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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començaríem la sessió d’avui
i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE.

Carlos Veramendi sustituyo a Gabriel Martí.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Francisco Mercadal sustituye a Catalina Palau.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Jaume Carbonero substitueix Marc Pons.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Conxa Obrador substitueix Xico Tarrés.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies.

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
2473/13, de coordinació de les policies locals de les Illes
Balears.

L’ordre del dia d’avui consisteix en dictaminar el Projecte
de llei RGE núm. 2473/13, de coordinació de policies locals de
les Illes Balears.

En primer lloc, per defensar les esmenes RGE núm. 4844 i
4843/13 té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Pastor i Cabrer,
per un temps màxim de quinze minuts.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies per voler canviar el
torn en aquest cas d’intervenció ja que jo no som membre de la
comissió i no puc votar, li ho agraesc, i queden defensades les
esmenes amb els seus propis termes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. Ara per defensar les esmenes del
Grup Parlamentari Socialista, RGE núm. 4884, 4885, 4886,
4887, 4888, 4889, 4890, 4892, 4893, 4896, 4897, 4898, 4899,
4924, 4902, 4918, 4903, 4904, 4922, 4905, 4906, 4909, 4911,
4912, 4913, 4916, 4923, 4926 i 4925, té la paraula la Sra. Pilar
Costa, per un temps de quinze minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Començaré amb aquelles esmenes, no
les que han estat ja transaccionades i, per tant, formen part de
l’informe de ponència, només ressaltar que en una d’aquestes
creim que pot haver-hi un error a l’informe de ponència,
concretament a l’article 45.1, on es fa constar que la ponència
per unanimitat va aprovar o va proposar una redacció de

l’article 45.1 on el paràgraf final havia de dir que “en el cas que
pateixi malalties o defectes físics, però que permetin la
concessió de la segona activitat per causes psicomèdiques,
l’interessat podrà solAlicitar la reincorporació al servei actiu i
passar a la segona activitat”. Això és a la pàgina 35 de l’informe
de ponència; però després, quan es fa la redacció final d’aquest
article 45 no s’ha incorporat tal i com ha de quedar redactat, si
jo no ho he interpretat malament, amb aquest paràgraf final del
punt 1 de l’article 45.

Bé, per altra banda, abans d’entrar en el fons de la llei, faig
referència també a l’informe que la lletrada ha fet arribar als
grups parlamentaris respecte d’una millora en la redacció
d’alguns dels articles. En primer lloc, la primera proposta que
es fa de millorar la redacció a l’article 24.4, segon paràgraf,
estaríem d’acord amb la primera proposta que es fa per part dels
serveis jurídics i, per tant, quedaria de la següent manera,
“Reglamentàriament també es regularan els casos excepcionals
en els quals serà possible, tot i la retirada definitiva de l’arma,
l’avaluació mitjançant tots els informes tècnics i psicològics a
què fa referència l’article 24 per a la recuperació de l’arma
reglamentària”.

En segon lloc, respecte de la proposta de millora que fan els
serveis jurídics a l’article 59.1, el nostre grup està d’acord amb
la redacció de la segona proposta que fa la lletrada, per tant,
aquest punt o aquest article 59.1 quedaria redactat de la següent
manera: “En qualsevol moment els membres de les policies
locals, per malaltia o accident, quan les seves condicions
físiques o psíquiques així ho aconsellin i no siguin susceptibles
de ser declarats en situació d’invalidesa permanent absoluta,
podran passar a ocupar destinacions qualificades de segona
activitat, sempre que s’adeqüin a aquest article amb la finalitat
de garantir la plena aptitud psicofísica de la persona, així com
l’eficàcia en el servei”.

I per últim, quant a la rectificació que es proposa per part
dels serveis jurídics, creim que el fet que l’article 98 de la llei
faci una remissió estàtica a l’article 97.2, que no existeix, això
tal vegada ens ho aclarirà el Grup Popular o en tot cas hauria de
ser el Govern que ens ho aclareixi, perquè efectivament no
existeix l’article 97.2.

I per últim, quant a les disposicions transitòries,
efectivament, com que la ponència recull tres esmenes que
havien estat proposades pel Grup Parlamentari Socialista, que
s’incorporin tres noves disposicions transitòries, entenem que
hauria de quedar de la següent manera: la disposició transitòria
sisena, tal i com ve a l’informe de ponència; la disposició
transitòria sisena bis, hauria de ser la disposició transitòria
setena; la disposició transitòria ter, hauria de ser la disposició
transitòria vuitena, i per últim, el que a la ponència surt com
disposició transitòria vuitena hauria de passar a ser la novena.
No sé si ha quedat clar, però si no ho aclarirem després.

Tot això respecte de les propostes de millora en la redacció
que es feien per part dels serveis jurídics.
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Ara, per últim, entrant en el contingut de la resta d’esmenes
i del contingut de la Llei de coordinació de policies locals, en
primer lloc vull agrair l’esforç de tots els grups que s’ha fet en
la feina de ponència, perquè creim que algunes de les propostes
i esmenes que es feien per part del meu grup, del Grup
Parlamentari Socialista, i que han estat recollides, com és el
tema de la lliure designació en la prefectura del cos, en el cas de
l’article 22, i que s’ha proposat o s’ha transaccionat amb tots els
grups que quedi tal i com està actualment o a l’actual llei a
l’article 19, és una passa endavant per llevar arbitrarietat en el
nomenament de la prefectura del cos.

Per altra banda, creim que també és una passa endavant la
incorporació de les disposicions transitòries que el meu grup
proposava, si bé creim que hi ha tota una sèrie d’esmenes que
finalment no han estat acceptades i que fan que el meu grup, de
moment, no pugui donar suport a la llei, donat que, en primer
lloc, en el tema de la llengua el Grup Parlamentari Popular
continua pensant o defensat, cosa que el meu grup no pot estar-
hi en absolut d’acord, que només és necessari, per accedir a la
policia local, conèixer una de les llengües cooficials, que és el
castellà, i en canvi no s’exigeix el coneixement de l’altra
llengua cooficial, que és el català. Això, a una comunitat on hi
ha més d’una llengua cooficial, em sembla absolutament insòlit,
tot i tenint en compte que la llengua que no s’exigeix conèixer
és la llengua pròpia, perquè vull recordar que llengua pròpia en
aquestes illes només n’hi ha una, que és la llengua catalana, tal
i com recull l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. Llengua
pròpia n’hi ha una, llengua cooficial dues, i en el Projecte de llei
de coordinació de policies locals només s’exigeix el
coneixement d’una d’aquestes llengües. Per tant, el meu grup no
pot estar-hi a favor.

Com no pot estar a favor que s’elimini, sense donar una
alternativa o una solució transitòria, l’eliminació de les policies
turístiques les quals, una vegada eliminades, fan que els
ajuntaments tenguin menys suport econòmic a l’hora de
contractar policia, la mal anomenada policia turística, que no
deixen de ser policies locals de reforç a l’estiu, ja ho veiem
aquest estiu com els diferents ajuntaments han contractat menys
policies locals que altres anys per la indefinició, per la manca de
suport econòmic per part del Govern de les Illes Balears. El meu
grup proposava tota una sèrie d’esmenes precisament per passar
aquesta fase transitòria fins l’eliminació definitiva de les
policies turístiques.

Per tant, la resta d’argumentacions quant a les esmenes
presentades ho deixarem per al debat en Ple d’aquest projecte de
llei de coordinació de policies locals. 

Per últim, dir que suposam que el Grup Parlamentari
Popular farà menció a unes propostes que havia fet de
modificació de la llei local, de la llei autonòmica, quant que
s’incorpori el fons de seguretat pública, i també a una altra
modificació d’una disposició final, sobre els funcionaris
d’habilitació nacional o estatal, que, en principi, el meu grup no
tendria problemes a donar-los suport, a fi que es puguin
incorporar, encara que sí que volem fer menció que no ens
sembla el més ortodox a una llei de coordinació de policies
locals, per la porta de darrera, a través d’una disposició final, fer
aquestes modificacions de la Llei de bases locals, perquè creim
que no és la forma mes adequada, si bé no volem que sigui un

impediment perquè es pugui aportar al debat i a l’oportuna
votació.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per defensar les esmenes del
Grup Parlamentari MÉS RGE núm. 4942, 4943, 4944, 4947,
4948, 4949, 4959, 4950, 4953, 4954, 4956, 4957, 4958 i
4960/13, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Nel Martí, per un
temps màxim de quinze minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Quant a la proposta de millora de redacció proposada
pels serveis jurídics coincidim amb l’exposició i amb la posició
feta del Grup Socialista, per tant, en aquest sentit no m’hi
estendré més.

Sí que voldria deixar constància de la tasca feta per la
ponència i que una part de les esmenes presentades, tant pel
Grup Socialista com pel Grup MÉS, han estat incorporades i
creim que milloren el contingut d’aquest projecte de llei de
coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

El dictamen que avui aprovarem recull, com deia, algunes
d’aquestes propostes, entre les quals destacaria l’esmena a
l’article 22, sobre la prefectura del cos policial. En la proposta
de nova llei, que havia presentat el Govern, podia ser cap de la
policia local qualsevol funcionari de la plantilla del cos nomenat
pel batle del municipi per lliure designació, sense necessitat que
fos de la categoria superior. Fins ara açò no havia estat així. En
la llei vigent el cap de policia era nomenat pel batle entre els
membres de la plantilla de major categoria. Per al nostre grup
amb la proposta del Govern el cap de policia perdia el seu
caràcter de jerarquia, de professionalitat i d’independència i
esdevenia un càrrec polititzat, lligat per l’afinitat ideològica.

L’esmena que s’incorpora i que modifica el text i que ha
estat acceptada, per tant recupera el text de la llei anterior, o
millor dit de la llei vigent, i per tant es manté, creim que amb
bon criteri, el sentit de jerarquia i de professionalitat. 

També creim que són aportacions positives les que fan
referència, per exemple, a l’article 68 on s’incorpora el deure de
fidelitat no només a la Constitució Espanyola sinó que també a
l’Estatut d’Autonomia. O, per fer també una tercera referència,
el nou punt que s’incorpora a l’article 41, sobre els funcionaris
interins, en el qual, excepcionalment, es preveu que els aspirants
que formaven part de la borsa de treball d’un ajuntament i per
necessitats imperioses del servei, podran ser nomenats
temporalment en situació de comissió de serveis a la plaça
vacant destinada a cobrir per la borsa esmentada. L’ajuntament
podrà així iniciar un procés selectiu per cobrir la vacant de
manera definitiva en un termini màxim de dos anys.
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Tot i açò el Grup MÉS considera que el text és insatisfactori,
no només perquè no recull el requisit del català, de la llengua
pròpia de la comunitat autònoma, privant, des del nostre punt de
vista, de professionalitat el cos de la policia, sinó també perquè
no replanteja un model que l’únic que fa, un model de policies
locals, que l’únic que fa és generar titulats a l’atur. El model
balear, a diferència del model d’altres comunitats autònomes, de
la majoria de comunitats autònomes de l’Estat o també de
cossos policials com el de la Guàrdia Civil o la Policia
Nacional, es basa en formar gent amb un cost elevat per a
l’administració sense cap garantia de treball. De fet, en aquests
moments es continuen fent cursos de formació bàsica policial,
curs imprescindible, habilitador, quan no només no hi ha places
a cobrir sinó que hi ha un excedent de titulats sense feina.

En canvi, com deia, a Catalunya o a l’Estat central el
nombre de places per accedir al curs bàsic està vinculat al
nombre de places que ofereixen els ajuntaments, de tal manera
que si es supera el curs habilitador i el temps de pràctiques el
concursant passa a ser funcionari de carrera. Aquest sistema
aplicat a gran part de l’Estat permet reduir costos i evitar la
sobredimensió de titulats sense perspectiva de trobar un lloc de
feina.

Però el punt definitiu per al Grup MÉS per rebutjar el
projecte de llei té a veure amb l’eliminació de la policia
turística. El nostre grup ha presentat diverses esmenes en aquest
sentit, en especial volem fer referència a l’esmena d’addició a
una disposició transitòria que creava un pla d’estabilitat de dos
anys, amb l’objectiu d’evitar els contractes de sis o menys
mesos i promoure la consolidació de les plantilles. Aquest pla
es fonamentava en els programes temporals prevists a l’Estatut
Bàsic del Treballador Públic per cobrir necessitats no
permanents. El contingut d’aquesta esmena recollia bàsicament
la proposta que sindicats i en especial la Plataforma de Policies
Turístiques varen fer arribar en el seu moment al Govern i que
en el seu moment, també, i de nou a través del Grup
Parlamentari Popular ha estat rebutjada, no ha estat tenguda en
compte.

En aquest sentit, creim que hem de lamentar que el Govern
no hagi mostrat una sensibilitat per, com a mínim, escoltar, sinó
donar resposta, jo diria, que al sector més afectat per aquesta llei
que és el colAlectiu de policies anomenats turístics, i més quan
aquest cos va ser creat arran d’una llei que va promoure també
el Partit Popular, la Llei de coordinació policial, impulsada pel
qui era aleshores conseller, José María Rodríguez.

Jo diria que la gota que ha fet vessar en aquest sentit la raó
i el respecte cap aquest colAlectiu ha estat que avui mateix, a la
reunió que hi havia prevista entre la consellera
d’Administracions Públiques i el colAlectiu de policies turístics,
prevista, com deia, avui matí abans que es dugués a terme la
Comissió d’Assumptes Institucionals per aprovar el dictamen,
hagi estat anulAlada de forma unilateral impedint, per tant, que
aquest colAlectiu pugui fer noves propostes al Govern per tal de
trobar una solució transitòria que promogui la consolidació de
les plantilles de policia i que tengui en compte la incorporació
de la tasca duita a terme pels anomenats policies turístics. 

Volem lamentar que aquesta reunió no s’hagi pogut dur a
terme, volem lamentar la voluntat de diàleg i volem lamentar
també la sensibilitat del Govern en relació al colAlectiu. 

Els efectes d’aquesta llei, com ja vam dir, ja s’han fet notar
aquest mateix estiu. El 2012 va haver-hi uns 220 policies
turístics, contractats entre vuit i nou mesos, i el 2013 no arriben
a 150, amb contractes que van de sis a vuit mesos. Tenim, per
exemple, la Platja de Palma que redueix en 20 el nombre de
policies que treballen durant aquest període d’estiu, passant de
35 a 15, o tenim Llucmajor, que redueix el nombre en 18,
passant de 18 el 2012 a zero el 2013, o Marratxí, que passa de
4 a zero o Binissalem que passa de 2 a zero o Pollença que
passa de 4 a 3. La reducció és evident i aquesta reducció només
és explicable i comprensible per la inseguretat que va generar,
que ha generat aquesta llei, per la gestió del fons de seguretat i
lògicament per la menor aportació o previsió pressupostària en
aquest sentit.

Cal recordar que en el 2011 el pressupost contemplava 3
milions d’euros íntegrament per a contractació de personal i, en
canvi, el 2013 contempla aquests 3 milions, però només el 70%
d’aquesta quantitat es destina a contractacions, la qual cosa es
redueix a 2.100.000. La reducció també de l’aportació dels
ajuntaments, com deia, la inseguretat que ha generat aquesta llei
i la previsió del Govern ha fet que avui, aquest estiu, puguem
notar ja que el nombre de policies de temporada sigui molt
menor i que açò es vegi lògicament reflectit i haurem d’avaluar,
lògicament posteriorment, quin ha estat el resultat d’aquesta
menor contractació a l’hora d’atendre totes aquelles
circumstàncies que requereixen els cossos policials.

Per tant, reiterar que s’ha fet una feina, jo diria, important en
ponència, però des del nostre punt de vista insuficient per
obtenir el nostre suport, especialment, com deia, i per acabar,
tant pel que respecte a la policia turística com, lògicament, per
no incorporar allò que nosaltres consideram fonamental, que és
la incorporació del requisit de la llengua catalana per tal que
aquests policies turístics siguin autènticament, tenguin
autènticament, la garantia de professionalitat que hauria de tenir
qualsevol funcionari, qualsevol servidor públic que treballa dia
a dia en el carrer.

A pesar d’açò, creim que encara hi ha la possibilitat i volem
creure que és així, d’incorporar algunes millores. I jo acabaria
demanant al Partit Popular, al Grup Popular, que d’alguna
manera es faci arribar l’interès del colAlectiu de policies turístics
de negociar, de parlar, d’exposar, la seva situació i que abans de
què arribem a ple, com a mínim siguin escoltats per la
consellera, per veure si és possible trobar un punt de
confluència. Avui matí no ha estat possible, volem pensar que
efectivament ha estat una qüestió d’agenda, però estam
convençuts que, si era una qüestió d’agenda, aquesta reunió es
produirà abans del plenari i segurament pot produir algun efecte
positiu.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per defensar les esmenes RGE
núm. 4855, 4856, 4857, 4858, 4859, 4860, 4865, 4866, 4867,
4868, 4876, 4870, 4871, 4872, 4873, 4875 i 4854/13 té la
paraula l’Hble. Diputat Sra. Margalida Font i Aguiló, per un
temps de quinze minuts.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, Sr. President. Quant a la proposta feta a la millora
de la redacció que s’ha presentat, coincidesc plenament amb la
valoració dels dos grups que m’han precedit en l’ús de la
paraula.

Referent a les esmenes presentades per la coalició que jo
represent, queden defensades amb els seus propis termes,
deixant el seu debat per al plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Torns en contra. Per part del
Grup Parlamentari Popular té la paraula el diputat Sr. Fernando
Rubio, per un temps màxim de quinze minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Primer de tot manifestar la
nostra satisfacció des del Grup Parlamentari Popular per les
feines que s’han fet, tant a la ponència com en la preparació
d’aquesta comissió. Crec que s’ha arribat a acords importants
amb els grups parlamentaris i per tant el que sigui enriquir una
llei i un debat com pugui ser aquest, de coordinació de policies
locals, és altament positiu.

Quant a les propostes que feia el Partit Popular, vàrem
quedar a l’article 45 en fer un sèrie de modificacions, de
transaccions als apartats 1 i 2, les quals, si no estic equivocat,
aquestes ja estan incorporades, però quedava pendent l’apartat
3 de l’article 45, i la proposta que nosaltres fèiem és: “Quan un
funcionari de carrera demani el retorn al servei actiu per trobar-
se en la situació administrativa de suspensió de funcions, haurà
d’acreditar que compleix els requisits c), e), f), g), g) i, si
s’escau, j) de l’article 32". I després, un altre paràgraf que diu:
“Si la suspensió ha estat superior a sis mesos, haurà de fer un
reciclatge sobre normativa actualitzada, d’acord amb la
categoria que ocupa, abans de poder-se reincorporar de forma
activa. Si ha estat superior a dos anys, haurà de superar una
avaluació de continguts bàsics de la categoria a la qual es pretén
retornar”. Si no estic equivocat, aquest darrer apartat no el
vàrem incorporar, i en tot cas després, quan sigui, ja m’ho
diuen.

Després també teníem la disposició final, una disposició
final que és modificació de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, a la qual
nosaltres proposaríem la següent redacció: “El fons de seguretat
pública es distribuirà d’acord amb la normativa específica que
resulti d’aplicació i sense perjudici, si escau, del caràcter
plurianual de la imputació pressupostària, en funció de
l’exercici en què s’hagi de dur a terme la justificació de les
despeses per part dels ajuntaments”. Aquesta modificació no té
més que un caràcter purament tècnic, la qual va ser fins i tot una

indicació per part d’Intervenció, perquè se puguin donar les
quantitats i es puguin liquidar les quantitats del fons de
seguretat municipal. Per tant, jo crec que és un tema important
que es pugui incloure com a disposició final a aquesta llei.

I després, efectivament també, proposàvem una altra
disposició final, a la qual es modificaria la Llei 20/2006, de 15
de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, en
els termes següents: punt 1, s’afegeix l’article 201 bis, amb la
redacció següent: “Comissions de serveis del personal
funcionari amb habilitació de caràcter estatal. Apartat 1. La
conselleria competent en matèria de personal funcionari, amb
habilitació de caràcter estatal, podrà conferir comissions de
serveis a personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal,
amb destinació definitiva a la comunitat autònoma de les Illes
Balears, per ocupar llocs reservats a aquest personal, quan no
hagués estat possible efectuar un nomenament provisional a
favor d’un funcionari o funcionària de la mateixa sots-escala o
categoria a què estigui reservat el lloc, la qual cosa ha de quedar
suficientment acreditada a l’expedient.

Les comissions de servei s’han de resoldre seguint l’ordre de
preferència següent: a) Comissió de serveis a favor del personal
funcionari amb habilitació de caràcter estatal de la mateixa sots-
escala i categoria a què estigui reservat el lloc de feina. b)
Comissió de servei a favor del personal funcionar amb
habilitació de caràcter estatal de la mateixa sots-escala i distinta
categoria. c) Comissió de serveis a favor del personal funcionari
amb habilitació de caràcter estatal de distinta sots-escala.

Apartat 2. La comissió de serveis s’ha d’efectuar a petició
de l’entitat interessada i amb la conformitat del funcionari o
funcionària de l’entitat a la qual es presti el servei. 

Apartat 3. La concessió d’aquestes comissions de servei ha
de ser per al termini màxim d’un any i es podrà prorrogar
anualment fins a un màxim de 5 anys.

Apartat 4. Si la comissió no implica canvi de residència del
funcionari, el cessament i la presa de possessió s’hauran de
produir en el termini de tres dies des de la notificació
d’autorització de la comissió, si implica canvi de residència el
termini ha de ser de cinc dies.”

Aquesta seria la proposta per afegir.

Després teníem una sèrie d’esmenes pendents. A la ponència
vàrem dir que les rebutjàvem i després d’aquestes consultes i
d’aquestes valoracions per part del nostre grup, quant a
l’esmena RGE núm. 4855, de la diputada Margalida Font, al
final votarem no.

Quant a l’esmena RGE núm. 4856, de la diputada Margalida
Font, que fa referència a l’article 6, en aquesta també hi votam
no. Aquí es parla d’incorporar el nom de Formentera, però
consideram que no és necessari perquè aquesta llei ja fa
referència a tots els municipis. Per tant, en principi no és
necessari fer aquesta menció.



910 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 55 / 9 de juliol del 2013 

 

Després, quant a la RGE núm. 4859, també hi votarem no,
també de la diputada Sra. Font. Fa referència a l’article 15.c).
Afegir un punt, dos vocals designats per les organitzacions
sindicals. Nosaltres entenem que ja hi ha membres en
representació dels sindicats, ja està regulat a la llei. Per tant, no
és necessària aquesta incorporació.

Quant a l’esmena RGE núm. 4942 del Grup MÉS, nosaltres
estàvem d’acord a votar sí, per tant, fer una transacció, sempre
que es posàs “i sempre que no afecti l’exercici de les potestats
públiques”. Al final em diuen que no accepten la transacció. Per
tant, votarem no.

Quant a l’esmena RGE núm. 4947, a la qual pretenen
substituir tot el punt 3 de l’article 28, funció formativa, no
estam d’acord a fer tota aquesta substitució. I per tant, votam
no.

Quant a l’esmena RGE núm. 4924 del Partit Socialista, que
fa referència a l’article 29, és una esmena d’addició, afegir un
nou apartat sisè a l’article 29, el nostre grup hi està d’acord i
votarà sí.

Quant a l’esmena RGE núm. 4949 del Grup MÉS, al final el
nostre grup votarà no. Era també una esmena de substitució del
punt 1 de l’article 29, relatiu a formació externa.

Quant a l’esmena RGE núm. 4959 del Grup MÉS, també
votam no, perquè entenem que això és una duplicitat que ja està
regulada a la llei i no li donaríem suport.

Quant a l’esmena RGE núm. 4908 del Grup Parlamentari
Socialista, afegir a l’article 43.3, “en els termes que
s’estableixen reglamentàriament”. El nostre grup hi votarà a
favor.

Quant a la RGE núm. 4910, el nostre grup també hi votarà
a favor. És una esmena de substitució de l’article 45.2.

Quant a l’esmena RGE núm. 4911 del Grup Parlamentari
Socialista, aquesta en principi votarem que no, però ens
reservam arribar a un possible acord després, a la sessió
plenària, com hem quedat amb la portaveu parlamentària del
Grup Parlamentari Socialista.

I em pens que de les esmenes que nosaltres vàrem parlar,
que eren dubtoses o que teníem el compromís d’estudiar i
arribar a un acord, em pens que aquestes eren totes. Crec que
sobre les altres ja vàrem fer constar el nostre posicionament a la
ponència. I per tant, ens mantenim en el que nosaltres vàrem
defensar. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Ara en torn de contrarèplica per
part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Pilar
Costa, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Només per aclarir algunes de les
coses, les que havíem acordat amb els diferents grups
parlamentaris i algunes que s’han dit ara i aquí respecte de
determinades esmenes, perquè quedi en aquest Diari de
Sessions.

Respecte de l’article 45, apartat 3, que és l’únic en què
encara no s’ha arribat a un acord, en aquest cas amb el Grup
Popular. Només fer constar que al final d’aquest paràgraf tercer
de l’article 45 diu que “si ha estat superior a dos anys, haurà de
superar una avaluació de continguts bàsics de la categoria a la
qual es pretén retornar”. Nosaltres entenem que si això es deixi
així incorporat, queda en contradicció amb l’apartat 2, quan
abans sí es recollia aquesta mateixa exigència de superar una
avaluació de continguts bàsics, en canvi, a l’apartat 2, en el qual
sí hi ha hagut un consens respecte de la redacció total, s’ha
llevat, i a aquest apartat 3, entenem que, encara que el Govern
o el Grup Popular vulgui mantenir l’actual redacció, les dues
darreres línies haurien de desaparèixer perquè tengui sintonia
amb tot l’article, però sobretot amb el paràgraf segon.

Per altra banda, dir que respecte de les disposicions
transitòries, la disposició transitòria sisena, sisena bis i sisena
ter, que ja estan incorporades a la ponència, el meu grup
parlamentari proposa un títol per a cadascuna d’elles: a la
disposició transitòria sisena, “Faltes disciplinàries”; a la
disposició transitòria sisena bis, “Procediments disciplinaris”,
i a la disposició transitòria sisena ter, “Revisió d’ofici de
sancions”, sense perjudici que després es trobi una millor
redacció per part dels serveis jurídics.

I per últim, dir que el meu grup votarà a favor de la proposta
feta des del Grup Popular per a la modificació de la Llei
municipal i de règim local de l’any 2006, de les dues
disposicions finals. Amb el ben entès o volem deixar clar que
respecte del fons de seguretat pública, entenem que es vulgui
incorporar l’article 205, paràgraf 3, de la Llei municipal i de
règim local, per donar-li una coherència amb el decret de fons
de seguretat pública que ja ha aprovat el Govern, que això no
vol dir que el meu grup estigui d’acord amb la redacció que
actualment s’ha deixat en el decret de fons de seguretat pública,
que ha estat el que ha vengut a substituir el suport econòmic als
ajuntaments, en substitució de la policia turística. Per tant,
volíem deixar clar que donarem suport què s’incorpori aquesta
modificació a la Llei municipal i de règim local, però que
continuam estant en desacord amb el contingut, tal i com ha
estat regulat el fons de seguretat públic.

I per últim dir que donarem suport a la resta o a totes i
cadascuna de les esmenes presentades, en aquest cas, pel Grup
Parlamentari MÉS i pels dos diputats no adscrits, el Sr. Antoni
Pastor i la Sra. Margalida Font. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Torn per part del Grup Parlamentari MÉS,
per un temps de cinc minuts.
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EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, molt breument. Efectivament, també reiterar que
donarem suport a la proposta feta en relació a la modificació de
la Llei municipal i de règim local, en relació al fons de
seguretat, no perquè estiguem d’acord amb aquesta figura i amb
la gestió d’aquest fons, però, com també ja s’ha dit, sí perquè
s’incorpori aquest nou instrument i per tant, faci viable la seva
gestió. En qualsevol cas volem deixar molt clar que per a
nosaltres el fons de seguretat no és l’instrument que havia de
donar resposta a les necessitats que tenen els municipis en
relació a la policia local.

En relació a les propostes, a les esmenes fetes pel Grup
Socialista i els dos diputats no adscrits, també donarem suport
a totes les seves esmenes.

I finalment, acabar reiterant un fet, que és el que realment
preocupa avui al nostre grup, i és que el policia turístic, aquesta
figura creada per la Llei 6/2005, de dia 3 de juny, impulsada per
un Govern del Partit Popular, avui l’eliminin, l’extingeixin
sense tenir en compte el colAlectiu d’afectats i sense donar
compliment a allò que era també un compromís del Partit
Popular, que era elaborar un Pla d’estabilitat per a aquest
colAlectiu. I que enlloc d’açò s’hagi generat la situació contrària:
major precarietat laboral, contractes de sis o menys mesos, i fins
i tot, la substitució de places de tot l’any per places temporals
de, com deia, sis o fins i tot menys mesos, com és el cas per
exemple de l’Ajuntament d’Alaior. 

En aquest sentit creim que és el moment encara de dialogar
entre el Govern i el colAlectiu d’afectats, amb la plataforma de
policies turístics i que aquesta darrera setmana abans del
plenari, encara hi ha l’oportunitat d’apropar postures i
d’incorporar alguna mesura transitòria que doni resposta a les
seves demandes. Esperem que açò sigui així, que la voluntat de
diàleg hi sigui i es posi de manifest durant aquestes dies.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Ara torn de la Sra. Margalida
Font i Aguiló, per un temps de cinc minuts. Hi renuncia.

I per part del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt breument, agrair el vot
a favor per part dels diferents grups de l’oposició, d’aquestes
dues disposicions finals, i ens comprometem a estudiar la
supressió de la darrera frase, com demanava la portaveu del
Grup Parlamentari Socialista, de l’article 45, apartat 3. Per tant,
deixaríem aquesta qüestió per al plenari, si no hi ha cap
inconvenient.

I pel que fa a la resta d’esmenes, aquí s’ha parlat de la
qüestió lingüística, s’ha parlat de la qüestió de la policia
turística, nosaltres ens reservam aquest debat també a la sessió
plenària, per tal de fer un posicionament més polític i òbviament
també jurídic, de per què s’han fet tots els canvis que nosaltres

hem defensat i que ja vàrem defensar a la presa en consideració
d’aquest projecte de llei.

I ara li deman, Sr. President, si no té inconvenient, abans de
passar a la votació, és si podem fer un recés per qüestió d’ordre
per resoldre el tema de les votacions.

EL SR. PRESIDENT:

Cap inconvenient, però abans m’agradaria saber si està a
favor de les disposicions finals els altres grups.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Sí, perdó, efectivament així és.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Tenen un minut.

EL SR. PRESIDENT:

Ara passarem a les votacions.

La Ponència, per unanimitat dels seus membres i en
aplicació de l’article 121.8 del Reglament del Parlament de les
Illes Balears, proposa a la comissió la modificació de l’article
45.1, en el sentit d’afegir, després del punt, el redactat següent:
“en el cas que pateixin malalties o defectes físics, però que
permetin la concessió de la segona activitat per causes
psicomèdiques, l’interessat podrà solAlicitar la reincorporació al
servei actiu i passar a la segona activitat”.

Hi estan d’acord? Perfecte.

Ara entén aquesta presidència que les esmenes 4890 i 4924
del Grup Parlamentari Socialista quedarien aprovades per
assentiment. D’acord.

Per tant, passaríem, en primer lloc, a votar les esmenes del
Grup Parlamentari Socialista, la resta d’aquestes dues esmenes
que s’han aprovat per assentiment.

Per tant, vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

Ara passaríem a la votació de les esmenes del Grup
Parlamentari MÉS.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.
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Ara passaríem a la votació de l’esmena de la diputada no
adscrita, la Sra. Margalida Font i Aguiló.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

Ara passaríem a la votació de l’esmena del diputat no
adscrit, el Sr. Antoni Pastor i Cabrer.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

Atesa la unanimitat assolida pels membres de la comissió,
sobre la modificació de la Llei municipal i del règim local de les
Illes Balears, amb dues disposicions addicionals noves,
s’entenen aprovades per assentiment.

Per tant, ara passaríem a la votació dels articles als quals es
mantenen esmenes, articles 3, 6, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 40, 44, 45.2 i 45.3, 48, 54, 71, 74,
80, 82 i 93, 105, disposicions transitòria segona i novena i
exposició de motius.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 6.

Cap abstenció.

Anam bé.

Votació separada d’alguns articles als quals s’hi mantenen
esmenes, articles 22, 26, 41, 42, 59, 68, 87, ...

(Remor de veus)

... que no s’hi mantenen, i 102, disposicions transitòria
sisena, sisena bis i sisena ter.

Vots a favor?

Vots en contra?

Per unanimitat.

Ara votarem la resta de l’articulat al qual no s’hi han
presentat o no s’hi mantenen esmenes: denominació del títol del
projecte, denominació del títol I, articles 1 i 2, denominació del
títol II, articles 4, 5 i 7, denominació del títol III i del capítol 1,
articles 9, 11, 12 i 13, denominació del capítol 2, article 14,
denominació del capítol 3, del títol IV i del capítol 1, article 21,
denominació del capítol 2, articles 23, 25 i 27, denominació del
títol V i dels capítols 1 i 2, article 34, denominació del capítol
3, articles 35, 36, 37 i 38, denominació del capítol 4, article 43,
denominacions dels capítols 5 i 6 del títol VI i del capítol 1,
articles 46, 47, 49, 50, 51, 52 i 53, denominació del capítol 2,
articles 55, 56, 57, 59, 60, 61, denominació del capítol 3 i article

62, denominació del títol VIII i del capítol 1, articles 63, 64, 65
i 66, denominació del capítol 2 i de la secció primera, articles
67, 69 i 70, denominació de la secció segona, article 72,
denominació de la secció tercera, article 73, denominació del
capítol 3, articles 75, 76, denominacions del capítol 4 i de la
secció primera dels articles 77, 78, 79, 81, 83, 84, 85 i
denominació de la secció segona, article 86, denominació de la
secció tercera, articles 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
100 i 101, denominació de la secció quarta, articles 103 i 104,
disposicions addicionals primera i segona, disposicions
transitòries primera, tercera, quarta, cinquena, setena i vuitena,
disposició derogatòria única i disposicions finals primera,
segona i tercera.

Vots a favor? 9.

Vots en contra?

Abstencions?

Cap vot en contra; 6 abstencions.

En conseqüència, queda dictaminat el Projecte de llei RGE
núm. 2473/13, de coordinació de les policies locals de les Illes
Balears.

Així mateix, es recorda, d’acord amb l’establert a l’article
125 del Reglament de la Cambra, als grups parlamentaris que,
dins les 24 hores següents a la data d’acabament del dictamen,
en escrit adreçat a la Molt Hble. Sra. Presidenta del Parlament
de les Illes Balears, hauran de comunicar els vots particulars i
les esmenes que, havent estat defensats i votats en comissió i no
incorporats al dictamen, pretenguin defensar-los en el Ple.

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