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EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sr. Riudavets. Podem començar, troba? 

(Rialles)

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

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, Sr. President. Cristóbal Huguet substitueix el Sr.
Francesc Fiol.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Sr. President, Maria Torres substitueix Joana Barceló.

EL SR. BONED I ROIG:

Joan Boned substitueix Xico Tarrés.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Bon dia, president, Francesc Dalmau substitueix Francina
Armengol.

Compareixença RGE núm. 870/10, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, adscrits al Grup Parlamentari
Popular, de l'Hble. Consellera d'Innovació, Interior i
Justícia, per tal d'informar sobre el desplegament de la
policia local i turística.

EL SR. PRESIDENT:

Si no hi ha més substitucions començarem amb l’ordre del
dia d’avui, consistent en la Compareixença RGE núm. 870/10,
de la consellera d’Innovació, Interior i Justícia, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió d’Assumptes
Institucionals i Generals adscrits al Grup Parlamentari Popular,
per tal d’informar sobre el desplegament de la policia local
turística.

Assisteix l’Hble. Consellera d’Innovació, Interior i Justícia,
Sra. Pilar Costa i Serra, acompanyada del senyor Sebastià
Amengual, director general d’Interior, i del Sr. Joan Marí, cap
de gabinet. Té la paraula l’Hble. Consellera per tal de fer
l’exposició oral sense limitació de temps.

LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, és
voluntat d’aquest consellera, d’aquesta conselleria que dirigeix,
donar suport als ajuntaments per garantir la seguretat dels
nostres ciutadans i dels seus béns, així com de tots aquells que
ens visiten, i per això des de la Direcció General d’Interior
estam treballant en colAlaboració amb les corporacions locals
per garantir que totes les corporacions tenguin unes plantilles de
policia adequades a les seves necessitats de població i que

puguin adaptar-se a l’increment de població en els mesos de
temporada turística.

El model actual o el que hem tengut fins ara, en què la
conselleria subvencionava o ha subvencionat, depèn dels
ajuntaments, entre un 60 i un 75%, aproximadament, de les
despeses derivades de la contractació de policies turístics i
d’auxiliars de policia turística, no podem negar que té una sèrie
d’avantatges, evidentment, però també hem de ser realistes i
assumir que també genera una sèrie d’inconvenients, no tan sols
per als mateixos policies sinó també per als ajuntaments i els
mateixos cossos de Policia Local. Ja ho he dit en altres ocasions,
però és significatiu que les Illes és l’única comunitat autònoma
de l’Estat que manté un model; ja cadascú farà les seves
valoracions si això és per bo o per dolent.

Ens preocupa, però, la inestabilitat laboral d’aquest grup de
policies turístics, així com la inestabilitat de les plantilles de la
policia dels nostres ajuntaments, i és per aquest motiu que estam
treballant en el pla d’estabilitat policial per aconseguir un canvi
de model que garanteixi la incorporació d’aquests agents a les
plantilles orgàniques de cadascun dels municipis. Hem de
precisar i recordar que són els mateixos ajuntaments els que han
de determinar la composició de les seves plantilles orgàniques,
i el que pretenem és que es consolidin les places de policia
turístic i de policia local i s’incorporin a les plantilles
orgàniques de tots i cada un dels municipis. Ara bé, som
conscients de les dificultats financeres que travessen les
corporacions locals, però també s’ha d’entendre que el mateix
govern de les Illes es troba en una situació semblant, i per tant
intentam optimitzar tots i cadascun dels recursos humans i
financers de què disposam.

Ja ho he dit en altres ocasions, que la voluntat de la
conselleria és continuar donat suport als ajuntaments mitjançant
la firma de nous convenis; donat que els anteriors van finalitzar
el desembre de l’any 2009, com dic és voluntat de firmar nous
convenis de colAlaboració fins arribar a un model consensuat de
pla d’estabilitat policial. I per fer possible aquest pla
d’estabilitat ja hem presentat i està en exposició pública
l’esborrany, la proposta d’avantprojecte de modificació de la
Llei 6/2005, de coordinació de policies locals, i estam ara
estudiant les alAlegacions que han estat presentades. És la nostra
voluntat també treure aquesta modificació endavant que ens
permeti obrir un període transitori per desenvolupar el Pla
d’estabilitat policial d’acord amb els ajuntaments sense que
afecti de manera traumàtica l’economia de les corporacions
locals i que doni solució a la problemàtica laboral generada per
l’actual model de policia turística. Serà així possible que aquests
agents s’incorporin a les plantilles orgàniques dels ajuntaments
i puguin treballar, en la mesura d’allò possible, els dotze mesos
de l’any en les mateixes condicions d’estabilitat laboral que la
resta de personal.

Per tant a partir de tot l’exposat la conselleria, com he dit,
firmarà nous convenis de colAlaboració amb els ajuntaments de
les Illes per subvencionar una bona part del cost de policies
turístics i d’auxiliars de policia turística dels ajuntaments que
així ho han solAlicitat.



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 44 / 24 de març del 2010 635

 

Per a enguany, per a l’any 2010, la nostra voluntat és que es
pugui finançar o subvencionar la majoria de peticions que ens
han fet els ajuntaments, i fins i tot, com deia, anar més enllà en
la mesura d’allò possible dels acords que hi havia fins ara amb
la majoria d’ajuntaments. A més a més intentarem que amb el
mateix cost aproximat que ha tingut fins ara el conveni de
colAlaboració per la policia turística amb tots els ajuntaments
puguem arribar a un major nombre de municipis si aquesta és la
seva voluntat.

Com he dit abans també a la conselleria estam valorant totes
les solAlicituds registrades per part de la majoria d’ajuntaments
per subvencionar les policies que ha formulat cadascuna de les
corporacions locals, i també estam fent feina ara, ho tenim
pràcticament enllestit, per establir uns criteris el més objectius
possibles perquè tots i cadascun dels municipis que així ho
vulguin puguin tenir un reforç policial, o com a mínim un
policia en aquells ajuntaments que no tenen cos de policia local
i que així ho hagin demanat. Tenim molt present la problemàtica
dels ajuntament, a més, dels que no tenen cos de policia local
constituït, que no disposen evidentment de recursos suficients
per garantir una cobertura del servei les 24 hores del dia els 365
dies de l’any; és a dir, volem tenir una especial atenció a aquells
petits municipis, com dic, que no disposen d’aquests recursos.

Això fonamentalment és la feina amb què ens trobam ara,
com he dit, i resumidament, que és estudiar les peticions dels
diferents ajuntaments. Estam ja acabant els convenis de
colAlaboració amb tots i cadascun d’elles, establint els criteris el
més objectius possible; això sempre pot ser discutible, quin és
l’element que es tria a l’hora de valorar els criteris que puguin
ser objectius, però per exemple un d’ells podria ser el nombre
de places turístiques per municipi que hi ha, també prestar
especial atenció als municipis amb especials necessitats i
aquells municipis més petits que no tenen suficiència financera
per donar cobertura, com deia abans, a un servei les 24 hores del
dia durant els 365 dies a l’any. 

Això seria molt resumidament, senyores i senyors diputats,
la feina que tenim pràcticament enllestida en relació al
desplegament de la policia turística, tal i com se’ns demanava
en aquesta compareixença. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Com saben els portaveus ara
procedeix la suspensió per un màxim de 45 minuts. Entenc que
no hi ha inconvenient a continuar; per tant continuam amb la
sessió.

Té la paraula, pel Grup Parlamentari Popular, l’Hble. Sr.
José María Rodríguez per un temps de deu minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias por su comparecencia, Sra.
Consellera de Innovación, Interior i Justicia, y a las personas de
su equipo de la conselleria que le acompañan, y estamos hoy
aquí a petición del Grupo Parlamentario Popular para estudiar
una problemática creo que compleja, que todos somos
conscientes que precisa de darle un impulso, y que considero
que estamos de acuerdo todos en que es una buena experiencia
y habrá que matizarla, como había que matizarla, pero que
evidentemente significa un antes y un después de la ayuda a los
municipios para la policía local. 

En resolución del 4 de marzo del 2005 se puso en marcha
este proyecto que venía a posibilitar que los municipios
pudiesen ampliar su cuerpo de policía no como se venía
haciendo antes, con los policías de temporada, sino con unos
policías de una formación distinta, amplia, igual que un policía
local, y por lo tanto estábamos todos digamos dentro de un
proyecto innovador y de un proyecto que era novedoso. Al
segundo año, en 2006, por resolución del 27 de abril se
estableció un convenio con vigencia de cuatro años, es decir que
termina el día 31 de marzo del 2010, para que se pudiese,
digamos, no hacerlo anualmente, sino preveer los municipios el
número de plazas y el número de necesidades que tenía, porque
todo cambia en esta vida, y lógicamente cada año tendría que
adecuarse la distribución de policías de acuerdo con la petición
de los municipios; si era posible más, más, pero (...) menos,
¿no?

Es evidente que, como he dicho anteriormente, este
convenio vence el día 31 de marzo del 2010 y es evidente
también que los municipios están preocupados por el futuro de
esta policía porque se ha cuestionado últimamente el futuro del
modelo éste de policía de refuerzo. La comunidad autónoma
tiene competencia exclusiva en coordinación de policías locales
desde el primer Estatuto de Autonomía, por lo tanto es una
competencia propia de la comunidad que ejerce la Conselleria
de Interior. Por lo tanto esta competencia va más allá de formar
policías y de reciclar policías, de poner el color de los coches y
de poner el uniforme de los policías locales; va más allá, va más
allá y actúa pues como actúa el Ministerio de Interior, que
cuando una provincia tiene necesidades operativas pues envía
una compañía especial para reforzar aquel momento. Nosotros
no tenemos compañías especiales, pero sí que se buscó un
sistema que posibilitaba a aquellos municipios que ven crecer
el número de residentes en sus municipios, que ven crecer el
número de personas que precisan más ayuda, el poder reforzar
en estos meses -en este caso se amplió de 6 a 9- con unos
policías que venían a cumplir unas necesidades que en
diciembre a lo mejor no están, pero que sí que están en julio, o
están en marzo o están en abril o están en septiembre. Es un
sistema que puede ser opinable, pero mientras no haya otro
nuevo yo creo que es el mejor sistema que hemos encontrado
hasta ahora; el día que veamos otro nuevo mejor yo seré el
primero en reconocerlo, pero hoy tenemos este modelo de
policía.

Yo discrepo en la inestabilidad laboral, porque los policías
son aproximadamente, los policías turísticos, alrededor de 250
policías que se distribuyen cada año, (...) policías, algún año
más, algún año menos. Tenemos un cuerpo de 3.500 policías
locales y el crecimiento vegetativo hace que cada año se jubilen,
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se jubilen, más de 200 policías locales, con lo cual si los
municipios convocasen su concurso, que tienen la obligación,
y la conselleria de exigirles que lo convoquen, de plazas fijas,
no habría ningún problema con la temporalidad. Los policías
que salen estarían un año o dos como máximo trabajando 9
meses pero al tercer año seguro -y alguno al segundo año-
seguro que tendrían plaza fija, porque el crecimiento vegetativo
de la policía local en Baleares tiene este desarrollo, y si no pida
usted información, Sra. Consellera, y verá como es así.

Es verdad que somos la única comunidad que tiene este
cuerpo de policía turístico, este refuerzo de verano, pero
también es verdad que somos la única comunidad autónoma en
España que tiene o cuerpo de policía o auxiliares de policía en
todos los municipios; no hay ninguna otra comunidad, ninguna
otra comunidad, que tenga cuerpo de policía o policías
auxiliares en todos los municipios; hay algunas que tienen en un
20, en un 30%, pero en el cien por cien como Baleares no hay
ninguna. Por lo tanto es genuino y además es un patronímico
nuestro que los municipios saben y tienen mucha confianza en
las policías locales, inclusive los pequeños; municipios como
Deià o como Escorca, que son pequeños municipios pero que
reciben una cantidad de afluencia saben muy bien que tienen
que tener policía y que tienen que reforzar la policía en verano
porque la afluencia es mucho mayor, y si quieren controlar sus
ordenanzas (...) y todo lo que tienen es imposible que con sus
recursos puedan hacer esto.

Claro, esto suponía subvencionar por 9 meses por cada
policía a los municipios una ayuda para sufragar esta cantidad
de 10.500 euros en el año 2006; no sé la cantidad que será
porque me imagino que se habrá incrementado con el IPC o
algo por el estilo, ¿no?, pero evidentemente esta es la cantidad
que tengo yo documentada de lo que había allí. Nosotros hemos
llenado esta legislatura del pacto local de la necesidad que
tenemos de intentar subvencionar a los municipios por el 30%
de recursos que de sus fondos propios dedican a competencias
que son de la comunidad autónoma o del consell insular. Claro,
si a parte de esto no hacemos este convenio pues será que no es
que no hagamos pacto local, es que encima le quitamos recursos
del pacto local no firmado, o sea, quiero decir de aquellas
ayudas que les venían vía policía local para sufragar lo que
hacía la policía local.

Yo creo que la policía local es algo intrínseco en cada
municipio, en cada población. Es una persona que no está..., yo
diría que no está allí para imponer; es un cuerpo de seguridad,
es un cuerpo de orden, pero el 90% de sus cometidos son
cometidos asistenciales, de ayuda, de información, de
acompañar, de estar en colegios de tutores, estar en colegios en
salidas y entradas, estar en problemas domésticos cada día. Por
lo tanto yo lo que pido a la consellera es que intente por todos
los medios, lo antes posible, cerrar este punto que creo que es
muy interesante. 

El día 31 de marzo, es decir la semana que viene, vence el
plazo de este convenio, los municipios están intranquilos porque
no saben todavía qué dirección pueden tomar. Las personas que
están pendientes de que se autorice a los municipios para que
puedan contratarlos están intranquilas porque nunca ven llegar
la fecha, y lógicamente las personas a los municipios llegan la
semana que viene, o sea quiere decir que la semana que viene,
con la Semana Santa, empieza digamos la necesidad de algunos
municipios de poder contar, de poder disponer de ese refuerzo
de policía que les hace falta, mucho más en julio pero también
ya a necesitarlo en el mes de marzo o en el mes de abril. 

Por lo tanto, Sra. Consellera, la comparecencia pedida a
instancias mías, por mi grupo, viene a reafirmar en esto. Creo
que hemos de buscar condiciones objetivas, las que hagan falta,
de las que son objetivas; si se pueden perfeccionar encantado de
la vida, ¿no?, y hay que tener en cuenta no sólo plazas turísticas
sino también hay que tener en cuenta viviendas turísticas o
hechos turísticos, por ejemplo en Escorca me parece que
quitado de la hospedería de los frailes de Lluc no hay ninguna
plaza turística más, sin embargo la afluencia de personas cada
domingo y cada semana es inmensa; en Deià posiblemente no
tengamos miles de plazas, pero también la afluencia es inmensa;
en Fornalutx posiblemente no haya ningún hotel, pero la
afluencia es inmensa. Por lo tanto habrá que poner, a parte de
los criterios turísticos o viviendas turísticas, habrá que poner
otros criterios de visita de paso o de visita que sea porque
lógicamente hay municipios que por su idiosincrasia, por su
paisaje, por su medio ambiente, por su entorno o por su
peculiaridad es visitado, y lógicamente tenemos que darle
refuerzos porque los que nos visitan pues lógicamente son
personas que no tienen ningún hecho allí en aquel municipio,
pero van a él y le causan gastos y le causan necesidades de
información, de circulación, de control, en definitiva de muchas
cosas.

Yo, consellera, la animo a continuar en esto, la animo a que
creo que es importante que seamos conscientes de que hay que
buscar siempre mejorar los sistemas, tanto del modelo como de
los criterios, pero que de momento si no tenemos ninguno mejor
aprovechemos los que tenemos, que no son malos,
mejorémoslos (...) lo que tenemos que hacer, y lógicamente
vamos a ver si podemos poner cuanto antes, que los municipios
tengan conciencia, aunque sea con una solución provisional, de
quien pueden contratar, porque como digo tanto los municipios
como las personas que están pendientes de contratación tienen
la incertidumbre de que todavía a fecha de hoy y a seis días de
vencer el contrato no tienen (...) para el año 2010.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Pel Grup Parlamentari Mixt
té la paraula el Sr. Melià, per un temps de deu minuts.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
bé, la veritat és que a la intervenció de la conselleria i fins i tot
a la intervenció del portaveu del Grup Parlamentari Popular des
d’Unió Mallorquina hem notat a faltar una referència com a
mínim al que nosaltres consideram la solució estructural del
problema que es planteja en aquest debat, i la solució estructural
per a Unió Mallorca és la posada en funcionament de la policia
autonòmica, perquè aquí la consellera ha començat parlant de
seguretat, el Sr. Rodríguez ha parlat de les ràtios i de la
convocatòria dels concursos per part dels ajuntaments, però no
podem oblidar que la policia local a molts d’ajuntaments, a tots
els ajuntaments, està desenvolupant funcions que no són
pròpiament de policia local, que està tapant forats que deixen
altres cossos de seguretat per escassesa de personal, de recursos,
etc., etc., i que per tant sembla lògic que si realment es complís
el pacte de governabilitat, es tiràs endavant la policia
autonòmica, hi hauria una capacitat de resposta a les necessitats
de seguretat que quedaria garantia a través d’aquesta policia
autonòmica, una policia autonòmica que per definició a més a
més tendria més flexibilitat i més capacitat de resposta en la
temporada turística pel tema de les vacances i perquè podria
regular molt millor la seva plantilla, que és el que no poden fer
els ajuntaments.

Per tant en relació al model, en relació al model de policia
local i turística crec que és molt important tenir com a
referència la policia autonòmica que realment, per a Unió
Mallorquina almanco, seria la solució estructural en gran part al
problema que debatem.

En segon lloc, trobam a faltar una referència al tema de la
liquiditat. La consellera ha parlat de dificultats financeres, però
la realitat és que molts d’ajuntaments, tots els ajuntaments,
viuen ofegats perquè la conselleria no compleix els terminis de
pagaments de les seves subvencions, per tant, voldríem saber,
li vàrem fer una pregunta en plenari que no vàrem poder
formular, sobre el deute pendent, compromisos vençuts que té
la conselleria en relació amb es ajuntaments i en relació amb el
pagament de les subvencions, perquè molts d’ajuntaments
paguen aquests policies locals, aquests policies turístics, però no
reben els recursos per part de la conselleria. Per tant, s’està
produint una situació difícil a nivell de tresoreria dels
ajuntaments. I si tots ens omplim la boca de municipalisme,
hauríem d’intentar alleugerir aquesta situació financera que
arrosseguen els diferents ajuntaments.

I en tercer lloc, s’ha parlat de continuïtat. Jo crec que la idea
de la consellera, almanco és el que jo he entès, és continuïtat
d’aquest model. Es diu que es firmaran convenis, que es
continuarà amb la colAlaboració, però el que passa és que aquest
model és un poc contradictori i aquest model és contradictori
perquè, efectivament, tenim una policia turística perquè hi ha
municipis que creixen molt en població i necessitats de serveis
i a la vegada volem que aquesta policia turística sigui fixa i faci
feina tot l’any. És un poc el que jo he entès, quan s’ha apelAlat
a l’estabilitat de la plantilla, a l’estabilitat laboral, clar, el
missatge que es dóna a entendre és que haurien de ser policies
tot l’any i, clar, tot l’any no hi ha les necessitats de servei i de
població que es produeixen en temporada turística. I aquí tenim
una contradicció que no sé si amb el model de policia turística

podem salvar, jo crec que seria més bo de resoldre a través de
la policia autonòmica.

En definitiva, el que interessa als ajuntaments és tenir
assegurat que l’any 2010 tendran els mateixos policies turístics,
podran comptar amb aquests recursos i que cobraran d’hora les
subvencions de la conselleria. Per tant, aquesta seria la gran
qüestió que plantejaríem a la consellera.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Riudavets
per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc agrair a la consellera
i als membres del seu equip ser aquí presents en aquesta
compareixença. I jo voldria iniciar la meva intervenció dient
que, com ja he dit en altres ocasions, coincidesc amb el portaveu
del Grup Mixt que m’ha precedit en l’ús de la paraula, en la
necessitat de desenvolupar si més no les primeres passes del que
ha de ser la futura policia autonòmica, cosa que estic convençut
que no trigarem a poder-ne parlar. Però també és cert que la
compareixença d’avui se centrava sobre un tema molt concret
i és el que ha exposat la consellera, breument, cosa que li
agraesc, però amb claredat. 

Jo definiria per una part l’ambició que ens demostra, que ens
exposa per millorar el model existent. I per altra part, una
prudència raonable per donar les passes a temps sense que es
perjudiqui aquest període transitori i suposi un perjudici per als
municipis. Jo estic convençut, com ha dit la consellera, que les
passes s’estan donant en coordinació amb les entitats locals i
reconec també que el model actual ha tingut alguns avantatges,
però també molts inconvenients i no menors, com ha dit la
consellera, inestabilitat laboral, inestabilitat de plantilla. Jo crec
que ella ha fixat un objectiu, que és aquest pla d’estabilitat, que
en definitiva suposaria una incorporació progressiva de policies
turístics a les plantilles orgàniques, dins una consolidació. Jo
crec que açò és una demanda de molts d’ajuntaments perquè
crec que així podrien redistribuir millor els seus recursos i
atendre més la població. I és bàsicament allò que des del nostre
grup parlamentari sempre hem defensat, sempre hem estat
contraris a aquesta figura de la policia turística, no entraré ara
en els motius, però bàsicament van en la línia de l’estabilitat de
plantilles que creim que és molt necessària. 

També ha estat realista la Sra. Consellera quan ha reconegut,
cosa que per altra banda tots sabem, de les dificultats
econòmiques tants dels ajuntaments com del mateix govern per
atendre tots els compromisos que han contret i no és per altre
motiu que per la situació econòmica que ens ha sobrevingut.
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Jo crec que aquesta proposta d’avantprojecte de modificació
de la Llei de coordinació de policies locals és necessària, és el
que ens donarà precisament l’àmbit de debat per tot aquest
objectiu que ens ha proposat avui aquí la consellera. Som també
ben conscient que no serà fàcil, ni ràpid, ni senzill, no tan sols
per la situació econòmica, sinó perquè s’ha de fer un estudi
seriós de les necessitats i de com avalar-les.

He dit que per una part rallarem d’objectius i que per altra
part havia d’analitzar la situació concreta. La situació concreta
és clara i no és d’avui, ens ha anunciat altres compareixences,
que hi haurà un període transitori allà on es mantindrà el model
actual, i per tant, serà necessari signar nous convenis amb
ajuntaments per mantenir dins aquest període transitori, mentre
aquest avantprojecte no estigui resolt, els convenis per als
policies turístics. Jo crec que açò és realisme i atendre les
necessitats reals. 

Li alab l’intent de reduir la despesa que açò suposa, que és
un menor cost, crec que en aquests moments tots hem de fer els
esforços possibles per reduir les despeses, sempre que no suposi
un excessiu perjudici per a la seguretat i per al funcionament
municipal. 

També li alab que es fixin uns criteris objectius, que no hi
hagi discrecionalitat a l’hora de dotar de places turístiques als
ajuntaments i els dos criteris, que supòs que n’hi haurà d’altres
que vostès tendran en compte, però els criteris de suport a
municipis més petits i amb menys necessitats i de nombre de
places turístiques són dos criteris bons, supòs que n’hi haurà
molts d’altres que aniran configurant aquest paquet que durà a
la firma del conveni.

En definitiva, jo crec que s’ha d’avançar en el tema de la
policia autonòmica, com una cosa important. En segon lloc s’ha
d’avançar en la modificació de la Llei de coordinació de
policies locals per fixar un tema que és paralAlel al de la policia
autonòmica, és complementari, però no es dificulten un amb
l’altre, i mentre avançam en aquest nou model que jo crec que
és bàsic, les necessitats dels ajuntaments estiguin cobertes i
sempre des d’uns criteris objectius perquè açò és molt necessari.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Maria Torres per un
temps màxim de deu minuts.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc agrair la presència
de la Sra. Consellera i de les persones del seu equip que
l’acompanyen. Jo seré molt breu en la meva intervenció perquè
entre l’explicació concreta i clara de la consellera i les
intervencions de les persones que m’han precedit en l’ús de la
paraula, crec que tampoc queda molt a dir, sobretot tenint en
compte que en aquest parlament s’ha parlat d’aquesta qüestió
llargament en altres ocasions i pràcticament es reiteren aquí les
coses que en el seu dia ja es varen dir; això dir, amb l’avanç de
la informació que avui ens dóna la Sra. Consellera en relació
amb la feina que es fa.

En primer lloc, conformar que una de les prioritats de la
conselleria sobre aquesta matèria és garantir la seguretat i dins
l’àmbit de les seves competències, donar suport als ajuntaments
perquè tenguin unes plantilles de policia adequades. Una altra
vegada hem de lloar la feina de la policia local dins la seva tasca
de donar seguretat a les nostres poblacions. Però sí que ha
quedat plasmat dins els debats que hi ha hagut sobre aquesta
matèria, que hi ha un model que es va implantar l’anterior
legislatura, el model de l’anomenada policia turística que ha
quedat palès que tenia una sèrie d’inconvenients, entre ells, i ja
se n’ha fet referència aquí, el tema de la inestabilitat i que en
veritat eren uns reforços puntuals, no implicava que
s’augmentassin les plantilles i de fet, entre altres qüestions que
a més es varen queixar d’aquestes qüestions els mateixos
sindicats, els mateixos policies, va du entre altres coses que
aquesta comunitat autònoma sigui l’única comunitat autònoma
que va optar per aquest model.

Davant d’aquesta situació, la conselleria de manera
responsable es planteja du endavant un pla d’estabilitat. Però
clar, tal i com ja es va comentar en el debat de la interpelAlació
i de la moció que va tenir lloc en aquest parlament, s’ha d’actuar
amb responsabilitat, no s’ha d’actuar a corre-cuita i provocar
algun perjudici per als municipis i en definitiva també per als
ciutadans. I dins aquesta lògica responsabilitat hi ha un període
transitori, mentre es fa feina dins aquest pla d’estabilitat. Ens ha
informat la consellera que hi ha una publicació de la proposta
d’avantprojecte en relació amb aquesta modificació, que es fa
feina amb criteris objectius, garantir l’objectivitat d’aquests
criteris d’aplicació, que es continua donant suport als
ajuntaments, s’estudien totes les peticions dels ajuntaments, i jo
diria que podem estar satisfets perquè veiem que per part de la
conselleria s’està donant compliment als punts de la moció que
vàrem votar a l’octubre de l’any passat.

No em queda molt més a dir, és a dir, tenim un període
transitori, tal com es va votar en el ple, es va donar suport a la
conselleria perquè prorrogàs els convenis durant l’any 2010,
mentre es fa feina dins el Pla d’estabilitat, la consellera avui ens
informa que es fa feina, llavors simplement només ens queda
donar suport a la conselleria en la seva tasca. I bé, estarem
atents a les informacions que posteriorment ens puguin donar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Torres. Per contestar té la paraula
l’Hble. Consellera per un temps màxim de cinc minuts.
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LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé, jo
crec que coincidesc amb moltes de les reflexions que aquí s’han
fet per part de tots els portaveus dels grups parlamentaris.
Compartesc també i entenc la preocupació, en som conscient i
ho conec, de la preocupació que hi ha en els ajuntaments perquè
efectivament, a final de mes venç els convenis que es varen
firmar ara ja fa quatre anys. De fet, aquesta compareixença va
ser demanada el mes de març i he fet tota la via que he pogut
per poder comparèixer el més aviat possible davant d’aquesta
comissió.

I no reiteraré perquè ja ho he fet en altres ocasions, aquest
govern no comparteix el model de policia turística que tenim a
dia d’avui. Això ho dic amb tota sinceritat, té coses bones, però
també pensam que ha creat molts problemes. Però no volem
crear més problemes als ajuntaments i el canvi no es pot fer de
forma traumàtica, ni d’un dia per l’altre. Jo ja he dit en altres
compareixences que mentre no arribem a un nou model, aquest
govern mantendrà la colAlaboració amb els ajuntaments. En
aquest cas tècnicament no és una pròrroga dels convenis perquè
no es poden prorrogar, sinó que firmarem nous convenis. Per
tant, que quedi clar que per a aquest any 2010 la conselleria
firmarà nous convenis de colAlaboració amb els ajuntaments que
així ho han solAlicitat.

Què estam estudiant ara i per què tal vegada ens estam
demorant més del que seria desitjable, sobretot per part dels
ajuntaments? Primer, perquè estudiam criteris el més objectius
possible i evidentment segur que seran discutibles i que no són
eficaços al cent per cent, però així ho intentam, establir criteris
el més objectius possibles. I segon, intentar donar resposta a les
peticions dels ajuntaments, que he de dir que en aquest cas
tampoc coincideixen al cent per cent a les peticions o als
convenis que es varen firmar ara fa quatre anys, cosa que és
normal perquè han passat quatre anys i els ajuntaments, després
d’aquesta experiència, hauran volgut fer l’ajust que hagin
considerat oportú. I això és el que estam estudiant ara, no hi ha
més.

Coincidesc amb el portaveu del Grup Parlamentari Mixt, Sr.
Melià, quan ha dit que això no era la solució al problema
estructural. Efectivament, quan vulguin podem parlar de policia
autonòmica, jo també esper -i hi coincidesc- que el final de tot
aquest procés sigui la policia autonòmica, però jo vull ser clara
i transparent. Aquest final i aquesta constitució de policia
autonòmica no la tendrem aquesta temporada turística, com és
obvi i evident. I ara el que feim és donar resposta i solució a les
peticions dels ajuntaments, de la colAlaboració per finançar part
de la policia turística. 

Els inconvenients, i no seré reiterativa, evidentment, clar que
ha existit inestabilitat laboral i aquí només parlam, i és molt
legítim, dels interessos o de les peticions dels ajuntaments, però
tot això s’ha de conjugar també amb les peticions o demandes
que es puguin fer per part dels treballadors o de la policia
turística. Tot això s’ha de tenir en compte. I entre uns i altres,
entre tots siguem capaços d’arribar a un model definitiu. I
mentre, en aquest període transitori, intentam pactar, ja hem
tengut reunions amb la FELIB, amb diferents ajuntaments el
que ha de ser el Pla d’estabilitat policial, perquè no sempre

coincideixen al cent per cent el que són els interessos dels
ajuntaments amb els interessos de la seva plantilla o de la
policia turística. Però nosaltres com a govern no ens ficarem en
això, això és una competència dels ajuntaments, intentarem
ajudar el màxim possible perquè aquest pla d’estabilitat policial
arribi a bon port, sobretot si ens continuen demandant al Govern
que financem part del cost d’aquesta policia turística. Així idò
coincidesc en un cent per cent amb el Sr. Melià, quan diu que el
final d’aquest procés ha de desembocar en la policia
autonòmica. Totalment d’acord, però ara el problema immediat
és un altre, encara que hi tengui relació.

I quant, i també aprofit per contestar la pregunta que en el
seu dia em va fer el Sr. Melià en el ple i que no vàrem tenir
oportunitat de parlar-ne, sobre els terminis de pagament o la
falta de liquiditat, o que els ajuntaments es queixen de la falta
de pagaments; vull aclarir que la liquidació de l’any 2009 està
aprovada, però durant l’any 2009 es paguen els dos primers
trimestres i durant el primer trimestre de l’any 2010 es paga el
darrer trimestre. Des de la conselleria s’ha liquidat, s’han donat
ordres a tresoreria i supòs que deu ser imminent aquest
pagament. Aquestes són les darreres notícies que tenc, de quan
havia de contestar al ple la pregunta del Sr. Melià.

Per últim que quedi clar, que no afavorim una continuïtat del
model existent fins ara, estam donant solució a un període que
podem anomenar transitori, mentre no s’arribi a un canvi de
model, si així ho podem pactar amb els grups, ajuntaments i la
mateixa policia turística o els mateixos sindicats. I evidentment
com tot model, tot és millorable. Aquest model és millorable,
entre altres coses perquè l’experiència de quatre anys, com deia
el Sr. Rodríguez, també ens ajuda a veure què ha estat positiu i
què ha estat negatiu.

En definitiva i per no allargar-me més, perquè jo crec que
les idees ja han estat exposades i són clares. La conselleria
firmarà els convenis per a l’any 2010 per donar suport a la
policia turística a tots aquells ajuntaments que ens ho han
demandat. Estam estudiant a dia d’avui i acabant els criteris
objectius que han de regir aquestes subvencions als ajuntaments
que així ens ho han demanat. Continuam fent feina per aprovar
el que ha de ser el Pla d’estabilitat policial amb els ajuntaments.
Ja està publicat el projecte de la modificació de la Llei de
coordinació de policia local, està en període d’alAlegacions, ja
hem rebut algunes alAlegacions. I també esperam que arribi a
bon port el punt final de tot aquest procés que evidentment serà,
no serà a curt termini, la creació de la policia autonòmica.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la
paraula el Sr. Rodríguez per un temps màxim de cinc minuts.
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EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sr. Presidente. Bien, yo evidentemente conocía la
demora de los pagos del último trimestre que se hace siempre en
el año siguiente, pero no he venido a hablar de policía
autonómica, evidentemente la consellera ya dejó claro que este
año no habría, en todo caso se comprometió a entrar este año la
ley en este parlamento. Yo estoy esperando y en noviembre o
diciembre que hace un año que usted dijo esto, se lo recordaré,
yo estoy esperando el tema este, no quiero pasar l’arada davant
el bou, com es diu en mallorquí.

Es verdad que la policía municipal, la policía local es un
cuerpo muy importante en esta comunidad, tiene casi tantos
miembros como los otros dos juntos. Pero seguimos siendo... y
también es verdad que la competencia en seguridad corresponde
al Estado, pero la verdad es que la memoria que publica la
conselleria que se edita hace cuatro o cinco años, que es muy
explicita en esto, diciendo las funciones que hace el cuerpo de
policía, y aún así, esta comunidad es la que tiene más actos
criminales de toda España y está veinte puntos por encima de la
media nacional, con todo lo que ha bajado, porque el Gobierno,
dice que ha bajado pero reconoce inclusive que está veinte
puntos por encima de la media nacional. Por lo tanto, algo
tenemos que hacer en este campo, continuar haciendo y no
dejando de hacer.

Sra. Consellera, quiero, aquí, a usted, hacerle dos preguntas
concretas. Quisiera que se comprometiera usted a que antes del
30 de abril estuviese firmada la resolución de policía turística
porque si no, hay muy buena voluntad, pero no se da ningún
paso en ejercicio de esta voluntad, por un lado esto, pondría fin
a la inquietud de los municipios y a la inquietud de las personas
que quieren entrar a trabajar este verano, primer punto.

El segundo punto, como estamos en año preelectoral, le
garantizo que el año que viene no tendremos posibilidad de
hacer este debate porque posiblemente en estas fechas esté o
disuelta la Cámara o a punto de disolverse, por lo tanto, prevea
usted en este convenio la posibilidad de prórroga automática si
no se dice lo contrario porque lógicamente a lo mejor no da
tiempo al tema éste.

Hay dos cuestiones que me gustaría decirle aquí, porque
todo el mundo habla de lo mala que es la policía turística. Es
malísima, ¿no?, pero es que me gustaría conocer su modelo para
poder analizar si es mejor o peor que la que tenemos. Que usted
me diga que no cree en este modelo, bien, ¿me puede usted
decir el suyo?, y le diré si creo en él o no creo porque a lo mejor
tiene usted uno que es peor o tiene uno que es mejor, y me
vuelco con él, pero evidentemente algo habrá que anteponer a
lo que hay. O sea, lo que hay y no decir nada, no es nada. Usted,
lo que hay y lo que tiene, malo o bueno, y usted antepone a esto
otro que sea mejor o peor y ya lo veremos después, porque si
no, esto queda muy bien, en que “no creo en esto, estamos
trabajando”, pero oiga, mire usted, mientras que estamos
trabajando vamos a mejorar el que tenemos, ¿no?, y entonces
daremos los pasos convenientes.

Los criterios. Mire, oiga, para hacer unos criterios objetivos
a partir de los que ya hay, no hay que estudiar tanto, en una
mañana se pueden poder los criterios objetivos porque ya hay
una base. Sobre éstos mejore usted y si no, aplique los que
había, que son objetivos estos criterios. No vendrá ninguna
revelación divina como a los evangelistas a decirle cuál es el
mejor criterio. Oiga, usted ponga los que quiera, pero que sean
criterios objetivos y si no, aplique los que hay que también son
objetivos y tenga en cuenta lo que hemos dicho anteriormente,
que hay municipios sin plazas turísticas y sin residencias
turísticas que tienen necesidad de policía turística porque
también eso es cierto, ¿no?

Luego hay dos cuestiones que evidentemente usted también
ha dicho, hay que acomodar los convenios a las necesidades
municipales. En cuatro años hay municipios que han crecido y
municipios que han decrecido o que se mantienen y habrá,
usted, que convocarlos o que su plantilla se ha estabilizado
como no estaba en el año 2006 y en el 2010 sí que la tiene.
Habrá que hacer esto.

También como he dicho anteriormente, la estabilidad se
hace de la siguiente forma, un criterio objetivo sería que usted
en el convenio que haga ahora exija a los municipios que en dos
años convoquen las plazas de policía fija que tienen en su
plantilla porque eso lo dice la ley y ante la ley no hay tribunal
de arbitraje. La ley dice que cada año las plantillas de
funcionarios tienen que salir a oferta pública de empleo y hay
muchos municipios que no lo hacen. Usted es la que tiene que
hacer que esto se cumpla porque tiene usted tiene la obligación
que las policías locales estén con plazas fijas. Si esto lo hace
usted y obliga a los municipios verá como no hay inestabilidad
laboral. Ocurrirá lo que he dicho anteriormente, que ha de
acompasar la convalidación de policías con el crecimiento
vegetativo de la policía o el decrecimiento por jubilación y verá
como esto lo acompasa usted y tendrá un cuerpo de doscientos
o trescientos policías turísticos que cada año posiblemente
colocará en (...) cincuenta y el año que viene tendrá que poner
doscientos más porque doscientos quedarán por el crecimiento
vegetativo de la convocatoria pública de empleo, pero si no se
hace esto siempre va a haber inestabilidad.

Por lo tanto, los municipios lo que deben hacer es sacar sus
plazas que tienen fijas a oferta pública de empleo, que lo dice la
ley, y usted a través del convenio que les da ayuda económica
puede forzar a que esto sea así, puede usted intentar que se
cumpla la ley en estos municipios. Ya hubo una moratoria, ¿por
qué no lo hicimos anteriormente? Porque también somos la
única comunidad autónoma que exige bachiller superior para
sus plazas de policía. Entonces no podía ser, ahora sí que han
tenido tiempo para obtener el bachiller superior todos los que
han querido y lógicamente... bueno, el bachiller, el bachillerato,
todos los que han querido o el acceso a la universidad. Ahora sí
que se puede cumplir esta oferta pública de empleo. 

Si usted hace esto verá como no habrá ni inestabilidad y la
oferta de policía turística será una figura que viene -digamos- a
compensar a establecerse durante un año temporalmente, pero
que al siguiente tendrá un empleo fijo. Gracias, Sr. Presidente.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. En torn de rèplica el Grup Mixt. Sr.
Melià, té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors diputats,
efectivament la compareixença d’avui no tenia per objecte la
policia autonòmica, però em sembla molt difícil parlar del
model de policia turística i de policia local sense fer una
referència a la policia autonòmica. El que consideram, des
d’Unió Mallorquina, que és molt important, és que al Pacte de
governabilitat hi havia el compromís de la posada en
funcionament de la policia autonòmica i que han passa gairebé
tres anys i encara no en tenim ni notícies.

Per tant, és evident que s’ha de posar damunt al taula
aquesta qüestió perquè aquesta qüestió hauria d’avançar, ja sé
que no serà aquesta temporada, però hauria estat bé que els tres
anys anterior haguéssim avançat en la policia autonòmica.

Dues qüestions molt concretes, el tema de la liquiditat i el
pagament. Vostè per allò que entenc em diu que la seva previsió
i el seu compromís és que a finals d’aquest...

(Tall de veu a causa del micròfon)

...em sap greu, però jo..., vostè em diu...

(Tall de veu a causa del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Si algú pot deixar el micròfon al Sr. Melià, si no, no tindrem
gravació...

(Remor de veus)

EL SR. MELIÀ I QUES:

Molt bé, perdó, problemes tècnics. Bé, en relació amb la
liquiditat, vostè ens diu que la seva previsió i el seu compromís
és que a finals d’aquest mes s’hauran pagat tots aquells doblers
que es donen als ajuntaments en relació amb l’exercici 2009 per
a subvencions de policia turística? Això és una qüestió.

La segona, amb els nous convenis que es firmaran, el
nombre de policies subvencionats serà similar -en nombre- al
que es va subvencionar amb anterioritat? Si o no. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds? No. La Sra. Torres? Tampoc. Té la
paraula la Sra. Consellera per respondre.

LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sr. President. Bé, contestant als portaveus que han
intervingut, pel Grup Popular, efectivament firmarem els
convenis, ho torn a reiterar, és qüestió de dies, no li puc
concretar si són dos o sis dies perquè els tècnics acaben aquesta
feina. Crec que el Sr. Rodríguez em deia “abans del 30 d’abril?”
Sí, abans del 30 d’abril. En tot cas, avançarem el més prest
possible als municipis perquè ells puguin fer les seves
previsions, fins i tot abans que firmem el conveni, les previsions
també que té la conselleria perquè puguin anar avançat feina i
també estiguin més tranquils.

Quant a allò que em comentava el Sr. Melià, si abans del 31
de març estaran pagats, a mi des de Tresoreria em diuen que la
propera setmana segurament estarà liquidat al cent per cent el
tercer trimestre de l’any 2009. Com que no depèn de la meva
conselleria no em puc comprometre més del que li he manifestat
abans, però en tot cas serà qüestió de dies. Com dic l’any passat
vàrem liquidar el darrer trimestre del 2008 i els dos primers
trimestres del 2009, com sempre.

Quant a la darrera pregunta que em feia el Sr. Melià de si
podem garantir que se subvencionaran el mateix nombre de
policies que a l’anterior conveni, li he de dir que depèn de les
peticions dels ajuntaments perquè la majoria han demanat el
mateix nombre per fer números rodons i per tant esperam que
un dalt, un baix puguem complir aquest compromís, però en
altres casos hi ha altres peticions que tripliquen el nombre que
tenien en el primer conveni. És aquí on intentam afinar el més
possible els criteris objectius, perquè deia el Sr. Rodríguez “idò,
agafin els criteris d’abans que també eren objectius”, ara no
entraré a discutir els criteris si abans eren objectius o no, és que
encara no els he sabut entendre, però segurament és un
problema meu, Sr. Rodríguez, no s’ho agafi a mal, però a dia
d’avui encara no he sabut entendre quins són els criteris que ens
varen portar a firmar el conveni al seu dia que per a uns
municipis n’hi havia un nombre i per a altres un altre nombre,
de policia turística. 

Supòs, em puc imaginar que va anar en relació amb les
peticions que varen fer els ajuntaments, però a això jo no li diria
criteris objectius, aquests són bastant subjectius, cada
ajuntament demana allò que vol, allò que pot. Els criteris que
estam establint ara són uns altres, com n’he fet menció abans,
tenint en compte el nombre de places turístiques, intentar
beneficiar els més petits, etc.

Bé, esper haver donat contestació a totes les seves
demandes. Moltes gràcies, Sr. President, i moltes gràcies a les
senyores diputades i als senyors diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

No havent-hi més assumptes a tractar, es dóna per tancada
la comissió.
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