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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BONET I BONET:

Sí, Cosme Bonet substitueix Francina Armengol.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Jaume Fernández substitueix Pere Palau.

EL SR. PRESIDENT:

El primer punt de l’ordre del dia d’avui consisteix en el
debat de les proposicions no de llei RGE núm. 2350/11 i
2395/11.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 2350/11, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a programació infantil en
anglès a IB3.

En primer lloc, per defensar la Proposició no de llei RGE
núm. 2350/11 del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la
programació infantil en anglès a IB3, té la paraula l’Hble. Sr.
Cosme Bonet, per un temps de deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquesta
proposició no de llei mereix un aclariment previ, perquè va ser
esmentada ahir en el ple i es va deduir erròniament que el que
pretenem mitjançant aquesta proposta és llevar hores de català
per posar-les en anglès, almenys d’aquesta manera ho vaig
entendre jo de la resposta.

Nosaltres hem defensat i defensam, i així ho reflecteix la
Llei d’IB3, que el català ha de ser la llengua vehicular a IB3, i
llengua vehicular es defineix com la que s’ha d’emprar entre els
parlants de diferents llengües per entendre's amb ells. La seva
aplicació en matèria d’educació és clara, la seva aplicació a la
ràdio i televisió pública pensam que no es contradiu amb el que
proposam avui sobre programació infantil en anglès.

El que proposam avui és una idea a aplicar a la
Radiotelevisió Pública de les Illes Balears, però no és una
novetat dins el món audiovisual, sinó que ja s’aplica a altres
televisions públiques, per esmentar-ne dues, Televisió
Espanyola o la televisió pública catalana. Aquestes opten per
l’emissió dual de la programació infantil, per tant, poden elegir
l’idioma amb el qual els infants poden veure aquests programes.
Aquest fet el permet la tecnologia TDT i bon exemple també el
tenim dins el sector privat a canals com Cartoon Network o
Disney Channel, que per al tema que ens ocupa són prou
representatius. La tecnologia que s’aplica és l’emissió en dual,
ho dic i insistesc perquè, encara que la proposició no de llei
parla de versió original subtitulada, veuríem bé si IB3 preferís
aquest sistema i es pogués aplicar, que s’aplicàs aquest sistema
denominat dual. 

Per reforçar la idea que implantar aquesta programació
infantil en anglès és positiva, es poden citar algunes autoritats
de caire educatiu, com Francisco José Ballesteros de la
Universitat Complutense, que en un mitjà de comunicació molt
recentment afirmava: “Existe un cierto consenso científico en
que la televisión es un buen medio de aprendizaje”. També
podríem afegir que Irene Solbes, professora de psicologia també
de la Complutense deia: “El lenguaje se construye en una
interacción entre personas, la televisión permite desarrollar la
parte más receptiva del lenguaje. Si está aprendiendo inglés en
el colegio y luego en casa escucha sus programas en inglés,
pues lo aprende porque es útil e interaccional, es fundamental
que el niño comprenda la utilidad del aprendizaje”.

En definitiva i per no enredar més, tècnicament parlam
d’una proposta que és possible, fins i tot amb el sistema dual i
no entraria en contradicció amb allò que especifica la Llei
d’IB3. Per altra banda pens que seria bo per als nostres infants,
tenint en compte les dades que existeixen sobre el coneixement
d’anglès a l’Estat espanyol. Recents estadístiques ens diuen que
el nivell de coneixement d’anglès dels espanyols d’edats
compreses entre 25 i 64 anys el 46,6% afirma que no té cap
coneixement d’anglès, dada molt superior al 38,3% de la Unió
Europea. Per tant, una de les taxes més altes de desconeixement
d’anglès. Només el 14,2% assenyala que coneix bé la llengua i
torna ser un percentatge per sota de la mitjana europea del
15,9%. De manera que podríem reforçar aquesta tendència, una
tendència que es marca ara ja a primària, on el 98% d’estudiants
de primària d’Espanya estudien un idioma estranger, mitjana
que curiosament se troba per damunt la mitjana europea, que és
del 79%, de manera que reforçaríem des d’un mitjà audiovisual
públic aquesta tendència al major estudi de l’anglès, que com
sabem també aporta majors oportunitats professionals.

Finalment, crec que també hem d’esmenar la Llei d’IB3, que
a l'article 2.d) esmenta entre els seus objectius, garantir l’accés
i a la cultura i a l’educació. Per tant, entenem que aquesta
proposició s’inscriu perfectament dins els objectius de la
Radiotelevisió Pública de les Illes Balears plasmats a la llei
esmentada.

És per tot això que solAlicitam el suport de la resta de grups
a aquesta proposició no de llei. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Torn de fixació de posicions, de major a
menor, tret del grup a què pertany el president del Govern, el
qual intervendrà en darrer lloc segons l’article 80 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears.

Per part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Nel Martí,
per un temps de deu minuts.
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EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Partint del principi de llengua pròpia i del seu desenvolupament
a l’Estatut, a la Llei de Normalització Lingüística i a la Llei
d’IB3, per cert, aquestes dues darreres aprovades per unanimitat
i l’Estatut no pel vot contrari del PSM, al qual represent, com
deia però, partint d’aquest principi de llengua pròpia i
desenvolupat en aquest normativa, en aquesta legislació, que
estableix que el català és la llengua vehicular i preferent a IB3,
partint d’aquest principi -deia-, crec que té molt de sentit
fomentar el coneixement lingüístic de la resta de llengües de
l’Estat i de llengües d’Europa, en especial l’anglès.

Aquesta és una exigència coherent amb la nostra realitat,
una realitat d’un món globalitzat, d'una societat oberta i
intercomunicada i també d’una comunitat autònoma que té el
turisme com a indústria principal en la creació de llocs de feina.
Aquesta exigència crec que és una exigència que li correspon
efectivament a l’ens públic i que correspon també i ha d’assumir
IB3.

Nosaltres coincidim en l’esperit d’aquesta proposta, així i tot
des del nostre grup apostam per continuar i aprofundir un via
encetada per IB3 quan ja ofereix l’oferta de cinema utilitzant un
sistema, el dual o de multillengües, que assegura que
l’espectador pugui triar, com a mínim, entre la versió en català,
per defecte, i la versió original. Aquest model creim que ha
funcionat i creim també que és vàlid traslladar en aquest cas als
dibuixos animats.

Per tant, nosaltres estaríem d’acord amb l’esperit, però
esmenaria la proposta a nivell de text, dient que defensam la
proposta que IB3 apliqui el sistema de multillengua en la
programació infantil, en concret en els dibuixos animats. I un
segon punt d’aquesta esmena seria ampliar tot açò que han dit
i que crec que compartirem, a la programació de la
Radiotelevisió Espanyola, per tant, instant el Govern de l’Estat
i a Radiotelevisió Espanyola a incorporar el sistema de
multillengua en la programació habitual en els canals d’emissió,
en concret a la programació infantil i en especial, ja que hi fa
referència aquesta proposició, als dibuixos animats.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Antònia Vallés per un temps de deu minuts.

LA SRA. VALLÉS I RAMIS:

Bon dia a tots. Gràcies, Sr. President, senyors diputats. El
Partit Popular, com no pot ser d’una altra manera, sempre ha
apostat per un model de trilingüisme i així ho vàrem plasmar en
el nostre programa electoral, va tenir suport i l'ideal seria que els
nostres alAlots, ja que a l’escola ho estudien, ho aprenen, també
tenguessin el suport dels dibuixos animats i ho perfeccionarien.

Per tot això, nosaltres no podem més que estar a favor
d’aquesta proposició no de llei que presenta el Partit Socialista,
perquè és una ajuda i una manera que els nostres fills aprenguin
d’una manera entretenguda un altre idioma.

El que sí ens estranya és que durant aquests darrers quatre
anys el grup que ha presentat aquesta proposició no de llei i que
governava, no ho posàs en pràctica. Creim que hem perdut
quatre anys perquè la nostra ciutadania tengui més coneixement
de la llengua anglesa. 

No obstant això i per tot el que hem exposat, el nostre partit
donarà suport a aquesta proposta.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Vol fer ús de la paraula per contraccions el
grup proposant?

EL SR. BONET I BONET:

Bàsicament per parlar de l’esmena. Un aclariment previ, no
crec que els quatre anys hagin estat perduts, s’ha avançat en
molts altres aspectes dins la gestió de la televisió pública de les
Illes Balears, i aquests avanços són els que ens permeten en
aquests moments, per exemple, que estiguem plantejant que es
pugui aplicar un sistema multilingüe a una programació infantil
en català, en anglès, és a dir, en l’idioma que es triï.

Respecte de l’esmena, que crec que és la part important, un
poc en el sentit que jo deia, perquè en el moment de redactar
aquesta proposició no de llei es definia crec que massa el
sistema que pensàvem que s’havia de fer aquesta opció de poder
seguir la programació infantil en anglès, parlàvem directament
de versió original sense doblatge i subtitulada en català, a
nosaltres ens pareix millor acceptar l’esmena del Grup PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, en el sentit de donar
llibertat, o instar IB3 perquè apliqui el sistema multillengües a
la programació infantil per garantir l’accés a la versió original
en anglès. Acceptaríem l’esmena en aquest sentit.

I el segon punt per a nosaltres també és acceptable instar la
resta de televisions de l’Estat, és dubtós que tengui cap efecte
aquesta proposició no de llei, em permetran el comentari, però
nosaltres creim que si és bo per als infants de les Illes Balears
evidentment també consideram que és bo per als de la resta de
l’Estat. 

Per tant, des del Grup Socialista acceptaríem les dues
esmenes -repetesc a mode de conclusió-, un primer punt seria la
proposició tal com l’hem presentada que diria "el Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de les Illes a adoptar les
mesures pertinents per aplicar el sistema multillengües a la
programació infantil d’IB3, per garantir l’accés a la versió
original en anglès". 

I un segon punt en el sentit que deia l’Hble. Sr. Martí. Així
ho plantejaríem. 
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EL SR. JEREZ I JUAN:

Sr. President, una qüestió d’ordre. Li demanaríem un recés
d’un minut per considerar l’esmena presentada i consensuar-la
en el seu cas. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, un minut.

(Pausa)

EL SR. BONET I BONET:

Sr. President, li llegiré com han quedat redactades tot i que
després ja farem arribar-ho per escrit a la Mesa. Quedaria
redactat en dos punts. En el primer: "el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a aplicar
progressivament el sistema multilingüe a la programació infantil
d’IB3 per garantir l’accés a la versió original, d’acord amb les
possibilitats econòmiques de l’ens". I un segon punt que diria:
"el Parlament de les Illes Balears insta la Radio i Televisió
espanyola, RTVE, a incorporar el sistema multilingüe a la
programació infantil dels seus canals d’emissió, d’acord amb les
possibilitats econòmiques de l’ens".

Aquests serien els dos punts de la proposició que hem
acordat i que passarem per escrit.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Entenc que queda aprovada per unanimitat
amb l’esmena incorporada. 

I.2) Proposició no de llei RGE núm. 2395/11, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a noves unitats judicials en
l'àmbit de la jurisdicció social.

Per tant, passam, a continuació, al debat de la Proposició no
de llei RGE núm. 2395/11, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a noves unitats judicials en l’àmbit de la jurisdicció
social.

Per tal de defensar-la té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Miquel Jerez, per un temps de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Prenc la paraula en representació del meu grup molt breument
per desenvolupar la proposició no de llei que hem presentat en
aquesta comissió per tal que surti endavant la seva aprovació.

La motivació que ens condueix a presentar-la és
perfectament clara i tothom ho haurà pogut entendre així si ha
llegit l’exposició de motius. El que es procura és donar resposta
a una situació judicial que es ve arrossegant des que els efectes
de la crisi econòmica varen començar a manifestar-se. Des de
fa aproximadament dos anys, parlam d’abril de 2009, la
sobrecàrrega de casos vinculats a acomiadaments, impagaments
de salaris derivats precisament, com dic, de la crisi econòmica
ha colAlapsat quatre jutjats socials a Palma amb un increment de
treball d’aproximadament el 80%, dilatant-se en moltíssims

casos la celebració de judicis i, per tant, la resolució de tots
aquests casos. Especialment dramàtica és aquesta situació quan
parlam d’empleats que veuen que el seu lloc de feina està
veritablement en perill. Per tant, amb doble motivació hem
presentat aquesta iniciativa.

Les dades parlen per si mateixes, l’any 2007 aquests jutjats
dels quals els parl varen tancar amb 2.222 assumptes pendents
de tramitar. L’any 2008 varen tancar aquests jutjats amb un total
de 4.013 assumptes pendents de tramitar, el que significa un
increment del 80% respecte de l’any immediatament anterior.
És cert, i no ho negarem aquí, que es varen fer esforços per part
del Ministeri de Justícia per tal de reforçar activant plans de
reforç que varen, evidentment, descongestionar en el seu
moment tota aquesta sobrecàrrega de feina.

Però bé, hem arribat a l’any 2010 i aquests assumptes
pendents de tramitar com a conseqüència de la situació
econòmica tan compromesa que tenim en aquest moment s’han
incrementat i han entrat en els jutjats 7.661 casos relacionats
amb acomiadaments i impagaments de salaris. El passat mes de
maig el degà del ColAlegi d’Advocats de Balears va trametre un
escrit al president del Tribunal Superior de Justícia i li va
manifestar la seva preocupació, la seva personal i la de tot el
colAlectiu que representa, per aquesta situació precisament de
paràlisi que pateixen els jutjats socials. També s’han manifestat
en aquest sentit professionals, funcionaris, jutges, magistrats,
advocats, procuradors, graduats socials per la situació de
colAlapse que pateixen aquests jutjats. Els sindicats també han
fet el mateix, han fet la seva feina d’agents socials, també han
reclamat que aquest colAlapse acabi com més aviat millor.

I la darrera memòria explicativa del Tribunal Superior de
Justícia diu, demana i aconsella crear a l’àmbit social tres noves
unitats, dues per als jutjats de lo social i una per a la sala del
Tribunal Superior de Justícia així com tornar a reeditar els
plans, aquells plans dels quals els he parlat, extraordinaris, de
reforç que va activar el seu dia el Ministeri de Justícia per a
determinats jutjats socials.

Aquesta situació que jo els explico no és especial per a les
Illes Balears, com poden entendre vostès en ser la crisi
econòmica generalitzada, aquesta situació es generalitza també
a altres capitals de províncies i a altres comunitats autònomes
que reclamen precisament el mateix, demanen que es creïn
noves unitats i demanen també que es creïn plans de reforç per
descongestionar les seus judicials. 

Per tant, avui el que vull fer és intentar precisament que
aquesta situació arribi a una solució immediata i també procurar
que Balears, que les Illes Balears, que Palma, que aquesta
comunitat autònoma no perdi tampoc el tren d’aquesta
reivindicació colAlectiva que totes les comunitats autònomes i
moltíssimes de províncies manifesten. Per tant, confii que els
grups parlamentaris donaran suport a aquesta iniciativa que
bàsicament es resumeix en dos punts: el primer, com he dit,
solAlicitar al Ministeri de Justícia la creació de tres noves unitats
judicials, dues en els jutjats socials i una per a la sala del
Tribunal Superior de Justícia. I, en segon lloc, instar també el
Ministeri de Justícia del Govern de l’Estat a reeditar els plans
extraordinaris de reforç per a aquells jutjats socials que pateixen
actualment més càrregues d’assumptes tramitables.
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Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Torn de fixació de posicions de
major a menor, tret del grup a què pertany el president del
Govern el qual intervendrà en el darrer lloc, segons l’article 80
del Reglament del Parlament de les Illes Balears.

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Pilar Costa, per un temps de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Bé, en principi prenem la paraula per
manifestar el nostre suport a aquesta proposta del Partit Popular
sobre les noves unitats judicials a l’àmbit jurisdiccional social.
No serem reiteratius amb els arguments que ha expressat el
diputat del Grup Popular que compartim íntegrament, només
voldríem afegir que no hem volgut o no volem fer esmenes a
aquesta proposició no de llei perquè parla només de l’àmbit de
la jurisdicció social, però, des del meu grup volem deixar clar
que no renunciam a reclamar la creació d’altres unitats judicials
a altres àmbits, bé sigui civil o penal. I un altre tema relacionat
amb l’Administració de Justícia, que també és molt necessari,
ho posa cada any en els seus informes el Tribunal Superior de
Justícia, com és la construcció de noves infraestructures
judicials a les diferents illes; però, com que no volem mesclar
una cosa amb l’altra i perquè quedi clar, manifestam el nostre
suport a la creació d’aquestes tres noves unitats judicials a
l’àmbit social, una per a la sala social del Tribunal Superior de
Justícia i les altres dues per als jutjats socials, per tant, votarem
a favor.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Costa. Pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Nel Martí, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, el ColAlegi
d’Advocats a la Junta de Govern, a la sessió de dia 18, 29
d’abril de 2011, prenia un acord, el qual ja s’ha esmentat, referit
als jutjats socials i acordava transmetre un escrit al Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears per solAlicitar la creació
de nous jutjats a l’àmbit social, atès el retard en els
assenyalaments que es registra ara per ara en aquests jutjats i
que han vist augmentada de forma exagerada la seva càrrega de
feina. Sense cap dubte també creim que en un estat democràtic
és fonamental que es doni satisfacció a un dret a un procés
judicial sense dilacions i també en un temps raonable. Per tot
això, nosaltres també donarem suport a aquesta proposta que
s’ha presentat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Vol fer ús de la paraula per contradiccions
el grup proposant?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, president. No per contradiccions sinó per agrair,
per agrair als grups parlamentaris el suport a aquesta iniciativa
que crec que és absolutament raonable, crec que té una càrrega
de profunditat social importantíssima i especialment en el
moment en què estam. Per tant, crec que la nostra missió és
intentar que tots aquells assumptes tramitables s’agilitin el
màxim possible perquè tramitar amb celeritat aquests assumptes
és donar esperança a moltíssimes persones que en aquest
moment no ho passen bé i a moltíssimes persones que veuen -
com dic- perillar la seva situació laboral i on les seves
economies domèstiques es veuen més perjudicades. 

Per tant, crec que lluny d’una reivindicació política crec que
també és una important reivindicació social i amb aquest suport
a aquesta proposició no de llei crec que queda més que
manifest. Vull agrair el to dels grups parlamentaris i dir-li a la
Sra. Pilar Costa, com a bona coneixedora que és de la justícia de
les Illes Balears, que evidentment nosaltres tampoc no
renunciam a res en l’àmbit jurisdiccional d’aquesta comunitat
autònoma i confii i esper que iniciatives com aquesta en aquest
àmbit en aquesta cambra o en aquesta comissió s’aprovin de
forma molt més habitual.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En conseqüència entenc que queda aprovada
per unanimitat la Proposició no de llei 2395/11.

II. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 1907/11,
presentat pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, mitjançant el qual se solAlicita
que el president del Parlament recapti la presència del
delegat del Govern a les Illes Balears, per tal d'informar
sobre la intervenció policial succeïda el passat vespre del 4
de juliol del 2011 als carrers de Palma.

Passam al segon punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en el debat i en la votació de l’escrit RGE núm.
1907/11, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, mitjançant el qual solAlicita que el president
del Parlament recapti la presència del delegat del Govern de les
Illes Balears, per tal d’informar sobre la intervenció policial
succeïda el passat vespre del 4 de juliol de 2011 als carrers de
Palma.
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Fixació de posicions dels grups parlamentaris. Pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té
la paraula l’Hble. Diputat Sr. Nel Martí, per un temps de deu
minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Seré molt breu amb la
proposta. Els fets de dia 4 de juliol, que ja s’han esmentat en la
proposta, creim que són prou importants per reclamar la
presència del delegat del Govern de les Illes Balears perquè
creim que aquest parlament té el dret a tenir tota la informació,
la informació de primera mà, per tal de fer els seus
pronunciaments i les seves exposicions amb un coneixement
detallat i profund de les causes i de la intervenció que aquell dia,
dia 4 de juliol, van dur a terme. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula l’Hble. Diputada Pilar Costa, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Per manifestar que el meu grup
s’oposa a la compareixença del delegat del Govern de les Illes
en el Parlament per informar, segons ha manifestat el portaveu
del Grup del PSM, sobre els fets ocorreguts el passat dia 4 de
juliol. Entenem que es refereix a la intervenció, a l’actuació de
les forces i cossos de seguretat de l’Estat perquè existeix l’àmbit
d’actuació en el qual han de comparèixer responsables polítics
que, en aquest cas, és davant l’Administració de l’Estat. Així i
tot volem dir que, sense entrar en el fons de l’assumpte
evidentment perquè no és del que es tracta aquí, sinó si ha de
comparèixer o no el delegat del Govern de les Illes Balears en
aquest parlament, ens consta i és públic i notori que el delegat
ha fet les compareixences públiques, és cert que no ho ha fet
davant aquest parlament, però els representants públics davant
les institucions com puguin ser el Congrés dels Diputats i del
Senat, com a cambra de representació territorial, poden recaptar
la informació i les compareixences que estimin necessàries. Per
tot això, votarem en contra d’aquesta proposta.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Costa. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Diputat Gabriel José Martí i Ballester, per
un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Gràcies, president. El Grup Parlamentari Popular donarà el
seu suport al RGE núm. 1907/11, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, mitjançant el qual
solAlicita que el president del Parlament recapti la presència del
delegat del Govern a les Illes Balears, per tal d’informar sobre
la intervenció policial succeïda el passat vespre del 4 de juliol
de 2011 als carrers de Palma. 

Creim que seria un gest per part del delegat del Govern a les
Illes Balears que es presentàs al Parlament per tal d’informar
sobre les ordres donades per ell i l’actuació duita a terme per la
Policia Nacional el passat mes de juliol. Aquest gest, que
l’honraria, faria dissipar tot dubte que pugui tenir part de la
ciutadania a dia d’avui i dissipar, sobretot, els dubtes que
entenem que té el Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca sobre les ordres donades pel delegat
del Govern a les Illes Balears i sobre l’actuació de la Policia
Nacional cap als integrants del moviment 15M.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Passam, doncs, a la votació de
l’escrit RGE núm. 1907/11. 

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

Sí, són 10 vots a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

4 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Abstencions? Cap. Per tant, s’acorda solAlicitar, a través de
la Presidència del Parlament, la presència del delegat del
Govern de les Illes Balears, per tal d’informar sobre la
intervenció policial succeïda el passat vespre del 4 de juliol de
2011 als carrers de Palma. 

III. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 2920/11,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el
qual se solAlicita que el president del Parlament recapti la
presència del delegat del Govern a les Illes Balears, per tal
d'informar sobre els incidents succeïts el passat mes d'agost
a la barriada de Son Gotleu de Palma i els altercats
posteriors.

Passam, doncs, al tercer punt de l’ordre del dia que
consisteix en el debat i la votació de l’escrit RGE núm. 2920/11,
del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual solAlicita que
la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals, mitjançant
el president del Parlament, adopti l’acord de recaptar la
presència del delegat del Govern a les Illes Balears, per tal
d’informar sobre els incidents succeïts el passat mes d’agost a
la barriada de Son Gotleu de Palma i els altercats posteriors.



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 4 / 5 d'octubre del 2011 51

 

Fixació de posicions dels grups parlamentaris. Pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Óscar
Fidalgo, per un temps de deu minuts.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Muchas gracias, Sr. President. Gracias, señores y señoras
diputados. Bien, el Grupo Popular ha solicitado la
comparecencia, en sede de este parlament, del delegado del
Gobierno, don Ramón Socias, para explicar las circunstancias
de los sucesos acaecidos, como todos ustedes saben, el día 29 de
agosto, que se extendieron hasta el mes de septiembre, a raíz del
fallecimiento de un joven senegalés en la barriada palmesana de
Son Gotleu y los posteriores disturbios que se provocaron.

Señores diputados, créanme, nosotros, el Grupo
Parlamentario Popular, solicita esta comparecencia desde la
buena fe, desde la perspectiva que sin duda el delegado del
Gobierno en aras al principio de colaboración y de reciprocidad
entre administraciones se avendría a venir a esta cámara, en la
que están representados los ciudadanos de Baleares, no lo
olvidemos, a explicar cuáles fueron las circunstancias de
aquellos acontecimientos y la respuesta de los cuerpos y fuerzas
de seguridad del Estado que tiene la labor de coordinar Don
Ramón Socias, delegado del Gobierno.

Conocemos cuál ha sido la actuación del Ayuntamiento de
Palma. La Policía Local compareció con su regidor desde el
primer momento en Son Gotleu, colaboró estrechamente con la
Policía Nacional. El alcalde de Palma ha visitado ya varias
veces la barriada de Son Gotleu. El president del Govern
también. Y nos preguntamos, ¿cuándo ha ido el delegado del
Gobierno a Son Gotleu?, ¿cuándo se ha dignado siquiera el
delegado del Gobierno a visitar Son Gotleu?, ¿cuándo un
representante socialista ha pisado el barrio de Son Gotleu?
Parece que para determinadas siglas políticas simplemente Son
Gotleu no existe.

Hemos sido noticia a nivel nacional por la muerte del joven
senegalés y por los disturbios que se sucedieron durante días y
creo que tenemos derecho a una explicación sobre qué, cómo y
cuándo va el delegado del Gobierno a explicar qué plan tiene
para Son Gotleu. 

Hoy, gracias un gobierno del Partido Popular, ya tenemos un
plan en marcha en la barriada de Son Gotleu, se ha creado una
comisión de seguimiento del plan municipal que cuenta con
representación de todos los grupos políticos del Ayuntamiento
de Palma. Se está aplicando un plan de acciones inmediatas para
Son Gotleu: más seguridad ciudadana, Policía Local,
coordinación con la Nacional, más presencia del GAP en
aquellas zonas conflictivas y por la noche, medidas para hacer
cumplir la ley y las ordenanzas municipales, se está reforzando
el plan de convivencia, un gran asunto en Son Gotleu, para
incidir incluso en la cohesión social. En definitiva, las
instituciones municipales y el Govern se están encargando de
Son Gotleu. Y yo pregunto, ¿conocemos cuáles son los planes
del delegado del Gobierno en cuanto a Son Gotleu?, ¿son
públicos?, ¿son transparentes?

Los hechos -insisto, recordemos que falleció una persona y
se sucedieron disturbios casi una semana entre agosto y
setiembre del corriente- los padecieron todos los vecinos, los
comerciantes, los residentes afectados diariamente, persones
que se formulan las correspondientes preguntas que a día de hoy
por la Delegación de Gobierno carecen de respuesta: la
seguridad ciudadana, el tráfico de drogas, la inmigración
ilegal...recordemos incluso que cuatro de los cinco detenidos
estaban en situación irregular en nuestro país por la comisión de
delitos y por el incumplimiento de la Ley de inmigración. 

En definitiva, no es un capricho que solicitemos la presencia
del delegado del Gobierno, es una necesidad que nos cuente qué
hay de la dotación policial para la barriada y otros lugares del
archipiélago en relación a la Policía Nacional, qué se hace con
la inmigración irregular, qué se hace con el tráfico de
estupefacientes en la zona de Son Gotleu. Todas son respuestas
que corresponden al delegado del Gobierno como también la
responsabilidad de ser, con fecha de abril del 2011, Baleares la
comunidad autónoma con más delitos por cada mil habitantes
en toda España. Es decir, que con Socias Baleares lidera la tasa
de criminalidad por habitante de España.

Es cierto, es cierto, Sra. Costa, me anticipo, el delegado no
tiene obligación legal de comparecer ante el Parlament, ya se
pronunció en ese sentido en un dictamen el Consejo de Estado
en un asunto parecido, únicamente debería hacerlo ante las
Cortes Generales, en Madrid, pero existe una circunstancia, en
la que quizás ustedes no han caído, muy particular: el Congreso
y el Senado están disueltos por la convocatoria de elecciones
generales. Yo me pregunto: ¿eso significa que el delegado del
Gobierno no responde ante nadie?

En nuestra opinión debería hacerlo por respeto ante esta
cámara, que representa a los ciudadanos de Baleares y me
pregunto: si no lo hace, ¿por qué no lo hace?, ¿por qué no tiene
obligación de hacerlo?, ¿por qué esconde algo?, ¿por qué no
quiere comparecer?

Quizás, si lo hiciera, todas estas preguntas podrían ser
contestadas. Hoy, creo que nosotros le damos la oportunidad de
ofrecer respuestas a los ciudadanos y de explicar su gestión.
Esperamos que no haga con el Parlamento de Baleares, que
representa a todos los ciudadanos, lo mismo que ha hecho con
Son Gotleu, es decir, no venir, eludir sus responsabilidades y no
visitar en cuatro años para dar cuenta de sus responsabilidades
a esta casa ni a los ciudadanos de Baleares. 

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fidalgo. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula l’Hble. Sra. Pilar Costa per un temps de deu
minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies, Sr. President. Entenc que estam quasi a les
portes d’unes eleccions, el proper 20 N, i que a alguns diputats
en aquesta cambra els agradaria portar el debat del que puguin
ser competències estatals en aquesta cambra. Em sembla molt
bé, però em sembla absolutament incongruent i contradictori
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amb els mateixos informes que membres del Partit Popular
manegen perquè, quan la Sra. Catalina Cirer era delegada del
Govern de les Illes Balears, en un informe efectuat pel seu
secretari general tècnic, va fer un informe negatiu quant a una
possible compareixença de la que era llavors delegada del
Govern de les Illes Balears, la Sra. Catalina Soler, en aquest
parlament. Per tant, en primer lloc, em sembla absolutament
contradictori la postura del Partit Popular.

En segon lloc, estic absolutament a favor i comparesc que,
qualsevol dubte que tenguin els grups polítics de l’actuació dels
cossos i de les forces de seguretat, s’investigui, s’aclareixi en
l’àmbit on s’ha d’investigar i aclarir perquè si no, per la mateixa
regla de tres i es fa referència aquí, al seu escrit, als fets
ocorreguts a Son Gotleu encara que el debat no és sobre el fons
del que va passar aquell dia, sinó sobre la compareixença del
delegat del Govern, com deia per la mateixa regla de tres
hauríem de demanar la compareixença aquí, a aquest parlament,
de l’alcalde o dels responsables de la Policia Local de Palma
que també hi varen intervenir. 

Crec que no és l’àmbit on ha de donar resposta ni l’alcalde
de Palma, que té un ajuntament on pot donar resposta, ni la
Policia Local, que també té el seu àmbit d’actuació en el seu
municipi i en el seu ajuntament. 

Crec que des d’un punt de vista institucional ens equivocam
intentant... per una actitud o per posicions absolutament
partidistes, encara que legítimes, no els llevo en aquest cas la
raó en aquest tema, que vulguin fer comparèixer persones
responsables polítics d’altres institucions en aquest parlament
quan hi ha el marc, les institucions i administracions a les quals
poden comparèixer i han de comparèixer, perquè -repetesc- si
no, hauríem de fer comparèixer per aquesta mateixa regla de
tres a l’alcalde de Palma i als responsables de la Policia Local.

Quant a la pregunta- no volia entrar en aquest debat, però ho
vull deixar clar- ¿cuándo un socialista ha pisado Son Gotleu?
Em sembla absolutament fora de lloc perquè probablement
molts de socialistes han trepitjat Son Gotleu abans que molts de
diputats, com jo mateixa, haguéssim nascut i una cosa, el que sí
li puc dir és que en aquest cas concret, en aquest cas concret, els
regidors de l’oposició a l’Ajuntament de Palma varen trepitjar
Son Gotleu molt abans que qui és la màxima autoritat, que és
l’alcalde, però no vull entrar ara aquí qui hi va anar primer o qui
hi va anar segon, el que s’ha de fer efectivament és esclarir els
fets, posar tots els mitjans que siguin necessaris, que per cert,
als darrers vuit anys de govern socialista a l’Estat, ja que se n’ha
fet menció, la dotació de cossos i forces de seguretat de l’Estat
ha augmentat en aquesta comunitat espectacularment, més d’un
50%, respecte als anys de govern del Partit Popular.

Per tot això, Sr. President, i per no reiterar els arguments que
ja hem manifestat a la nostra intervenció anterior, a la petició
anterior, el meu grup votarà en contra. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Costa. Pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula l’Hble.
Sr. Nel Martí, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Crec que els fets de Son
Gotleu justifiquen sobradament l’interès d’aquest parlamenta
avui. És evident que no és l’objectiu entrar a debatre al fons,
crec que Son Gotleu no es mereix que entrem al fons d’aquesta
manera i en un debat sense tenir el coneixement detallat de tot
allò que va passar.

És cert que el delegat del Govern ha de donar comptes
davant l’Administració de l’Estat, però és cert també que el
delegat del Govern és aquí, a les Illes, és el delegat de l’Estat a
les Illes, i que el Parlament té el dret a tenir la màxima
informació respecte de la seva actuació.

Crec que per transparència, per colAlaboració entre
institucions i per respecte també entre institucions no hauria de
ser cap problema ni hauria de suposar cap esforç aquesta
compareixença. 

Per coherència amb la proposta que hem presentat
anteriorment lògicament també demanarem i votarem a favor
d’aquesta compareixença.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí.

Passam doncs a la votació de l’escrit RGE núm. 2920/11.

Vots a favor? 10 vots a favor.

Vots en contra? 4 vots en contra.

Cap abstenció.

Per tant, s’acorda solAlicitar mitjançant la Presidència del
Parlament la presència del delegat del Govern a les Illes Balears
per tal d’informar sobre els incidents succeïts el passat mes
d’agost en la barriada de Son Gotleu de Palma i els altercats
posteriors.

No havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.
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