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EL SR. PRESIDENT:

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

L’ordre del dia d’avui consisteix...

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Perdonau. Bon dia, substituesc Francina Armengol,
Esperança Marí.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Hola, bon dia. Margalida Duran substitueix Pere Palau.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat
de les proposicions no de llei RGE núm. 3584, 3844 i 3982/11.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3584/11, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a servei d'emergències als
aeroports de les Illes Balears.

En primer lloc, passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 3584/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
serveis d’emergències als aeroports de les Illes Balears.

Per tal de defensar-la té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Fernando Rubio per un temps de deu minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament el passat 6
d’abril d’enguany es va produir la compareixença, per part del
Ministeri de Foment, del Sr. Blanco López per tal d’informar
davant la Comissió d’Interior del Congrés dels Diputats sobre
el nou model de gestió dels aeroports espanyols que està
dissenyant el Govern de l’Estat. Concretament es va fer
referència a un fet que ha preocupat molt des d’un punt de vista
del sector, des d’un punt de vista polític, també: la privatització
d’Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, l’empresa
pública AENA, i es parlava d’una privatització de fins a un 49%
de l’empresa pública mitjançant l’establiment de societats
concessionàries als aeroports de Barajas i d’El Prat, i societats
de seguiment per a la resta d’aeroports de l’Estat.

Després de la compareixença del ministre es va produir...,
bé, un fet que és normal, i és que el sector, aquells serveis que
fan feina dins els aeroports de l’Estat, es demanaven si es
veurien o no es veurien afectats per aquella privatització, i
concretament un dels sectors més preocupats són els serveis
d’emergències dels aeroports nacionals, entre els quals no
només tenim el servei de bombers sinó que també tenim els
serveis d’ambulàncies, els serveis d’assistència sanitària en cas
que es produeixi una catàstrofe aèria. 

El que és ben cert és que el convé que el Govern central
aclareixi què és el que vol fer amb el model de gestió
aeroportuària, perquè a dia d’avui encara no tenim res concret.
Un dia és cert que es va anunciar la privatització del 49%
d’AENA, que afectaria els aeroports de Barajas i d’El Prat, però
també es va afirmar que aquest abast també podria ser extensiu
a altres aeroports de l’Estat mitjançant la creació de societats de
seguiment. Convendria que algú ens digués això què significa
i si això també pot afectar la gestió aeroportuària d’aquí, dels
aeroports de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

També es va dir que cada aeroport tendria autonomia i que
podria posar les seves pròpies taxes aeroportuàries. També
convendria especificar en quin sentit, si això suposa el risc que
hi hagi aeroports que puguin incrementar de manera
desmesurada aquestes taxes i si el Ministeri de Foment pensa fer
un control de les mateixes. Un altre dia es diu que la
privatització està llesta i que està preparada, i la darrera notícia
que tenim tots és que el Sr. Blanco ha suspès la privatització i
l’ha paralitzada per qüestions que no se’ns han explicat i que, en
definitiva, també haurien de quedar clares.

La qüestió és que s’ha estat fent feina en una línia, s’ha estat
parlant de la privatització dels aeroports, concretament de
Madrid i Barajas, però que aquesta privatització en un futur
podria ser extensiva als altres aeroports de l’Estat, però no se’ns
concreta l’abast ni quins serveis seran privatitzats, si només
seran els controladors aeris o si també afectarà, com dèiem, el
servei d’emergències.

I el que també és un fet és que el passat mes de juny
d’enguany l’Associació de Bombers Professionals d’Aeroports
-ASOBOPA, es diu l’associació- convocà protestes i
manifestacions a diferents aeroports d’Espanya. La reclamació
i la reivindicació que fa aquesta associació són que en tot
moment el que s’ha de fer és garantir el servei essencial que
presten aquests serveis d’emergències als aeroports de l’Estat.
Aquesta és un servei públic, és un servei públic i essencial, és
un servei d’emergències que, a més, actua en moments que no
són desitjables però que per desgràcia es produeixen; no es
produeixen sovint, però quan es produeixen són de magnituds
immenses, com vàrem, per exemple, patir, per desgràcia, amb
l’accident d’Spanair, i que efectivament això tothom és
testimoni de la necessitat de tenir un servei àgil, que estigui
sempre a disposició i que actuï amb la major celeritat possible.

Per tant són serveis que, com dèiem, sempre han d’estar a
punt, i ningú del ministeri no ha confirmat que efectivament
aquest servei públic no serà objecte d’aquesta privatització. El
Sr. Blanco es va limitar a dir que estudiaria la situació, davant
aquestes queixes i aquestes crítiques, però no ha aclarit res més
que això. Va dir que no es tracta de privatitzar, sinó que es
tractava d’externalitzar, i la veritat és que això d’externalitzar
s’hauria de concretar més, què significa externalitzar el servei
d’emergències dels aeroports. Tenguem present que la seguretat
pública és sagrada, sobretot en aquests casos, i no s’hi pot jugar;
no es pot plantejar acabar amb un servei públic d’extinció
d’incendis que funcionava. No és un servei més, com dèiem és
un servei de caire essencial, i també hem de tenir en compte que
no estam davant un servei productiu, sinó que es tracta d’un
servei proactiu; això significa que els serveis d’emergències,
concretament aquest servei d’emergències, suposen tota una
sèrie de despesa i suposen tota una sèrie de cost. 
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Hi ha hagut proves a altres països, en què s’ha intentat
privatitzar els serveis d’emergències a aeroports, i la veritat és
que no ha funcionat aquest experiment, no ha funcionat perquè,
com dèiem, són serveis proactius que han de tenir sempre la
maquinària en disposició, són serveis que quan es produeix un
accident o quan està a punt de produir-se un accident, o quan
per exemple s’ha de fer un aterratge d’emergència, han de tenir
els motors en marxa i han de tenir tota la maquinària a punt
perquè, si no, ja en arribar pot ser massa tard. A vegades el que
passa quan es privatitzen aquests serveis és que les empreses,
que són empreses privades, amb capital privat, el que volen és
treure la màxima rendibilitat, i fan eliminació de costos, que
potser són costos necessaris, i que en aquest sentit no ens podem
permetre el luxe ja que aquests serveis d’emergència són serveis
que necessiten, com dèiem, tenir aquestes inversions i no es
poden fer aquestes reduccions.

Per altra banda, i això faria referència al tercer punt de la
nostra proposta, nosaltres demanam que també s’aclareixi quin
serà el model que pensa impulsar el Ministeri de Foment relatiu
a la cogestió aeroportuària. La cogestió aeroportuària afectaria
moltes coses, però entre altres qüestions podria també fer
referència als serveis d’emergències dels aeroports, i plantejam
aquesta qüestió perquè aquest estiu tots sabem que es va produir
un..., no va ser un accident, però sí es va produir una situació
d’emergència en un vol que sortia d’Eivissa amb estrangers, em
pens que eren ciutadans britànics, i es va haver d’activar el
mecanisme d’emergència perquè va haver de fer un aterratge
d’emergència aquí a Palma, a l’aeroport de Son Sant Joan. En
aquell moment es trobava a l’aeroport el president de la
comunitat autònoma i es trobava el conseller d’Administracions
Públiques, els quals no varen poder entrar a la sala d’operacions
perquè no tenien competència, és a dir, que quan es produeix un
accident aeri fora del que és l’aeroport sí que té competència la
comunitat autònoma, i per tant els serveis d’emergència de la
comunitat autònoma entrarien a actuar en l’àmbit de les seves
competències, però quan és dins l’aeroport no té competències
la comunitat autònoma, qui té competències és l’administració
de l’Estat. 

Aquesta situació pot ser millorable. Nosaltres entenem que
si en el tema de les emergències ha de liderar un principi de
coordinació allò important seria que puguin anar coordinades
les administracions aeroportuàries, l’administració competent,
però també l’Administració de la comunitat autònoma.
Consideram que només actuïn els serveis d’emergències de la
comunitat quan un avió, que desitgem que mai no es produeixi,
però si hi ha un accident i es produeix fora de l’aeroport, a les
hores és únicament i exclusiva quan entra a gestionar la
comunitat autònoma i queda exclosa quan es tracta d’un
incident o d’un accident dins el mateix aeroport.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Torn de fixació de posicions de major a
menor, tret del grup al qual pertany el president del Govern, el
qual intervendrà en darrer lloc.

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. En principi el meu grup votarà a
favor d’aquesta proposició no de llei del Grup Popular, si bé
voldríem matisar alguns dels aspectes no només que conté la
mateixa proposició no de llei sinó les manifestacions que ha fet
el portaveu del Grup Popular, el Sr. Rubio.

En primer lloc he de dir que a la compareixença del ministre
de Foment del passat dia 6 d’abril al Congrés dels Diputats, que
era a la comissió, si no m’equivoc, de Foment, no d’Interior,
però bé, és igual, en cap cas no va dir que es privatitzassin els
serveis d’emergència. Això no ho ha dit el Ministeri de Foment;
ara bé, si de les seves paraules es desprèn que no va quedar clar
quina seria la postura del Govern central o del ministeri respecte
als serveis d’emergències, a nosaltres ens sembla correcte, i per
això li donarem suport, que s’insti el Govern central que
concreti quin serà aquest model de gestió aeroportuària pel que
fa referència al servei d’emergències. Per tant el meu grup li
dóna suport i no en tenim cap problema, però també voldria
deixar clar que no creem més alarmisme del necessari perquè el
ministre, en la seva compareixença del 6 d’abril a la Comissió
de Foment del Congrés dels Diputats en cap cas no va dir que
aquest servei es privatitzàs.

En segon lloc, el portaveu del Grup Popular ha parlat també
del tema de la cogestió aeroportuària, cosa que em sembla molt
interessant, però seria bo que centràssim què és el que es
demana en aquesta proposició no de llei i el que és objecte
d’aquest debat, que en definitiva del que parla és del servei
d’emergències que, com dic, el meu grup està d’acord que
continuï essent com a servei essencial públic i que depengui
d’AENA.

I per últim, la referència que es fa en el darrer punt per part
de la PNL del Grup Popular, hi votarem a favor a pesar de la
confusa redacció d’aquest paràgraf, on diu que es pugui
participar en les decisions que s’adoptin quant als serveis
d’emergències dels aeroports de les Illes. Bé, això és una PNL,
no té més transcendència que aquesta, que és una declaració
d’intencions, si bé en un futur, arribat el cas, evidentment
s’haurà de concretar molt millor, sobretot quines són les
decisions que pren cada administració, sobretot en una situació
d’emergència o de crisi aeroportuària -no té per què haver-hi,
diguem, un accident o una catàstrofe, sinó que hem viscut, i a
més no fa gaire, la vaga encoberta dels controladors aeris-, en
situacions de crisi aeroportuària a tot Espanya i també, per tant,
en els aeroports de les nostres illes.

Per cert, també he de dir, aprofitant aquesta proposició no de
llei, que no l’hem esmenada perquè el meu grup té una altra
proposició no de llei presentada a la Comissió de Salut pel que
fa referència a establir un protocol conjunt entre el Govern
central, el Ministeri de Foment, i l’administració competent en
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consum, que és el Govern de les Illes, per gestionar precisament
possibles futures crisis aeroportuàries i que es creï un punt
d’atenció temporal als consumidors en els mateixos aeroports
mitjançant la cessió o l’habilitació d’un espai físic concret.
Precisament dic que no hem esmenat la proposició no de llei
que ha presentat el Grup Popular perquè tenim una proposició
no de llei específica en aquest sentit, però creim que aquest
també és un tema important, sobretot la informació que es dóna
als consumidors i als usuaris, que en casos de crisi aeroportuària
com el que es va viure amb el tema de la vaga dels controladors
aeris es va veure el caos que es va produir, sobretot quan hi ha
milers i milers de persones a les quals la informació no els
arriba tal com seria desitjable. 

Per tant, i per concloure, donarem suport a la proposició del
Grup Popular, una mica amb les matisacions que he fet
anteriorment. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 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:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, jo
en primer lloc he de dir que la proposta que s’ha presentat
tracta, i per tant em centraré en els punts de la proposta, sobre
l’efecte de la privatització sobre el servei d’emergències. Ho dic
perquè a l’exposició s’ha parlat de moltes coses i, bé, jo em
centraré sobretot en el contingut d’aquesta proposta.

I per marcar posició sí que voldria abans fer un apunt sobre
el model de gestió aeroportuària per entendre quin serà el nostre
vot, i en aquest sentit hem de dir que sempre hem defensat, des
del nostre grup, la titularitat i la gestió públiques dels aeroports
de les Illes Balears per part de la comunitat autònoma.
Defensam per tant no tant la cogestió sinó la gestió pròpia i
directa de la comunitat autònoma. La cogestió no és el nostre
horitzó, però és el model de consens que assumim, que hem
defensat i que defensarem perquè consideram que és una de les
vies per assolir major sobirania, major capacitat de decisió
d’aquesta comunitat autònoma.

I aquest model es basa en tres coses molt centrals, molt
fonamentals: la descentralització i la gestió individualitzada de
cada aeroport per tal de poder conjugar la gestió aeroportuària
amb la política que aquesta comunitat autònoma, en economia,
en turisme, vol aplicar en el seu territori; el segon punt, la
presència de les nostres institucions en els òrgans de decisió, en
els òrgans de gestió aeroportuària i participació, també, de la
societat civil; i, el tercer punt, la gestió pública, per garantir el
sentit públic, per garantir l’interès públic per sobre d’altres
interessos. La realitat és, emperò, que s’ha optat per una via de
privatització que ja té un marc legal, el Reial Decret Llei
13/2010, del 3 de desembre, i que fa possible l’entrada de
capital privat a la nova societat estatal que assumeix la gestió
dels aeroports, duta a terme fins ara per AENA. 

La gestió pública dels nostres aeroports va ser defensada de
forma molt clara per l’anterior govern de les Illes Balears, que
va exigir fins i tot un estatut de singularitat per defensar aquest
model, i el va fonamentar en la insularitat i en la preeminència
del turisme en la nostra economia. Açò vol dir que els aeroports
de les nostres illes tenen una importància estratègica per a
l’economia i per a la societat de les Illes, i que la gestió pública
és fonamental perquè com a servei públic estigui sempre al
servei dels interessos públics, socials, i crec que només dues
xifres són suficients per fonamentar açò: el 80% del producte
interior brut de les Illes Balears està generat pel sector serveis,
del qual el turisme n’aporta el 50%; o que el 98% dels visitants
de les Illes Balears accedeixen a l’arxipèlag per via aèria. Som
un país, per tant, absolutament dependent del transport aeri, i
per açò la gestió aeroportuària és bàsica, fonamental per
conformar un model turístic competitiu i respectuós amb el
nostre territori.

Per açò estam en contra de la privatització, de tota la
privatització, sense que entrem a discutir si en algun moment hi
haurà d’haver entrada de capital privat o no. En aquest moment
és, sense cap dubte, un error l’entrada de capital privat.
Defensam la gestió i la titularitat públiques, però no només del
servei d’emergències, les defensam del conjunt de la gestió
aeroportuària. I en aquest sentit ens remetem a altres acords
presos pel Parlament de les Illes Balears. I en aquest sentit
també li he de dir que la seva proposta ens genera una situació
bastant difícil, per una banda li hem de donar suport perquè
sense cap dubte no podem acceptar que la privatització actuï de
forma negativa o podria actuar de forma negativa, damunt el
servei d’emergències, però per altra banda, açò també podria
donar a entendre que acceptam, que assumim aquesta
possibilitat de via de privatització.

En qualsevol cas li donarem suport, perquè prioritzam,
creim que té més importància deixar clar que aquesta possible
privatització no tengui efectes sobre el servei d’emergències.
Però també li vull dir que crec que aquest parlament hauria de
tenir les postures clares en aquest sentit i per açò ja hem
presentat una proposició no de llei per debatre específicament
el tema dels efectes de la privatització damunt el conjunt de la
gestió aeroportuària. D’aquesta forma podrem definir postures,
perquè si per una banda és cert que fa pocs mesos en aquesta
mateixa comissió permanent, el Partit Popular s’expressava de
forma clara i contundent a través del seu diputat el Sr. Jerez,
totalment en contra de la privatització dels aeroports de les Illes
Balears, textualment llegesc la seva declaració; també és cert
que el programa electoral de fa 4 anys del Partit Popular -i el
guard amb tota la gelosia del món- marca, proposa la
privatització de la gestió aeroportuària.

Per tant, per aclarir posicions entre el que diu el programa i
el que diu a la Comissió d’Assumptes Institucionals tindran el
moment per debatre i marcar posicions en aquesta nova
proposta que presentarà el nostre grup. I, ja li dic, efectivament
hi donam suport i sense cap dubte volem evitar qualsevol efecte
de la privatització, en concret, com esmenta la proposta, al
servei d’emergències.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Rubio.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Primer de tot vull agrair als
portaveus dels grups Socialista i PSM-Entesa Nacionalista i
Més per Menorca el seu suport a aquesta proposició no de llei.
I li vull dir al portaveu del PSM que de les dues opcions que
tenia, nosaltres consideram que l’ha encertada. Vostè ha dit que
tenia dos camins, dues opcions, i nosaltres consideram des del
nostre grup que ha agafat el camí correcte. Per tant, jo crec que
d’aquesta manera se veu clar que es fa una aposta pels serveis
d’emergència als aeroports de les Illes Balears i que no hi ha
cap sospita.

Sí que vull matisar l’argumentació que ha fet la portaveu del
Partit Socialista, deman disculpes pel petit lapsus d’escriptura
que he tengut -efectivament he de dir que és la Comissió de
Foment- i sí que li volia comentar que si bé no és cert que no es
diu per part del ministre que es privatitzaran els serveis
d’emergència, també és cert que no es deixa clar que no es
privatitzaran els serveis d’emergència. I ho dic perquè això no
és una cosa que se m’hagi ocorregut a mi perquè un dia estava
avorrit i he dit, ara interpretaré que el ministre no ho ha deixat
clar; sinó que ho dic perquè es varen produir manifestacions a
tots els aeroports d’Espanya per part de bombers, que
reclamaven efectivament, aquest fet. I de fet, hi ha hagut titulars
a tota la premsa, on hem pogut llegir: “unos 200 bomberos de
aeropuertos se manifiestan en Barajas contra la privatización
de AENA”, “Blanco está dispuesto a estudiar la situación de
los bomberos de AENA”, “Blanco dice que él habla de
externalizar un servicio, no de privatizar”. Per tant, sí que hi ha
hagut aquest malestar o aquesta falta de concreció, i per això
crec que és important que aquí, que som una comunitat
autònoma estratègica, que tenim el tercer aeroport més
important d’Espanya i probablement en els mesos d’estiu, un
dels aeroports més importants de tot Europa, quedi clar que els
serveis d’emergència han de quedar absolutament garantits. A
això respon el contingut d’aquesta proposta.

Nosaltres ens hem centrat en els serveis d’emergència
perquè jo crec que no ens hem de negar a debats que es puguin
tenir en el futur i amb consens, donada la situació econòmica,
nosaltres no rebutjam la privatització en si en tots els casos,
consideram que les coses s’han d’estudiar, però privatitzar per
privatitzar i que aquesta privatització pugui afectar una part
estratègica, com són els serveis d’emergència, consideram que
no, i és una de les coses que han de quedar ben clares.

Simplement això, agrair el suport de la resta de forces
polítiques i dir que avui el Parlament almanco haurà fet una
reivindicació clara. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En conseqüència, queda aprovada per
unanimitat -entenc- la Proposició no de llei RGE núm. 3584/11.

2) Proposició no de llei RGE núm. 3844/11, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a traspàs de competències
a justícia i construcció de diferents edificis judicials a les
Illes Balears.

A continuació, passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 3844/11, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a traspàs de les competències de justícia i construcció de
diferents edificis judicials a les Illes Balears.

Per tal de defensar-la té la paraula l’Hble. Diputada Pilar
Costa per un temps de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Bé, a pesar que hem tengut
oportunitat de parlar del tema del traspàs en matèria de justícia
de l’Estat a la nostra comunitat i de la construcció de diferents
edificis judicials amb el conseller d’Administracions Públiques,
el motiu d’aquesta proposició no de llei és perquè creim que és
important que el Parlament es pronunciï sobre la intenció, o que
insti el Govern perquè continuï negociant amb el Ministeri de
Justícia un possible traspàs de competències, a pesar que el
Govern de les Illes ja ha manifestat que aquesta no és una
prioritat.

Per què pensam que s’ha de continuar negociant? Perquè
aquesta és una feina que es va iniciar ara ja fa dues legislatures,
per tant, els diferents grups polítics que han tengut
responsabilitat política sobre la gestió d’aquestes negociacions
creim que no s’ha d’interrompre de cop, a pesar -com dic- que
el Govern del Sr. Bauzá ha manifestat ja que no és una prioritat
el traspàs en matèria de justícia.

També a pesar de les peregrines excuses del conseller
d’Administracions Públiques, que no han pogut parlar amb
Madrid perquè no els agafen el telèfon o perquè una secretària
d’Estat no ve aquí a les illes, creim que la matèria és prou
important com per prendre-se-la més seriosament; i per això
demanam que s’insti el Govern que es continuïn les
negociacions per a un possible traspàs de les competències en
matèria de justícia, tenint en compte que durant aquests darrers
anys, gràcies a aquesta negociació, s’ha augmentat la partida
que en principi el ministeri preveu com a cost efectiu i, per tant,
un possible traspàs de justícia que fa uns 4 anys estava xifrat en
51 milions d’euros, al final de la passada legislatura ja
s'apropava a 60 milions d’euros. Estic parlant del cost efectiu
d’aquesta competència.

D’altra banda i molt lligat evidentment al traspàs de
competències, però que encara que no venguin de forma
immediata les competències en justícia, no es pot deixar de
banda, és que el Govern de les Illes continuï fent d’intermediari,
continuï fent feina perquè determinades infraestructures
judicials -i m’estic referint a les més urgents, com són els jutjats
d’Eivissa, els de Manacor i també els de Ciutadella- siguin una
realitat el més aviat possible. No estam parlant només de
desideràtums o simples manifestacions d’intencions perquè el
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Ministeri de Justícia sí té partida pressupostària per a aquestes
infraestructures, sobretot per als jutjats d’Eivissa que des de fa
molts d’anys i com ja hem repetit moltes vegades -no ho
tornarem reiterar ara- per un tema urbanístic en el cas dels
jutjats d’Eivissa s’ha demorat més d’allò que tots hauríem
desitjat, però fa pocs mesos es va arribar a un acord, un acord ja
tancat per totes les parts, entre l’Ajuntament d’Eivissa a un solar
de l’antiga escola de Sa Graduada, es va produir l’aprovació per
part del ple de l’Ajuntament d’Eivissa de la permuta de
diferents solars que hi hauria d’haver entre el Govern central i
el mateix ajuntament perquè s’ubiquin en aquesta antiga escola
de Sa Graduada els jutjats d’Eivissa. El ministeri té la partida i,
per tant, creim que seria un greu error continuar mantenint com
està fent ara el Govern de les Illes una postura absolutament
passiva, que Madrid ja farà si vol fer, perquè avui la partida és
al pressupost del 2011. El que ningú no ens garanteix, governi
qui governi i faci qui faci els pressuposts per a l’any 2012, que
una partida tan important com aquesta si no s’ha començat a
executar pogués desaparèixer dels pressuposts. I d’això al final
en serem responsables tots, però qui hi sortirà perdent seran els
ciutadans, en el cas dels jutjats d’Eivissa que després de molts
d’anys que el ministeri ha pressupostat aquesta obra, que ara sí
ja està encaminada la solució, tenim el solar, la permuta
aprovada per l’Ajuntament d’Eivissa i tenim la partida
pressupostària -com dic- no hi hagi una actitud de colAlaboració,
ni per part del Govern de les Illes ni per l’Ajuntament de Vila
que amb el canvi de govern ha mostrat una posició
absolutament passiva en aquest tema. 

Per una banda els jutjats d’Eivissa, però també els jutjats de
Manacor, que en l’anterior legislatura i amb la colAlaboració de
l’Ajuntament de Manacor i a través d’una esmena aquí en el
Parlament, que va tenir el suport de tots els grups polítics, es va
aconseguir una modificació del planejament urbanístic de
Manacor per accelerar la construcció d’aquests jutjats a
Manacor.

I per últim el cas de Ciutadella, perquè a Menorca hem de
recordar que l’obra més urgent i més important eren els jutjats
de Maó, ja estan pràcticament finalitzats, però a Ciutadella
també hi ha un problema d’espai i com que en aquests moments
l’ajuntament no tenia un solar per cedir, també per un tema
urbanístic, amb el ministeri es va arribar al punt  que no es
construís un nou edifici, es llogarien uns locals per traslladar
part dels jutjats de Ciutadella a aquests nous locals que havia de
llogar o que llogava ja el Ministeri de Justícia.

Per això mitjançant aquesta proposició no de llei el que
demanam al Govern és que continuï negociant amb el Ministeri
de Justícia un possible traspàs de les competències, amb una
quantitat suficient evidentment per fer front al cost efectiu, però,
a més a més, s’insta el Govern perquè independentment que
aquestes transferències no arribin de forma immediata, continuï
colAlaborant amb el Ministeri de Justícia perquè es construeixin
i siguin una realitat els jutjats d’Eivissa, de Manacor i de
Ciutadella. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 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.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo
crec que estam tots d’acord que justícia ha de ser prest o tard
una competència de les Illes Balears. Estam d’acord que tot
traspàs competencial és complex i requereix de molta feina, de
moltes negociacions i de molts d’acords i açò vol dir temps,
però també vol dir voluntat. O dit d’una altra manera i crec que
reflecteix bé la situació en què ens trobam, la voluntat
s’expressa en temps, temps que es dedica a aquesta voluntat. 

Bé, idò açò és el que crec que es proposa en aquesta
proposició no de llei, que la feina iniciada l’anterior legislatura,
per l’anterior govern, tengui continuïtat, perquè la feina, el
diàleg, la negociació no són tan cares. La crisi econòmica pot
justificar tal vegada que la transferència en lloc de demà es faci
demà passat, però la crisi no justifica les poques ganes de fer-hi
feina, i feina en qüestions molt concretes, molt avançades, com
la construcció dels nous jutjats d'Eivissa, de Manacor o de
Ciutadella.

El conseller d’Administracions Públiques en la seva
compareixença en aquesta mateixa comissió, deia, es demanava
si el Govern pot estar interessat en rebre les competències de
justícia i es contestava a ell mateix, “sí, però és interessant
rebre-les ben dotades i en el moment oportú”. Jo li diria idò
feina, Sr. Conseller, no sigui que quan el moment sigui oportú
no tinguem la feina feta.

El conseller ho va resoldre dient que aquesta no era una
prioritat immediata, volent dir que sí, que és una prioritat, però
que no la tindrem immediatament. Doncs cap problema, Sr.
Conseller, que no sigui demà, però que sigui demà passat. És a
dir, feina perquè la feina ja està començada i no cerquem
subterfugis per continuar una tasca que ens compromet a tots,
a tots els que som en aquesta cambra i que hem d’aconseguir
que sigui una realitat amb el menor temps possible, ben dotada
és cert, però també amb el menor temps possible. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Miquel Jerez per un temps de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, President, senyores i senyors diputats. En
primer lloc celebram i rebem amb absoluta satisfacció la
proposta del Grup Parlamentari Socialista perquè ens recorda,
una vegada més, la necessitat de continuar amb el propòsit de
continuar negociant amb el ministeri un futur traspàs de la
competència en matèria de justícia. Vagi per endavant, per si
algú en té dubtes, que per al Grup Parlamentari Popular és cert
que no és una prioritat immediata, però també és cert que no
renunciam a res i no perdrem de vista aquesta idea que
precisament aquest mateix grup va impulsar fa 8 anys.
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No obstant això, crec que resulta imprescindible, necessari
avui que tenim aquesta oportunitat, girar la mirada enrere per fer
una breu anàlisi de la situació i enregistrar en aquest Diari de
Sessions, que sigui testimoni aquest Diari de Sessions d’aquesta
comissió dels antecedents i contrastar-los amb l’actualitat de la
situació. Partim d’un fet absolutament obvi, evident i
inqüestionable, que és la del cost efectiu de la transferència, un
cost que ve condicionat bàsicament i principalment per dues
variables importantíssimes. En primer lloc la millora i la
construcció de les seus judicials; i en segon lloc, els
equipaments propis d’aquestes seus judicials, que són dues
qüestions que han de capitalitzar i han de monopolitzar
qualsevol negociació que vulgui portar un traspàs de
competències ben dotat en aquesta comunitat autònoma.

Doncs bé, li he de dir que haurà estat extraordinària la
voluntat de la Conselleria d’Interior, Innovació i Justícia a la
passada legislatura, però també li he de dir i li he de recordar
que el resultat ha estat -i és cert- força decebedor. La Sra. Costa
ens podrà dir que s’ha reunit moltíssimes vegades amb el Sr.
Caamaño, que han negociat molt, que és un extraordinari gallec,
que és una bona persona i que tenia el despatx obert per a ella
les vegades que fos necessari. Jo tot això no li ho discutiré,
perquè és cert que hi ha hagut reunions bilaterals, és cert que hi
ha hagut contactes, és cert -i no ho amagaré- que hi ha feina
feta, però sí vull posar en qüestió un tema per a mi important, de
tots aquests treballs bilaterals no s’ha aconseguit un bon
resultat. 

I dic això perquè no és que consideri un bon resultat el fet
que la transferència hagi arribat o no, és cert que és un procés
llarg, complicat, complex, no és mica senzill i té un procés de
llarg recorregut. Per tant, dir que la competència si no ha vengut
és un mal resultat no és atendre a un criteri just, crec que no
seríem justos si diguéssim això. Però sí és cert que durant els
darrers quatre anys, els criteris i els conceptes de la negociació
han estat uns criteris i uns conceptes que possiblement nosaltres
no haguéssim desenvolupat de la mateixa manera. Podran dir
que durant aquests quatre anys el cost efectiu s’ha incrementat,
jo no ho negaré, no negaré que el cost efectiu s’ha incrementat,
però li diré dues coses, el Grup Parlamentari Popular ja fa vuit
anys partia d’un cost superior, això per començar, partia d’un
cost efectiu superior al que avui es pretén continuar la
negociació; i en segon lloc, que precisament l’increment del
cost efectiu es concentra en capítol 1, capítol 2 i capítol 4, no es
concentra en capítol 6 que són inversions. Això és el més
important, això és el bessó de la qüestió, això és el cabdal, això
és l’epicentre de tota negociació que pretengui portar a aquesta
comunitat unes competències ben dotades.

Per tant, aquí s’ha concentrat un important..., diguem, relatiu
fracàs perquè no vull tampoc desmerèixer una feina que reconec
que està, almenys, feta. Per tant, crec que sí, s’ha de donar
continuïtat a aquesta negociació, si bé no és una prioritat no hi
hem de renunciar, sota altres conceptes possiblement, sota altres
criteris també possiblement, hem de cobrir i hem d’atendre les
necessitats, les veritables necessitats de la justícia de les Illes
Balears, que en té i en té moltes, valorant -com s’ha dit aquí- el
moment i valorant també, com no, l’oportunitat, el moment i
l’oportunitat.

En conseqüència, els he de dir que el Partit Popular no anirà
darrera aquesta competència com si anàs darrere d’una
pastanaga de manera irracional. El Grup Parlamentari Popular
continuarà impulsant aquesta reivindicació amb entusiasme i
també amb convicció, però també emprant el més important: el
sentit comú i essent conscients que es tracta d’un procés llarg,
un procés en què s’ha de tenir paciència, on hem de ser molt
prudents, però també on hem de ser molt perseverants perquè
hem d’atendre també una qüestió fonamental i hem d’atendre
una realitat de la qual no podem fugir, una realitat
socioeconòmica que ens marca i ens condiciona moltíssimes de
polítiques i moltíssimes d’accions de govern i moltíssimes
polítiques, en altres coses, pressupostàries.

Per tant, li avanç que no volem una competència atorgada a
aquesta comunitat autònoma de qualsevol manera, sinó que la
volem ben, ben nodrida dels fons necessaris per poder
desenvolupar tota aquesta feina amb absoluta dignitat. 

Així, avui els avanç que donarem suport a aquesta
proposició no de llei perquè ho consideram apropiat, perquè ho
consideram necessari, creim que és important. Els dic que
estiguin tranquils, que mentre aquesta competència no arribi a
aquesta comunitat autònoma crec que és obligació de tots i en
particular del Govern de les Illes Balears i també del Grup
Parlamentari Popular ser conscients que s’ha de continuar
vetllant, s’ha de continuar treballant perquè el personal, els
serveis, les instalAlacions de la nostra justícia, els equipaments
de la nostra justícia estiguin a l’alçada del que els seus usuaris
demanen. 

Per tant, hem de ser conscients també que, mentre la
competència en aquesta matèria no arribi -no sabem quan serà-
a aquesta comunitat autònoma, s’haurà de fer feina i l’haurem
de fer entre tots, el Govern de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular i també el Grup Parlamentari Socialista,
la resta de grups parlamentaris sigui aquí o sigui a Madrid, això
és una qüestió de tots.

Par això, apel als grups parlamentaris a sumar-se, a pujar-se
a aquesta reivindicació que ha de ser una reivindicació de tots,
tenint present que serà un procés llarg, difícil, complicat i que
tenim un entorn econòmic certament delicat i, des d’aquesta
convicció, crec que tots hem d’impulsar el mateix.

Hem coincidit en moltíssimes qüestions al llarg de la darrera
legislatura en aquesta precisa matèria, fins i tot en aquesta
legislatura hem arribat a acords parlamentaris relacionats amb
la justícia. Aquest esperit, crec que no l’hem d’abandonar.
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 Per tant, des del Grup Parlamentari Popular -insistesc-
reconeixem la feina feta amb independència dels criteris que
s’han pres per desenvolupar-la. Donarem suport a aquesta
iniciativa perquè pensam, efectivament, que és apropiada.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT;:

Moltes gràcies. Sra. Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull agrair als
diferents grups parlamentaris el suport a la proposició no de llei,
però sí que voldria matisar dues cosetes. Al portaveu del Grup
Parlamentari Popular, quan parlam de cost efectiu, evidentment
parlam dels capítols 1, 2 i 4 i de les xifres que parlam de cost
efectiu, hem de recordar que el cost efectiu -com diu la mateixa
paraula- és el que costa al ministeri aquí a les Illes Balears
mantenir l’Administració de Justícia, tot el que fa referència al
capítol 6 d’inversions i per tant, noves infraestructures
evidentment no forma part del concepte del cost efectiu. Dit
això, com els portaveus sabran, a les negociacions es negociava
per una banda el cost efectiu i per l’altra la construcció de noves
infraestructures.

Per altra banda, hem de lamentar -i per això vull tornar posar
de manifest i agraesc al portaveu del Grup Parlamentari Popular
que reconegui que s’ha fet feina. No he portat aquesta
proposició no de llei perquè se’ns digui que a l’anterior
legislatura es va fer..., ha estat a punt de dir “bona feina”, sinó
que realment el que ens importa, des del Grup Parlamentari
Socialista, és que això tiri endavant. Sis mesos després el
Govern de les Illes ni tant sols ha parlat amb el ministeri, mal es
fa negociar res si no hi ha un contacte entre el Ministeri de
Justícia i el Govern de les Illes Balears. Se’ns pot dir que ara
estam en campanya electoral, que no és un bon moment, però fa
mesos enrere no estàvem en campanya electoral.

Sí vull dir també -com ho he fet en la meva primera
intervenció- que, de cost efectiu, hem aconseguit augmentar en
9 milions d’euros la quantitat de la qual es parlava en un
principi, perquè dir que fa vuit anys en la legislatura del Partit
Popular, quan era president el Sr. Matas, en què la
vicepresidenta, llavors la Sra. Estaràs, demanava un cost efectiu
superior em sembla molt lloable. Nosaltres també ens podem
inventar una xifra, però el problema no és la xifra que
demanam, també el Govern progressista no va estar d’acord en
els quasi 60 milions que manejava el Ministeri de Justícia quant
al cost efectiu. 

L’important és que el ministeri augmenti aquesta xifra i que
el cost efectiu que es tanqui finalment perquè per demanar i
sobretot que en aquells moments crec que també no va ser molt
rigorós, però bé, no vull anar tant enrere, quan es parlava de
determinades quanties sense tenir els informes necessaris que
avalassin quins criteris s’havien utilitzat per arribar a aquella
quantitat.

Crec, però, que l’important és que estiguem tots d’acord que
s’han de continuar les negociacions, però independentment
d’això -repetesc- no deixam de banda continuar espitjant perquè
es construeixin les diferents infraestructures judicials
necessàries a totes les illes. Una cosa no és incompatible amb
l’altra i si el Govern de les Illes continua tenint aquesta actitud
passiva, vull pensar que en dos mesos o en un mes passades les
eleccions generals canvia aquesta actitud, ens jugam molt,
perquè ens jugam perdre una partida pressupostària que a dia
d’avui existeix i que si el Govern de l’Estat no veu interès per
part de l’Administració autonòmica es farà difícil que es facin
aquestes inversions. 

I, en la passada legislatura, no va ser només feina del
Govern de les Illes, també dels ajuntaments implicats que
havien de cedir terrenys i a més de tots els colors polítics,
l’Ajuntament d’Eivissa, també l’Ajuntament de Manacor que en
un darrer moment va fer un esforç per cedir un solar i que es
poguessin construir aquests nous jutjats, crec que hi sortirem
tots guanyant, però el primordial és que es produeixin aquestes
negociacions entre el Govern i el ministeri que, com dic, des
que ha arribat el nou govern del Partit Popular encara no s’ha
produït, però esperem que en un mes aproximadament es
reactivin aquestes negociacions.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En conseqüència, entén aquesta presidència
que queda aprovada per unanimitat la Proposició no de llei RGE
núm. 3844/11.

3) Proposició no de llei RGE núm. 3982/11, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a policia turística.

Finalment passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 3982/11, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la
policia turística.

També s’ha de dir que s’ha presentat una esmena a la
proposició no de llei per part del Grup Parlamentari Popular,
amb RGE núm. 4385/11.

Per defensar la proposició no de llei té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Pilar Costa, per un temps de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Bé, faré referència ja tant a la
proposició no de llei presentada com a l’esmena presentada pel
Grup Popular.

Efectivament, aquesta proposició no de llei es va presentar
en el seu dia perquè, arran d’una compareixença del conseller
d’Administracions Públiques no va quedar clar, perquè el
conseller va dir en aquell moment i literalment que depèn de la
disponibilitat pressupostària si es continuaria donant suport als
ajuntaments perquè poguessin seguir contractant policia
turística una vegada arribàs la temporada, que, com se sap, en
els darrers anys són prop de 300 policies turístics en el conjunt
de les Illes Balears. Per això, vàrem presentar una proposició no
de llei, per instar el Govern que es continuàs mantenint el suport
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econòmic als ajuntaments per contractar la policia turística,
mentre no s’aprovi el pla d’estabilitat policial.

I per què fèiem referència al pla d’estabilitat policial, que
ens sembla primordial? Perquè, des del meu grup, i ja ho hem
dit a diferents intervencions, no estam d’acord amb el model de
policia turística ni amb la llei, tal i com es regula aquesta figura,
perquè realment no són policia turística, a pesar del seu nom,
sinó que són policia local de reforç no en els mesos d’estiu, sinó
que les contractacions es fan de nou mesos. Això ha provocat,
a pesar de ser una ajuda per als ajuntaments evidentment aquest
suport econòmic i aquest increment de policia local durant uns
mesos, per altra banda ha destapat una altra problemàtica que és
la inestabilitat laboral d’aquests policies, els quals demanen, ja
duen anys demanant-ho, una estabilitat en la seva feina.

Per això, nosaltres estaríem d’acord amb l’esmena,
probablement més genèrica, que ha presentat el Partit Popular,
malgrat que només parla de mantenir la dotació econòmica per
a l’exercici del 2012, perquè han vist que, presentats els
pressuposts del 2012, efectivament es manté aquesta partida i
aquest suport als ajuntaments per a la policia turística. En ares
al consens, no tendríem problema en què queda aquesta
redacció de cara al 2012, i diu l’esmena: “Iniciar un procés de
debat en el qual participin totes les parts implicades per
redefinir la figura, l’organització i les funcions d’aquest cos
policial i adaptar-lo a les necessitats de la nostra comunitat
autònoma”.

Com he dit, nosaltres estaríem d’acord amb aquesta esmena,
sempre que s’hi afegís o que consti en el text final que s’aprovi,
si hi ha unanimitat o consens entre tots els grups, que
“continuant la feina o aprovant un pla d’estabilitat policial que
garanteixi l’estabilitat dels llocs de feina dels policies turístics”.
Amb aquesta redacció o una semblant que vulguin pactar els
diferents grups polítics, el meu estaria d’acord amb que
d’aquesta comissió sortís un text consensuat, per una banda a
curt termini seguir donant el suport econòmic als ajuntaments,
que serà amb els pressuposts de l’any que ve, perquè puguin
contractar policia turística, però, per altra, no deixem que
segueixin passant els anys amb aquesta mateixa figura sense
modificar o redefinir el perfil o la figura de policia turística,
perquè realment són policies locals de reforç i, sobretot, per
aconseguir una estabilitat en els llocs de feina de la policia
turística.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per defensar l’esmena té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Fernando Rubio, per un temps de deu minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, a nosaltres
també ens agradaria arribar a un acord i per tant nosaltres
plantejaríem afegir a aquesta esmena, que li aniria bé al Grup
Parlamentari Socialista, “El Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a mantenir la dotació destinada a
la policia turística durant l’exercici 2012 i a iniciar un procés de
debat en el qual participin totes les parts implicades, per tal de
redefinir la figura, l’organització i les funcions d’aquest cos
policial i adaptar-lo a les necessitats de la nostra comunitat.”

Estaríem disposats a posar i a plantejar la possibilitat de
disposar, entre d’altres, d’un pla d’estabilitat policial, entenent
que si s’obre un període de reflexió, de debat entre totes les
parts implicades no hem d’encotillar res, com a una cosa
taxativa, sinó que hem de donar la possibilitat a totes les parts
perquè es pronunciïn davant les distintes possibilitats que hi
hagi.

Per tant, no sé si a la portaveu del Grup Parlamentari
Socialista li aniria bé aquest afegit?

LA SRA. PILAR I COSTA:

Perdoni, és que no he entès quin era l’afegit final; després
d’"adaptar-lo a les necessitats de la nostra comunitat ...", seria
...

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

"i a plantejar la possibilitat de disposar, entre d’altres, d’un
pla d’estabilitat policial".

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí, em sembla bé, sobretot pel que deia el portaveu que a la
redacció ja es parlava d’iniciar un procés i un debat on hi
participin totes les parts, més que res per respecte a la feina que
ja han fet els ajuntaments, la FELIB i els sindicats, ja han
presentat un projecte de pla d’estabilitat; és a dir, no
començarem de zero, però, no és que ho vulgui posar a la
redacció, però sí que ha de constar un possible pla d’estabilitat
policial.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sí, Sr. President, puc continuar amb la intervenció.

Sí, volia justificar aquesta esmena i aquesta voluntat
d’arribar a un acord. Efectivament, quan es va establir la policia
turística, parlam de l’any 2005, és una altra situació econòmica,
això parteix de la Llei de coordinació, amb un esperit de
reforçar la plantilla de la policia local i donar un servei específic
per millorar la seguretat turística, donada la nostra realitat
socioeconòmica, i es va plantejar, mitjançant conveni amb els
ajuntaments, fent un finançament plurianual de quatre anys.
Durant aquests quatre anys no hi ha hagut problema, el
problema ha vengut quan a l’any 2009 es va produir el termini
d’aquest plurianual i es varen trobar des de l’administració
pública el problema del finançament i de la dotació d’aquest
servei.
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Efectivament, el Govern paga un 75% de les ajudes per
seguretat als municipis, i sí que hem de tenir present que hi ha
hagut un conflicte o que hi ha hagut una discrepància en el que
fa referència a aquest pla d’estabilitat laboral, perquè
efectivament això suposa un sobrecost per als ajuntaments, els
quals han de regular les seves plantilles. Per això crec que és
important el consens de tots i crec que per arribar a una solució,
més que vengui imposada des del Govern de les Illes Balears,
s’ha de fer negociada i tenint present que la realitat econòmica
que vivim no és la mateixa que la de l’any 2005 i que els
ajuntaments tenen molts de problemes de deute i de liquiditat,
crec que és important poder arribar a una negociació conjunta,
i simplement per això volíem fer aquesta matisació.

No obstant, el servei que presta la policia turística és un bon
servei per a les nostres illes. Nosaltres creim, des del Partit
Popular, que el Govern farà tota la feina que estigui al seu abast,
la prova més important és que s’ha mantingut, i vostè ho ha
reconegut, Sra. Portaveu, en el pressupost la partida
pressupostària d’aquest conveni, que, per cert, no sé si va ser
vostè o va ser l’anterior consellera, el finançament es va
substituir i va deixar de ser plurianual de quatre anys per ser un
any, cada any revisable. Clar, aquesta situació fa que, jo entenc
que la situació econòmica és complicada, però fa que s’hagi
d’arribar a una situació amb més seguretat i saber quin és el
futur clar de la policia turística a la nostra comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Torn de fixació de posicions dels grups que
no han presentat esmenes. 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, senyores i senyors diputats.
Seré molt breu, un podria pensar que aquesta proposta, aquesta
proposició no de llei arriba tard, per allò que el conseller
d’Administracions Públiques anunciava fa pocs dies des
d’Eivissa que el seu departament mantindria per al 2012 la
partida destinada a contractar policies turístics, de fet amb la
publicació ahir del pressupost ho hem pogut així confirmar.
Segons el conseller el pressupost del 2012 manté els 3,2 milions
d’euros del 2010 i 2011 i com deia, de fet, mirant la inversió
territorialitzada, aquesta a Menorca és una de les poques
inversions que augmenten.

El que ens desconcerta però de les declaracions del conseller
és allò que hi afegia després, que proposa redissenyar les
funcions de la policia turística, i crec que aquestes declaracions
l’únic que fan és generar desconcert i mal estar al sector si no
són concretades, especificades, clarificades. Per açò, sí que
estam preocupats, el nostre grup està preocupat pel futur
d’aquest redisseny de la policia turística, què significa?; també
per la continuïtat i estabilitat del sector, del servei, però en
qualsevol cas estam totalment d’acord amb la proposta
presentada pel Grup Socialista o amb l’esmena que ara
s’incorpora i el text consensuat de la proposició no de llei.

Per tant, el nostre grup donarà suport a aquesta iniciativa i
lògicament crec que aquesta proposta avui s’aprova, però
s’aprova amb una clara vocació de continuïtat en la feina i de
negociació perquè aquest pla d’estabilitat sigui realment un pla
de futur per a aquest sector i que resolgui, d’una vegada, aquesta
situació d’incertesa dels seus professionals.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Procedeix ara a la suspensió de la sessió per
un temps de deu minuts per la qual cosa es demana al grup
proposant si vol una suspensió de la sessió o si podem
continuar. Molt bé. Moltes gràcies.

Per fixar la posició i assenyalar si accepta l’esmena té la
paraula pel grup proposant la Sra. Pilar Costa, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí, hem manifestat des del meu grup que acceptam l’esmena,
però no tal i com ve redactada d’inici sinó que, si tots els grups
hi estan d’acord, afegint el darrer paràgraf a continuació de
l’esmena presentada pel PP, que si no record malament era on
diu, "la nostra comunitat autònoma"...no? No sé com
continuava. Plantejant...

EL SR. PRESIDENT:

Si volen els portaveus un recés d’un parell de minuts i...

LA SRA. COSTA I SERRA:

No, no, si ho tenc, el que passa és que jo no he agafat nota
perquè ho havia dit...

Sí, "plantejar entre d’altres..."

LA SRA. LLETRADA:

"I a plantejar la possibilitat de disposar, entre d’altres, d’un
pla d’estabilitat policial." 

LA SRA. COSTA I SERRA:

Exacte. Si tots els grups estan d’acord amb aquesta redacció,
acceptaríem l’esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies. En conseqüència, amb l’esmena
incorporada queda aprovada per unanimitat la Proposició no de
llei RGE núm. 3982/11.

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