigui una policia
valorada per tots els ciutadans de les Illes Balears; les forces de
seguretat per ser eficaces, per estar plenament al servei dels
ciutadans han de comptar amb els elements necessaris de
proximitat, de coneixement del medi i d’arrelament al lloc on
exerceixen la seva funció. En aquestes condicions, amb una
interrelació directa i ferma amb la gent, és com una policia pot
dur a terme d’una manera més eficaç la difícil i complexa tasca
que li ha estat encomanada. Consideram, per tant, que és del tot
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imprescindible comptar amb un pla estratègic per a la creació de
la policia autonòmica i avançar decididament en aquest camí.
Tanmateix ens seria molt útil tenir un calendari clar sobre el
desenvolupament de la policia autonòmica.

Per aquest motiu us formulam les dues preguntes, quin seria
el pla estratègic per a la creació de la policia autonòmica i quin
calendari s’està fent per al desenvolupament d’aquesta policia
autonòmica?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contestar, té la paraula la
Consellera d’Interior.

LA SRA. CONSELLERA D’INTERIOR (María Ángeles
Leciñena i Esteban):

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Sra.
Marí, debo decirle, como ya he manifestado en otras ocasiones,
que desde el primer momento en la Conselleria de Interior
estamos trabajando en el proyecto de creación de la policía
autonómica de les Illes Balears, dado que por un lado tenemos
un Estatuto de Autonomía que así lo contempla -y creo que una
de nuestras obligaciones es desarrollar el Estatuto-, y porque
además los partidos que dan apoyo a este gobierno lo llevamos
incluido en nuestro programa electoral y es un compromiso con
los ciudadanos.

De este proyecto de la policía autonómica ya se empezó a
hablar hace varias legislaturas y lo que es cierto es que lo único
que he encontrado creado ha sido el compromiso por parte del
anterior conseller de Interior de hacer unos estudios, ya había
firmado un convenio con la Universidad Autónoma de
Barcelona y también había redactado uno que tuve ocasión de
firmar yo con la Universidad de les Illes Balears. Ambos textos
eran para el anteproyecto de la ley de la policía autonómica y
son textos que han sido remitidos a todos los grupos
parlamentarios que lo han solicitado, creo que han sido todos.
Es una documentación sobre la que nosotros, un grupo de
trabajo de la conselleria, de la Dirección General de Interior,
concretamente del ISPIB -Instituto de Seguridad Pública de las
Illes Balears- está trabajando sobre él. Pero qué duda cabe,
también creíamos que era necesario, y por eso en paralelo
hemos estado trabajando en otro aspecto que es la experiencia
adquirida por otras comunidades autónomas, como usted decía.
Tanto en aquellas donde la policía autonómica es un proyecto
de larga implantación, como en otras que tienen menos tiempo
de rodaje y que cuentan con un cuerpo policial autonómico más
reciente, incluso también hemos creído interesante estudiar
aquéllas donde tienen otros modelos, como pueden ser las
unidades adscritas. 

Creo que todos estos modelos que se están aplicando en las
diferentes comunidades autónomas deben de ser estudiados y
valorados, porque la experiencia de estos modelos nos puede ser
útil para crear nuestro propio modelo de policía autonómica de
las Illes Balears. Yo creo que no solamente esta experiencia de
otras comunidades nos va a resultar útil para elaborar el texto
legislativo, sino que también nos puede ser útil en cuanto a todo
el proceso de implantación y de despliegue que han seguido.

Por tanto, para todo esto hemos seguido todo un calendario
de contactos con responsables de Interior de otras comunidades
autónomas y también con responsables de policías autonómicas
y daremos por finalizados estos contactos directos las próximas
semanas. Estamos trabajando simultáneamente, como digo, en
el texto legal de la ley, texto legal que también tiene que
establecer la coordinación que tiene que haber entre la policía
autonómica y las policías locales. También es importante e
imprescindible fijar las competencias que tendrán los distintos
cuerpos policiales, la policía autonómica y las fuerzas y cuerpos
de seguridad del Estado y, por supuesto, cuando tengamos este
documento lo haremos llegar a todos los grupos parlamentarios.
Pero también estamos haciendo la redacción de otro tipo de
documentos, como pueden ser el Reglamento del cuerpo de la
policía autonómica y de las bases para el ingreso del primer
grupo de mandos que deberían asumir el encargo de planificar
y desarrollar la primera fase del despliegue. Todos somos
conscientes de que no va a estar con la ley, luego tiene que
haber toda una serie de créditos que la desarrollen.

También estamos trabajando porque la policía autonómica,
por supuesto, tiene que formase en algún sitio. Estamos
trabajando en ver exactamente el sitio adecuado. Como saben,
las competencias que tenemos en formación, actualmente, de
policía local lo hacemos a través del EBAP -Escuela Balear de
Administración Pública. En estos momentos la escuela, sin
asumir otras transferencias, ya es un sitio insuficiente que nos
obliga puntualmente a contratar otras aulas y otros lugares. Por
lo tanto, entendemos que no nos serviría tal y como está ubicada
actualmente para hacer la formación de la policía autonómica.

Estamos trabajando, como ya he anunciado en algún otro
momento en el Parlament, para ubicar esta Escuela de
Administración Pública en Son Banya, estamos trabajando en
este proyecto de infraestructuras que también presentaremos en
cuanto tengamos un texto y una propuesta clara. Creemos que
en este mismo ámbito de la Escuela Balear de Administración
Pública podríamos hacer la Escuela de Seguridad, que sería
tanto de policía local como de policía autonómica, dado el
sentido social que queremos dar a las policías, a la integración
que queremos hacer de estos cuerpos policiales de la comunidad
autónoma dentro de la sociedad. Creemos que es un ámbito
adecuado hacerlo dentro de lo que sería el entorno de la futura
de la Escuela Balear de Administración Pública.

Me hablaba de calendario, todos los políticos huimos de
compromisos de calendario, pero sí que es cierto que mi ilusión
sería ..., el objetivo es intentar que al final de esta legislatura
tener todos los textos legales y tener la infraestructura para que
una primera promoción de la policía autonómica se forme. Ese
sería el objetivo, pero entiendo las dificultades que hay, por eso
siempre he dicho que la policía autonómica no es un proyecto...,
es un proyecto de legislatura, pero que no será un proyecto de
esta legislatura y no debe ser, por tanto, un proyecto de una
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consellera, mío concretamente, por el tiempo que me toca, sino
que tiene que ser un proyecto de todos. Hay que tener en cuenta
que comunidades autónomas, como puede ser Cataluña, que son
de las primeras que lo implantaron, después de 25 años todavía
no han acabado de hacer toda la implantación geográfica. Por lo
tanto, con el referente de que es un proyecto a largo plazo, en
esta legislatura queremos finalizar los proyectos de este primer
inicio del desarrollo de la policía autonómica.

Creemos que estamos en el buen camino, y de alguna
manera espero cumplir todas las expectativas que hay, tanto
políticas como ciudadanas, generadas en torno a este proyecto
de crear este cuerpo de policía propio, de policía autonómica de
las Illes Balears.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Sra. Diputada, vol fer ús de
la paraula? Té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Dir que sí, que li donam la raó, pensam que una cosa és la
constitució de la policia autonòmica i l’altra seria el seu
desplegament. Entenem que un desplegament d’una policia
autonòmica suposa un període llarg. També òbviament li donam
la raó que l’experiència que ja s’ha adquirit amb altres
comunitats no és una experiència que es pugui malbaratar. Per
tant, hem de partir d’aquests contactes amb les altres policies
autonòmiques i d’aquí poder fer el nostre propi model. En això
té tot el nostre suport. I, per acabar, vull dir-li que de tota
manera és un compromís adquirit i, per tant, com a mínim pens
que s’hauria de fer l’esforç de deixar les bases d’aquest
compromís adquirit perquè es pogués fer durant aquesta
legislatura.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Sra. Consellera, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’INTERIOR (María Ángeles
Leciñena i Esteban):

Gracias por el apoyo que de alguna manera está dando a la
conselleria. Esperemos cumplir con esta primera fase de lo que
sería la ley, algunos decretos necesarios para que antes de que
acabe la legislatura salga esta primera convocatoria de policía
autonómica.

En cuanto a la coordinación que tiene que haber entre el
Estado y la comunidad autónoma, cuando tengamos esta policía
autonómica, yo creo que habrá un salto cualitativo en cuanto a
lo que es materia de seguridad a la hora de participar en la toma
de decisiones. Nos permitirá crear las juntas de seguridad de la
comunidad autónoma y también juntas de sectores insulares.
Mientras tanto estamos trabajando en la mejora de seguridad a
través de la comisión de coordinación de las policías locales en
las que ya está presente un representante de la Delegación del
Gobierno. También se está trabajando en los consejos de
coordinación de policías locales. Estamos intentando que todas
las directrices de coordinación de las policías locales que se
hacen desde el ISPIB -Instituto de Seguridad Pública de las Islas
Baleares- sean homogéneas y luego son debatidas en las juntas
locales de seguridad. En estas juntas locales de seguridad el
ISPIB, la Conselleria de Interior, por lo menos en algunas ya
estamos presentes, esperamos estar en todas, aunque que
estamos con voz, pero sin voto. 

Otro de los niveles de coordinación que hay con la
administración del Estado, fruto de las conversaciones y los
encuentros que tenemos periódicamente con la Delegación del
Gobierno, se refiere al compromiso de impulsar el Consejo
Autonómico de Seguridad Ciudadana de las Illes Balears, que
se constituyó en septiembre de 2006, en la constitución sí que
hay representantes institucionales, entre ellos Delegación del
Gobierno y Conselleria de Interior, también del Consejo
General del Poder Judicial, hay representantes de ciudadanos a
través de sindicatos, asociaciones de vecinos y también hay
representación de ayuntamientos. Tenemos el compromiso de
reactivar este consejo autonómico para que sea un sitio de
encuentro donde las diferentes instituciones que tenemos
competencias en seguridad ciudadana podamos coordinar y
mejorar este aspecto de seguridad ciudadana, que es lo que los
ciudadanos demandan.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

I.3) Pregunta RGE núm. 3022/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a coordinació entre l'Estat i la comunitat
autònoma de les Illes Balears per millorar la seguretat
pública.

Passam a la tercera pregunta, RGE núm. 3022, relativa a la
coordinació entre l’Estat i la comunitat autònoma per millorar
la seguretat pública. Per formular-la té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Entendríem que en la darrera part
de la resposta de la consellera ja s’ha respost la tercera pregunta,
ho entendríem així. Només afegir que el fet que encara no
s’hagi creat o que s’estigui treballant per crear aquesta policia
autonòmica no implica, per descomptat, que el Govern no
tengui tot un seguit de responsabilitats a l’hora de garantir la
seguretat de la ciutadania de les Illes Balears i d’aquí venia la
pregunta. Quines feines, quines relacions s’estan establint en
aquests moments o durant aquests mesos, per tal de millorar la
seguretat de les Illes Balears? Entenem que això ja ho ha
contestat, tota la creació i els esforços que es fan.
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Per tant, donaríem la pregunta per contestada. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Per contestar té la paraula la Sra.
Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’INTERIOR (María Ángeles
Leciñena i Esteban):

De alguna manera quería unir lo que es el proyecto de
policía autonómica, porque sé que hay gente que tiene dudas
sobre si es necesaria una policía autonómica, si será duplicar
agentes, duplicar gastos, duplicar acciones. Creo que una
justificación importante de la creación de la policía autonómica
es esta necesidad de disponer de medios propios en cuanto a la
seguridad ciudadana y que de alguna manera podamos
incrementar lo que es la coordinación y las competencias del
Govern sobre este tema de seguridad ciudadana, que como ven
en algunos sitios estamos con voz pero sin voto y que
dependemos para tener estas competencias de (...), hasta que se
convoquen algunos consejos o algunas juntas.

Yo creo que en estos momentos las competencias de la
Conselleria de Interior son de coordinación y son formativas y
que es uno de los motivos por los que hay que avanzar y por lo
que se justificaría la creación de la policía autonómica, entre
otros.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Sra. Diputada, vol fer ús de
la paraula?

Gràcies. Esgotat el primer punt de l’ordre del dia, agraïm la
presència de la consellera i dels seus acompanyants.

II. Proposició no de llei RGE núm. 3440/08, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la creació d'un
jutjat de primera instància i instrucció a Formentera.

I passam al segon punt de l’ordre del dia que consisteix en
la Proposició no de llei RGE núm. 3440 del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a creació d’un jutjat de primera instància i
instrucció a Formentera.

Per defensar la proposició no de llei té la paraula l’Hble. Sra.
Maria Torres per un temps de deu minuts.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup Socialista vàrem
considerar oportú presentar aquesta proposició no de llei, de fet
es va presentar per la via d’urgència, donat que encara que s’han
comentat les necessitats que es contenen en aquesta proposició
no de llei en diverses ocasions, hem considerat que havíem de
fer una passa més enllà, que no es podia esperar més i havíem
de demanar un poquet més d’allò que s’havia demanat fins ara,
sempre tenint en compte que tenim uns marcs tècnics jurídics
que hem de respectar. 

En primer lloc, no podem obviar que la competència en
matèria de justícia, mentre no es facin les transferències
oportunes, ben dotades, com s’ha comentat en seu
parlamentària, la competència -com dic- la té l’Estat i des del
Parlament el que es pot fer és instar el Govern perquè colAlabori
amb l’Estat en un seguit de passes de cara a millorar la situació
dels ciutadans de l’illa de Formentera en matèria de tutela
judicial efectiva, arran que ara mateix no tenen un jutjat propi
a l’illa de Formentera.

S’ha comentat en reiterades ocasions i tots els grups polítics
hi estam d’acord, que és necessària l’existència d’un jutjat propi
a l’illa de Formentera. Per això s’ha de modificar la Llei de
nova planta i ja s’han pres acords perquè s’impulsi aquesta
modificació legal que només es pot fer des de l’Estat espanyol.
S’hi està fent feina i el Govern balear, de fet, dins del marc de
les converses pel tema de la transferència en matèria de justícia
tracta també aquest assumpte amb el Govern de l’Estat.

No m’allargaré en el tema de la creació d’un jutjat propi a
l’illa de Formentera, ja ho hem comentat en diverses ocasions
i no vull ser reiterativa, però vull fer referència que s’han
proposat en ocasions solucions temporals per l’absència
d’aquest jutjat a l’illa de Formentera i creim que fins ara no
s’han proposat solucions tècnicament viables. Sempre totes les
propostes estan carregades de bones intencions, això no ho
negam, però s’ha de respectar sempre el marc tècnic jurídic
actual.

Per això, des del Grup Parlamentari Socialista manifestam
que, donat que els ciutadans de l’illa de Formentera no poden
estar en la mateixa situació que viuen fins ara, en el sentit que
s’han de desplaçar a l’illa d’Eivissa per fer qualsevol tipus de
gestió judicial, una vista judicial o qualsevol tràmit judicial per
petit i per senzill que sigui. De fet, els jutjats de l’illa d’Eivissa,
amb la saturació que tenen, no poden assumir tota la feina de
què actualment els estan carregant, i bé, per intentar impulsar i
fer més ràpida aquesta situació, nosaltres consideram, i si
tècnicament és viable per poder millorar transitòriament la
situació dels ciutadans de Formentera, demanaríem que el
Parlament de les Illes Balears instés el Govern de les Illes
Balears a recaptar de manera immediata els estudis tècnics
jurídics pertinents dels quals derivin en breu temps propostes
concretes de cara a millorar l’estructura i el funcionament de
l’Administració de Justícia en relació amb els ciutadans i les
ciutadanes de Formentera; evidentment, sempre respectant que
ara mateix la competència de justícia és estatal i que estam a
l’espera de rebre la transferència en les condicions més adients
per a tots els ciutadans de les Illes Balears.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Torres. Grups que volen intervenir? Sr.
Mayans, té la paraula.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies. Vull anunciar a la presidenta que ens dividirem el
temps d’intervenció. 

Bé, jo supòs que aquesta proposició no de llei...,
evidentment valor que es facin passes siguin en el sentit que
siguin, però que siguin passes..., vostè diu que demanar més,
mitjançant la proposició no de llei que han presentat tal vegada
demana un poc menys del que s’estava demanant fins ara. Però
bé, són passes al cap i a la fi. Jo crec que aquesta proposició no
de llei l’han presentada com una espècie de penitència, pel vot
en contra que varen fer a la proposició no de llei presentada pel
Grup Mixt i a la moció derivada de la interpelAlació que es va
presentar també per part del Partit Popular. La meva proposició
no de llei va ser publicada en el BOPIB dia 11, i la seva
proposició va ser presentada dia 14, dilluns. Per tant, bons
reflexos.

Jo crec que les passes que s’han fet fins ara no han estat molt
efectives o no han estat molt palpables. S’ha anunciat que es
faran judicis per videoconferència a unes sales que s’habilitaran
a l’illa de Formentera. Ho valor també positivament, però vostè
com a advocada sabrà que hi ha coses que per videoconferència
no es poden resoldre. També li avanç ja, per si quedava algun
dubte, que votaré que sí a aquesta proposició, repetesc que les
passes que es facin, siguin grosses o siguin petites, són passes
en el sentit que tots volem el que vostè demana, i jo mateix
també ho vull. Per tant, encara que no s’hi avanci molt, sí que
és una passa en el sentit correcte.

Però és un poc xocant, per dir-ho suaument, aquesta
proposició no de llei, si se’n recorda i aquí crec que hi som tots
els que vàrem seure en aquella taula, a la moció del PP d’abril
vàrem proposar diverses transaccions en el punt cinquè, i una
era dur els jutjats d’Eivissa a l’illa de Formentera per fer judicis
puntualment. I l’altra era justament allò que vostè ara em
proposa, fer els estudis pertinents i trobar solucions, però
sobretot basades en els estudis pertinents que poguessin fer
tècnicament per resoldre aquest tema. Vostès varen dir que no,
i ara ens proposen aquesta proposició no de llei. Jo crec que
també això és un poc curiós. Precisament en aquella reunió hi
havia el conseller Moragues i ell estava d’acord amb aquesta
proposició que vostè ara mateix em presenta i que en aquell
moment varen rebutjar.

La Llei de demarcació i planta, el diputat nacional que
teníem per l’illa de Formentera a les Corts l’anterior legislatura
va dir que es modificaria durant l’any 2006, es pot consultar la
premsa, el que no sé és fins ara què s’ha fet, estic segur que no
s’ha fet gaire cosa perquè s’hagués vist publicat. Jo li deia que
no tot és modificar la Llei de demarcació i planta, també li vaig
recordar quan vaig intervenir que Calvià ho va fer el 2003 i que
jo sàpiga no hi ha cap jutjat de primera instància i instrucció a
Calvià. Per tant, no tot és modificar la Llei de demarcació i
planta. Per això li dèiem que puntualment es traslladàs algun
jutjat d’Eivissa a Formentera, això ho permet la Llei del Poder

Judicial a l’article 269. Per tant, això vostè ho deu conèixer
millor que jo.

Per acabar, jo li volia dir que si els arguments per rebutjar la
meva proposició no de llei, que es va presentar o que es va
debatre dia 23 d’abril i abans s’havia debatut també a la moció
del PP, jo crec que s’hauria de revisar un poc, Sra. Torres, jo no
sé si jugava de farol i si jugava de farol va perdre, o si era un
argument més per votar que no, i li diré per què. Els arguments
avui en dia són fàcilment comprovables. És a dir, vostè a la
premsa, per votar que no a la meva proposició no de llei, que
deia simplement que es traslladàs un jutjat de primera instància
d’Eivissa a l’illa de Formentera, vostè deia, un dels arguments
que va fer servir..., jo vaig recordar el debat de les Corts
Generals d’un diputat del Partit Socialista que es deia Muñoz
González, i vostè va dir i ho va publicar la premsa l’endemà que
“no conoce el mundo jurídico”. Això va ser publicat l’endemà
d’aquesta proposició.

Jo li llegiré, per acabar, el currículum d’aquest home: és el
portaveu de justícia a les Corts Generals -era, perdó-, és
llicenciat en dret per la Universitat Autònoma de Madrid, és
diplomat en dret tributari per l’Escola de Pràctica Jurídica de la
Universitat Complutense de Madrid, és màster en tributació i
Seguretat Social pel Centre d’Estudis Financers de Madrid, i és
advocat colAlegiat a Àvila i Madrid. No coneix el món jurídic.
Per tant els seus arguments com a advocada esper que siguin
millors que els arguments parlamentaris.

Jo crec que si els seus arguments per votar que no són com
aquest li desitj molta sort. Jo votaré que sí a la seva proposició
perquè crec que toca, no com vostè, jo crec que toca votar que
sí, però li faria una esmena; ja que l’argument que va fer servir
vostè per votar que no a la meva proposició va ser aquest i s’ha
desmuntat fàcilment, simplement consultant la pàgina web de
les Corts Generals, li faria l’esmena in voce que vaig fer amb la
meva proposició: traslladar un jutjat d’Eivissa a Formentera en
base a la Llei del Poder Judicial, l’article 269 que vostè coneix
sobradament millor que jo. Per tant queda presentada l’esmena
in voce.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Sra. Marí, té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. La qüestió de la creació d’un jutjat
a Formentera s’arrossega des de fa prop d’una dècada i mitja,
sense que per ara no s’hagi solucionat, cosa que d’altra banda no
deixa de ser sorprenent. Poques qüestions s’arrosseguen durant
tant de temps abans d’arribar a bon port. Deu ser perquè l’illa
involucrada, que és Formentera, no té població ni mitjans per
accelerar una mica les coses. 
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Si repassam una mica els diferents acords que s’han anat
agafant o s’han anat adoptat durant aquesta dècada i mitja
pareixerà un acudit. Ja Pilar Costa, essent senadora allà cap a
mitjans dels noranta, havia reclamat un jutjat per a Formentera.
El 2005 el Congrés dels Diputats aprova una proposició no de
llei que demana la creació d’un jutjat de primera instància i
d’instrucció a Formentera. El mateix any 2005 s’hi afegeix el
Senat de l’Estat. El 2007 hi ha un pronunciament per unanimitat
en el mateix sentit per part del Govern de les Illes Balears. Per
tant és difícil d’entendre, si tothom ho té tan clar, per què a
hores d’ara encara no s’ha dotat l’esmentat jutjat a l’illa de
Formentera. 

Amb la proposició no de llei que comentam el Grup
Socialista ens proposa un cop més la creació d’aquest jutjat, i en
una segona part, mentre es procedeix a la creació, a la
realització, que es faci un estudi tècnic i jurídic per tal de
millorar la situació dels ciutadans de l’illa de Formentera en
relació a l’Administració de Justícia. Efectivament la qüestió
del jutjat de Formentera ha estat recurrentment sobre la taula i
se n’ha parlat a bastament. Han existit diferents propostes en
aquest sentit; no em decantaré per cap d’elles, algunes d’elles
s’han fet en aquesta mateixa sala no fa molt de temps. Per tant
no m’atrevesc a inclinar-me per cap proposta determinada, però
sí que consider del tot necessari que siguin els tècnics que hi
entenguin, amb tots els currículums necessaris, i que d’una
manera tan aviat com sigui possible facin aquest estudi que
esmenta la proposició no de llei. No pot ser que la gent de
Formentera sigui sistemàticament discriminada paradoxalment
pel que fa al seu accés a l’Administració de Justícia.

D’altra banda és ben lògic que s’hagi de revisar la Llei 38
del 88, de 28 de desembre, de demarcació i planta judicial.
Esper que la data que du la llei de 28 de desembre no sigui
causa de tots aquests problemes que tenim a l’hora de crear
aquest jutjat. Una illa habitada no ha de comptar amb un jutjat
propi?, no s’han de desplaçar tots els ciutadans d’una illa a una
altra per poder resoldre tots els seus afers amb l’Administració
de Justícia? Això vol dir que a l’Administració central de l’Estat
no coneixen les característiques del territori on exerceixen la
seva sobirania. Per tant aquí entraríem una mica en contradicció
amb el portaveu que m’ha precedit, que a vegades un
currículum pot implicar molt de coneixement tècnic, però potser
es desconeix el medi, el context allà on s’ha d’aplicar aquesta
solució.

Per tant em sembla molt bé que es faci un estudi tècnic
immediatament per ajudar a palAliar temporalment mentre es
construeix la solució definitiva, és a dir, per intentar palAliar tot
allò que són les molèsties que pateixen els ciutadans de
Formentera pel simple fet d’habitar en aquesta illa i que els
discrimina clarament. Però allò que s’ha d’aconseguir és que es
modifiqui la llei i s’estableixi un partit judicial i un jutjat a
Formentera. Ara mateix no existeix cap tipus d’excusa per
retardar-ho més. El partit del Govern hi està d’acord, el partit
majoritari al Congrés i al Senat de l’Estat hi està d’acord, el
Parlament de les Illes Balears ho vol per unanimitat, i ara
mateix estam a punt o pens que podem aprovar una nova
proposició no de llei presentada en aquest cas pel grup del
mateix partit que també així ho proposa. Per tant ningú no
s’explicaria que en un temps no molt llarg no hi hagués aquest
jutjat a Formentera; seria surrealista que amb aquestes
manifestacions de diferents institucions, representants públics

i partits, veiéssim passar el temps sense que Formentera arribàs
a tenir el seu propi jutjat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, jo intentaré ser molt breu en la meva intervenció, i
intentaré ser molt breu perquè, com ja s’ha dit aquí, no és ni de
bon tros la primera vegada que parlam d’aquest tema ni la
primera vegada que el nostre grup parlamentari es posiciona
sobre aquesta qüestió. Ens hi vam posicionar repetidament la
legislatura passada i ho hem fet també aquesta.

Sempre ens hi hem manifestat a favor, naturalment, i fins i
tot vull recordar que en una proposta que ja s’ha esmentat aquí,
una proposta similar debatuda fa gairebé dos mesos en aquesta
mateixa comissió, vàrem demanar des del nostre grup
parlamentari al diputat proposant, el Sr. Mayans, del Grup Mixt,
una votació separada de les dues parts de la seva proposició no
de llei. Malauradament ell no va acceptar aquesta votació
separada i ens va obligar a votar en contra a causa que la segona
part de la seva proposició no de llei no ens semblava una
fórmula correcta i adient.

Bé, dit açò, coneixem la situació judicial a Formentera,
coneixem també malauradament que fa massa anys que
arrossegam aquesta situació, coneixem que tant des d’aquesta
cambra com des del Parlament estatal s’ha instat el Govern de
l’Estat a prendre mesures per solucionar el problema, és a dir,
a prendre mesures per crear d’una vegada per totes el jutjat de
primera instància i instrucció a Formentera; coneixem, així
mateix, que per açò cal la revisió de la Llei de demarcació i
planta judicial, amb la creació del partit judicial de Formentera.
Bé, coneixem tot açò, tots ho coneixem i jo crec que ho
coneixem massa, fins i tot. El que ara cal, el que ara és necessari
és que aquesta coneixença i aquestes repetides demandes que
s’han fet comencin a donar fruits efectius. En definitiva, i per
dir-ho amb paraules planeres el que cal és que d’una vegada per
totes el Govern de l’Estat s’hi posi, es posi a fer-ho.

Tornam avui a instar, llavors, una vegada més, a la revisió
d’aquesta llei de demarcació i planta judicial, i naturalment pels
motius que he exposat tindrà el vot favorable del nostre grup, i
també hi votarem a favor perquè ens sembla adient i una passa
positiva i una passa per endavant, una novetat positiva, una
novetat per endavant, que el Govern de les Illes Balears, malgrat
no tenir cap obligació ni tenir competències en justícia encara,
s’avanci i faci el possible des de la colAlaboració amb l’Estat
perquè la solució que tots volem arribi com més prest millor.
Ens sembla que recaptar aquests estudis pot donar precisament
més força a la reivindicació, que jo esper que sigui unànime,
d’aquesta cambra, i possibilitat un ritme més ràpid, hauria de ser
força més ràpid, pens jo, a aquesta tramitació necessària de
modificació de la llei de creació del partit judicial i de creació
efectiva del jutjat.
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Jo esper sincerament que aquesta vegada sigui la bona, com
es diu, i que no tinguem la necessitat de tornar a debatre i votar
sobre aquest tema en aquesta cambra. Ho esper sincerament; no
hi confii tant, però esperar-ho sí que ho esper, i ho esper perquè
jo crec que els formenterers i les formentereres no poden sentir-
se més temps discriminats per l’Administració de Justícia.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Sr. Miquel Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
tornam a portar avui en aquesta cambra, una vegada més i en
aquest cas amb caràcter d’urgència, aquesta proposició no de
llei, que a nosaltres ens pareix molt bé i a més ho celebram. 

Entenem que la característica d’urgència està perfectament
justificada maldament moltes qüestions: en primer lloc,
maldament aquesta proposició no de llei a 5 de setembre de
l’any 2006 ja va ser aprovada en aquesta cambra; maldament el
ministeri no fes res respecte a aquesta petició que precisament
partia d’aquesta cambra; maldament sigui pacífica i sigui
unànime també l’opinió respecte a aquesta qüestió de tots els
grup parlamentaris; maldament en el Senat també s’aprovàs una
moció d’aquestes característiques; i maldament que en aquesta
legislatura portem ja quatre vegades que aquesta qüestió se
suscita en aquesta cambra. En qualsevol cas vull insistir que em
pareix molt bé que s’hagi portat en aquesta comissió aquesta
qüestió i també crec que està justificat el caràcter d’urgència. 

En qualsevol cas jo crec que estam en un moment
absolutament important, crec que estam davant d’una
oportunitat perfecta, perquè si tots prenem com a referència el
debat d’investidura del Sr. José Luís Rodríguez Zapatero i
precisament aquella frase on adquiria el compromís de reformar
la Llei de planta i demarcació judicial, crec que no hem de
desaprofitar aquesta ocasió. Per tant des d’aquí crec que hem de
lloar una vegada més aquesta petició, maldament que, tots els
compromisos del Sr. Zapatero, nosaltres els posam
irremeiablement sempre en quarantena.

No entraré a valorar quins són els criteris que fan que el meu
grup defensi la creació d’aquest jutjat de primera instància i
instrucció, crec que tots coincidim en el mateix, tots hem
defensat absolutament el mateix, i crec que el ministeri d’una
vegada per totes ha de sentir-se obligat a actuar en aquest sentit.
Jo crec que el caràcter principal de la insularitat reforça encara
més aquesta petició davant del ministeri, i volem que aquest
caràcter sigui pràcticament el determinant, igual que ho ha estat
per a altres illes, com pugui ser l’illa de Hierro, l’illa de La
Gomera o l’illa de La Palma. 

Per tant, i respecte a la primera part d’aquesta proposició,
estam perfectament d’acord per moltes qüestions, però
principalment per una: perquè és necessari i també, també,
perquè ja ha estat aprovada en aquesta cambra. Dir el contrari
seria anar en contra de les nostres pròpies paraules. No obstant
això, i respecte a la segona part, a mi sí que m’agradaria,
maldament li donem suport, que li donarem suport, matisar una
qüestió: la segona part de la proposició parla de recaptar de
manera immediata -que em pareix molt bé- els estudis jurídics
pertinents dels quals derivin en breu temps propostes concretes.
Clar, jo això de “en breu temps” per a mi -supòs que també per
als altres membres d’aquesta cambra i per als diputats presents-
en un breu període de temps suposa un concepte temporal
absolutament indeterminat; què és un breu termini de temps?,
no sé qui és que m’ho podria dir; és un mes, són dos mesos, són
cinc mesos o són dos anys? No ho sabem. 

Per tant a nosaltres ens agradaria que aquesta proposició ho
fos amb caràcter de compromís, crec que Formentera ja no pot
esperar més, per tant entenc que hem de fixar un període de
temps per tal que aquesta obligació, aquest compromís es torni
en obligació, i no deixar aquesta qüestió sine die, perquè en cas
contrari, en cas que aquesta proposició s’aprovi d’aquesta
manera, no tendrà aplicació pràctica precisament perquè no
existeix un termini temporal determinat per tal que aquesta
obligació sigui efectivament materialitzada. Per tant jo deix al
criteri dels grups modificar aquesta qüestió, que jo en aquest
moment ho faig com a esmena in voce, per tal que s’assenyali
un període de temps, i si per això fa falta suspendre la sessió
aquest diputat no té cap inconvenient. Jo crec que allò que
deman és una qüestió absolutament raonable, crec que és de
perfecte sentit comú i crec que si es nega possiblement estiguem
aprovant alguna cosa amb vocació de no ser complida.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. En torn de..., té la paraula la Sra.
Torres.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en relació a tots els portaveus
que han (...) en aquesta comissió agrair el sentit positiu de les
seves aportacions, dels seus comentaris, si bé en primer lloc em
referiré als comentaris i a les esmenes in voce introduïdes pel
portaveu del Grup Mixt, en concret d’AIPF, i pel portaveu del
Partit Popular.

Mirin, si repassen totes les proposicions i tots els comentaris
que hi ha hagut en relació als jutjats de Formentera, crec que no
poden negar-me que aquesta proposició en relació a trobar una
solució transitòria és la més definida que s’ha proposat dins el
marc tècnic jurídic aplicable. Les expressions “de manera
immediata” i “en breu temps” són les més específiques que
s’han utilitzat per referir-nos a trobar solucions als jutjats de
Formentera. Per tant, Sr. Jerez, vull dir, vostès podrien haver
presentat proposicions especificant el temps, però jo crec que
això seria una irresponsabilitat perquè justament crec que han
de ser els tècnics els que han d’abordar l’estudi de la situació
actual i com es pot trobar una solució temporal mentre no arribi
la creació del jutjat propi a Formentera, que és el que de veritat
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interessa, que ha de ser la solució definitiva i que és el que s’ha
d’impulsar d’una manera absolutament total, diguéssim són les
solucions..., aquestes solucions, el com i el quan ho han de
definir justament els tècnics. Nosaltres ara mateix no podem
definir més, seria una absoluta irresponsabilitat. Per tant deixem
en mans dels tècnics que han d’abordar l’avaluació de la
situació i la trobada de solucions, les més adients, amb respecte
total al marc jurídic actualment aplicable i al repartiment de
competències actual, que diguin el que han de dir, no anem per
davant del que toca.

Llavors jo crec que les expressions “de manera immediata”
i “en breu temps” són suficients, més que suficients, són les més
definides de les que s’han utilitzat per a qualsevol proposició no
de llei que ha tocat el tema dels jutjats de Formentera, i en
aquest sentit no podem acceptar l’esmena que m’ha plantejat el
portaveu del Partit Popular. 

I el mateix dic al portaveu d’AIPF en el sentit que clar que
nosaltres proposam aquesta proposició sempre amb respecte a
tot el marc legal aplicable, sense fer falta fer més
especificacions. I en relació a la comissió del dia 23 d’abril
nosaltres vàrem votar en contra i crec que consta en el Diari de
Sessions molt ben explicadet per què vàrem votar en contra, i és
que la solució que vostè proposava tècnicament és inviable, per
no dir paraules majors; però és que se’ns hagués tirat al damunt
qualsevol tècnic i qualsevol catedràtic de dret d’Espanya. Vull
dir que la situació dels jutjats d’Eivissa i el caràcter insular
evidentment d’Eivissa i de Formentera no permetien la solució
que vostè proposava. Vull dir, és que s’ha de ser responsables
amb el que es proposa i llavors no utilitzar-ho de manera
demagògica. Llavors, coneixent com crec que coneixem tots
aquí la situació dels jutjats d’Eivissa, que estan absolutament
saturats, és que és absolutament inviable fer el que vostè
plantejava, Sr. Mayans. 

Llavors siguem responsables, plantegem coses que respecten
el marc jurídic aplicable i la situació d’insularitat de les Illes i
la situació dels jutjats d’Eivissa, facem una passa endavant com
creim que feim amb aquesta proposició no de llei amb la
proposició d’una cosa bastant concreta i respectuosa, com he
dit, amb el marc legal aplicable, i tirem endavant i deixem que
siguin els tècnics els que diguin el que s’ha de fer mentre es
pugui, per fi, crear el jutjat de l’illa de Formentera. 

I llavors, bé, allò últim és que celebr amb el portaveu del
Partit Popular que celebri, per part d’ell, el que va dir el Sr.
Zapatero. Estam totalment d’acord amb el fet que el que va dir
el Sr. Zapatero és absolutament fantàstic i d’una responsabilitat
i d’una cura total.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Torres. Passaríem a votar la proposició
no de llei tal i com s’ha presentat.

Vots a favor de la proposta?

Per assentiment, no? Sí, es pot donar aprovada per
assentiment i, en conseqüència, queda aprovada la proposició no
de llei.

I una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi
més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.
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