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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, Fina Santiago per Nel Martí.

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. 8430, 9274 i
9681/13.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 8430/13, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a servei policial
d'atenció al turista.

En primer lloc, debatrem la Proposició no de llei RGE núm.
8430/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei
policial d’atenció al turista. Té la paraula, per tal de defensar-la,
el Sr. Fernando Rubio, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Defensam avui, des del Grup Parlamentari Popular,
aquesta proposició no de llei amb la qual volem posar en valor
i volem destacar aquest servei, el Servei policial d’atenció al
turista el qual va ser creat per la nova Llei de coordinació de
policies locals, que va ser aprovada fa uns mesos pel Parlament
de les Illes Balears, i consideram que aquest servei és important
perquè té com objectiu aportar un valor a la indústria turística
de la nostra comunitat autònoma, comunitat autònoma que viu
del turisme i que, efectivament, ha d’adaptar les seves
infraestructures, però també els seus serveis a aquest mercat.

Com no podia ser d’altra manera, també el turista ha de
gaudir de la protecció dels serveis policials de la nostra
comunitat autònoma i això implica que la policia local, les
policies locals dels diferents municipis, més concretament
aquells municipis que tenen gran afluència de turistes, idò,
tenguin la formació necessària per tal de poder atendre aquest
mercat, aquestes persones, aquests ciutadans d’altres indrets que
vénen a visitar les nostres illes.

Per tant, parteix de la visió que el turista pel simple fet de
ser turista és, pot ser una víctima potencial dins la nostra
comunitat autònoma, es pot veure afectat per determinats
problemes o determinades circumstàncies que fa que una
persona, idò, vengui a la nostra comunitat autònoma un turista
sempre estarà més relaxat, un turista estarà sempre... desconeix
el seu entorn, és, viu a un lloc que no li és habitual i, per tant,
d’aquesta manera nosaltres entenem que se l’ha de protegir amb
un plus pels riscos que això suposa.

Per tant, la finalitat d’aquest servei és dur a terme un treball
preventiu per minimitzar les possibilitats de risc de
victimització dels turistes i una tasca, també, dissuasiva sobre
els mateixos delinqüents de manera coordinada amb les forces
i els cossos de seguretat de l’Estat que també estan implantats
en la nostra comunitat autònoma. 

Entre els seus objectius el Servei policial d’atenció al turista
contempla la creació d’una Mesa de coordinació per a la
seguretat del turisme de les Illes Balears formada per la
Conselleria d’Administracions Públiques, la Conselleria de
Turisme, la Delegació del Govern i una representació de la
indústria hotelera. Els consells de coordinació analitzen les
problemàtiques plantejades en aquesta mesa i, per tant, posen
damunt la taula aquelles qüestions que siguin necessàries
abordar per tal de donar una major protecció amb aquest servei
al turista.

Aquest projecte també posa entre els seus objectius donar
formació específica als agents de policia per tal d’afrontar les
problemàtiques relacionades amb el turisme. Per això, la
Conselleria d’Administracions Públiques auditaria el servei per
millorar-lo de manera contínua i dissenya programes
especialitzats en seguretat relacionada als grups o zones amb
risc per als turistes.

És important, com dèiem, la formació que es dóna al policia
local i el que s’ha volgut fer amb la nova Llei de coordinació de
policies locals no és tenir una figura amb la qual s’hagi de
recórrer a interins o a contractes laborals que siguin específics,
sinó que es vol que dins la plantilla de policies dels cossos de
policia local de la nostra comunitat autònoma, dins l’àmbit
territorial de la nostra comunitat autònoma, es formi a un
determinat grup de policies locals, per tant en plantilla, que
tenen la seva categoria professional i que treuen la seva
oposició, per tant són funcionaris, i aquestes persones seran
preparades i tendran la formació adient per donar aquest servei.

Aquesta formació, idò, és una formació que va des de la
formació lingüística per tal que puguin tenir coneixement de
llengües estrangeres, alemany, anglès, depenent també un poc
de la zona en la qual ha de desenvolupar la seva tasca, però
també haurà de tenir altres tipus de formacions específiques
com, per exemple, en matèria de judicis ràpids o de trànsit. En
definitiva, ha de tenir una formació més específica per poder
atendre aquesta població, aquesta població que ve aquí per a un
moment concret i determinat per fer la visita a la nostra
comunitat autònoma.

Una vegada els policies han rebut aquesta formació a través
de l’Escola Balear d’Administracions Públiques, de l’EBAP,
després es produeix un contacte directe amb aquesta població,
amb els turistes, per tal d’ells poder posar en pràctica, idò, tots
els seus coneixements i es fa un seguiment que, efectivament,
tots aquests coneixements i tota aquesta formació rebuda es
posa en pràctica de la manera més adient possible. 

Aquests policies han de saber que la seva actuació ha de ser
el més àgil possible perquè és una gent que s’ha de protegir que
no té la seva residència aquí a les Illes Balears, per tant, després
per haver de localitzar aquestes víctimes o per fer judicis, idò,
efectivament, no es pot utilitzar el procediment ordinari sinó
que tota la maquinària ha de ser molt més àgil i molt més ràpida
per tal de donar resposta i poder localitzar qui ha estat el
criminal, qui ha estat el delinqüent i poder fer justícia el més
aviat possible.
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Cal també recordar que aquest estiu passat es va fer una
prova pilot a l’Ajuntament d’Andratx i, bé, nosaltres
consideram que aquesta prova pilot ha estat satisfactòria i per
això nosaltres presentam aquesta proposició no de llei en la
qual, en primer lloc, instam el Govern de les Illes Balears a fer
feina per tal d’impulsar la coordinació de la seguretat del
turisme a les Illes Balears, perquè creim que aquesta és una
finalitat clara de la Llei de coordinació de policies locals i
perquè és l’esperit d’aquesta llei, a més a més, pensam que s’ha
de protegir el turisme com a un bé jurídic molt clar dins la
nostra comunitat autònoma, ja que és el motor de la nostra
economia, i s’ha de protegir amb un plus.

I un segon punt que diu “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a implantar l’SPAT, el
Servei de Policia d’Atenció al Turista, de la mateixa manera que
ho ha fet el municipi d’Andratx amb una prova pilot”, a la qual
cosa fèiem referència anteriorment. 

Per tant, crec que aquesta és una iniciativa que és
perfectament assumible per part de tots els grups parlamentaris.
Recordem que aquest servei està finançat pel fons municipal
que poden disposar els diferents ajuntaments per tal de fer i
donar la seva formació o per tal de, idò, tenir determinats béns
materials que es necessitin per a la prestació del servei. I
pensam, des del Partit Popular, que, insistim, és una figura,
aquest nou servei, més realista, que millor s’adequa a la
naturalesa dels cossos policials de la nostra comunitat autònoma
i que no tendrà tants de problemes com sí varen patir amb el que
teníem abans que era la policia turística, amb la qual hi havia
sempre una conflictivitat laboral durant tots els governs, no
només parl de la passada legislatura, parl de tots els governs,
sempre hi ha hagut aquesta conflictivitat, insistesc, laboral.

Per tant, nosaltres pensam que és prioritari donar aquest
servei d’atenció al turista, però, insistim, dins la categoria
professional o dins els funcionaris que ja estan dins plantilla que
fan feina com a policies locals. 

En definitiva, aquesta és la nostra proposta i esperam que
tengui el suport dels distints grups parlamentaris. 

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista en torn de fixació la Sra. Pilar Costa, per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Gràcies al portaveu del Grup Popular
per les explicacions de la seva proposició no de llei, que jo diria
que és ben intencionada, el que passa és que la proposició el que
demana és que instem el Govern a implantar aquest servei
policial d’atenció al turista, un servei que va ser presentat pel
propi director general d’Interior el juliol de l’any passat, el Sr.
Torrandell ja va presentar aquest servei de policia d’atenció al
turista, com dic, el mes de juliol de 2013, segurament per donar
contestació a l’eliminació que s’ha fet a la nova Llei de
coordinació de policies locals per substituir la policia turística.
Una figura, vull recordar, que va ser creada pel propi Partit

Popular amb el Govern del Sr. Matas, figura que ha estat molt
contestada per les incerteses laborals que va provocar.

El que és cert, però, hi ha una part que sí podem compartir
amb el discurs que ha fet el Grup Popular, però n’hi ha una altra
que ens preocupa especialment i és la rebaixa en les partides
econòmiques, que s’han vist retallades per part del Govern, en
favor dels ajuntaments precisament per donar suport a les
policies locals i aquesta eliminació de la policia turística s’ha
emmascarat amb el fons de seguretat pública que evidentment,
com he dit abans, ha suposat una retallada econòmica molt
important per als ajuntaments i que s’han queixat enèrgicament
al Govern.

Que es posi en marxa aquest Serveis policial d’atenció al
turista ens sembla bé, tot el que sigui un servei més relacionat
amb la seguretat pública i a la vegada relacionat amb el turisme
ens sembla positiu, però sense deixar de dir que a ningú no se li
escapa que tot això és per tapar que amb l’eliminació de la
figura de la policia turística i sobretot amb les retallades de les
partides econòmiques per reforçar les policies locals, perquè la
policia turística no deixava de ser un policia local que
s’ampliava durant uns determinats mesos a l’any, com dic, el
més greu de tot això és que s’han rebaixat les partides
econòmiques amb la nova llei de coordinació de policies locals
i amb la creació d’aquest fons de seguretat pública i que els
propis ajuntaments i la FELIB s’han queixat durament al
Govern.

Però bé, dit això, també vull dir que donarem suport a la
proposició no de llei del Grup Popular per posar en marxa un
servei que jo vull pensar que ja està en marxa més que res
perquè va ser presentat el juliol de l’any 2013.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari MÉS
té la paraula la Sra. Fina Santiago, per un temps màxim de deu
minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Bon dia a tots i a totes. I efectivament,
com deia el ponent d’aquesta proposició no de llei, les Illes
Balears són una de les primeres potencies mundials en turisme
i, per tant, en tot el referit a turisme hem de tenir la màxima cura
possible perquè és el motor de l’economia i és el motor de
generació de riquesa de la nostra comunitat.



1132 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 69 / 5 de març del 2014 

 

Nosaltres estam convençuts que aquesta cura cap al turisme
passa, bàsicament, per quatre bandes: una, oferir un patrimoni
natural, gastronòmic, cultural propi, vull dir, diferenciat d’altres,
perquè el turista pugui trobar a les Illes Balears el que no troba
a altres bandes o el que no troba a altres competències, tenim ja
una climatologia que ens ajuda, però és fonamental el
manteniment d’aquest patrimoni.

Una estabilitat política que afortunadament tenim, tenim
altres exemples de grans competidores turístiques nostres que la
inestabilitat política fa que darrerament, i quan dic darrerament
tres, quatre anys, la gent no hi vagi o hi vagi amb molta
precaució i s’ha reduït el turisme. Aquesta estabilitat política és
necessària per atreure els turistes.

La qualitat del servei turístic, fonamental. Si no hi ha
qualitat dels serveis turístics la gent difícilment repeteix, no
només hem d’aspirar que venguin una vegada sinó que sigui un
lloc de repetició del turista. Això passa per tenir bons hotels,
tenir gent qualificada, gent ben pagada, treballadors qualificats,
però també reconeguts a través d’un pagament adequat,
formació a tots els nivells. 

I la seguretat, i la proposició no de llei que presenta el Partit
Popular va en aquest sentit, la seguretat cap als turistes. Els
turistes, una de les primeres coses i tots hem estat turistes, el
primer que mira és si tens seguretat, si a aquest país on vas estàs
segur, si podràs passejar els vespres, si hi podràs anar, si no hi
ha nivell de robatoris. Per tant, la tranquilAlitat és fonamental. A
més, un turista quan és a un país podem dir que és una persona
vulnerable, una persona vulnerable en el sentit que el poc temps
que és en aquest país, sigui una setmana, deu dies, quinze dies,
el temps que sigui, és poc temps, no coneix la cultura, no coneix
l’administració d’aquest país, tot s’ha de tramitar d’una forma
molt ràpida, per tant, és una persona vulnerable que de qualque
forma l’administració ha d’estar atenta a aquesta vulnerabilitat.

Em semblen adequades les dues propostes que fa, el primer
punt va en aquest sentit de coordinar i amb aquesta coordinació
millorar la qualitat del servei, de la policia turística dirigida al
turista, per tant, nosaltres li donarem vot favorable. I el segon
punt amb la formació, fonamental també perquè, en aquest cas,
el policia local sàpiga com atendre aquest turista, la seva
situació de vulnerabilitat, el pugui entendre a través d’unes
competències lingüístiques mínimes, pugui fer processos
d’acompanyament adequats i tot això es dóna a partir de la
formació.

Nosaltres dubtam de l’èxit de la iniciativa que ha mencionat
el portaveu del Partit Popular, però entenem la bona voluntat, li
donam un vot en aquest sentit de confiança, entenem que rere
això hi ha una voluntat de millora, pensam que hi ha altres vies
i que podem ser més competitius en aquesta millora per altres
vies, però entenem la bona voluntat d’aquest punt i també li
donarem suport.

També el portaveu del Partit Popular ha fet referència a un
tema de la figura del turista, o de la policia turística, clar, a
nosaltres ens preocuparia que donem molts de recursos al turista
disminuint la seguretat dels ciutadans de tota la vida de la nostra
comunitat autònoma, per tant, aquesta voluntat de la policia
turística era la voluntat d’incrementar plantilla en un moment on
a determinats municipis hi havia un increment de població, el

turisme pot atreure determinats tipus de delinqüència i, per tant,
incrementar aquest nombre de policies, però no reduir la
seguretat dels ciutadans que viuen a la nostra comunitat
autònoma, perquè si durant els mesos d’estiu destinam els
policies municipals a vigilar especialment zones turístiques, a
protegir els turistes que a vegades a segons quins municipis
pràcticament són els mateixos agents habituals d’aquells
municipis podem reduir la seguretat dels ciutadans de la nostra
comunitat autònoma.

Aquesta era la voluntat, supòs, de la figura del policia
turístic, incrementar en aquesta situació la plantilla de policies.
Segurament és millorable, segurament va haver-hi conflictes
laborals entre els policies municipals i els policies turístics, però
segurament també era raonable intentar resoldre’ls. Pensam que
respon més a aquesta austeritat que tant persegueix el Partit
Popular que no a aprofundir en la millora d’aquesta figura. 

Després, la veritat, ens ha alegrat molt aquesta proposició no
de llei, perquè aquesta proposició no de llei, les explicacions
que ha fet el Partit Popular a través del seu portaveu, va
absolutament en contra de la Llei de seguretat ciutadana del Sr.
Rajoy, perquè jo no m’imagín defensant que, per exemple, un
guarda jurat a qualsevol discoteca d’Eivissa pugui demanar el
carnet d’identitat a un turista després de defensar el que ha
defensat el Sr. Rubio, perquè va absolutament en contra de la
qualitat d’atenció al turista, de la qualitat específica al turista, de
la qualitat d’atenció a la persona vulnerable que és el turista, i
tenim una llei de seguretat del ciutadà que va cap aquest model,
que un guarda jurat sense formació, un guarda jurat sense cap
tipus d’oposició, sense cap tipus de reconeixement d’autoritat,
de pràctica d’autoritat, de supervisió d’aquesta autoritat,
etcètera, pugui demanar i pugui, fins i tot, fer una predetenció
a un turista.

Per tant, ens alegram que aquesta proposició no de llei vagi
en aquest sentit, que se sàpiga la importància de la seguretat per
al turista que s’allunya de les propostes de la Llei de seguretat
ciutadana, que també afecta moltíssim el ciutadà, però no és el
tema actual, però sí afecta aquesta qualitat de turisme, de
seguretat en el turisme, que tant preocupa al Partit Popular,
exposada avui pel Sr. Rubio.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Fernando Rubio.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull agrair
les intervencions de les dues portaveus dels grups parlamentaris
Partit Socialista i MÉS i també agrair el seu suport a aquesta
iniciativa presentada pel Grup Parlamentari Popular.



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 69 / 5 de març del 2014 1133

 

Sí que volia matisar que nosaltres sí que pensam que aquest
servei dóna una estabilitat a la protecció de la figura del turista,
dóna més seguretat a aquest bé que nosaltres consideram que
s’ha de protegir a la nostra comunitat autònoma i pensam que un
dels instruments econòmics que varen ser creats per la Llei de
coordinació de policies locals, i que va ser aprovat pel Consell
de Govern, com és el Fons de seguretat pública, per donar
aquesta formació o per donar béns materials i personals als
diferents municipis per tal de poder garantir aquest servei
policial d’atenció al turista, consideram que efectivament és un
bon instrument.

Que sempre podem criticar si les partides pressupostàries
són més baixes o més elevades, bé, això, segurament s’hi
agafam els pressupostos cadascú farà una defensa que la seva
conselleria o que el seu departament o la seva àrea podria estar
sempre més ben dotada pressupostàriament, però sí que crec que
s’ha fet un esforç important. 

Crec que s’ha fet un canvi que és positiu i és aquesta
substitució de la policia turística com a tal, que era una policia
que tenia una categoria professional molt específica, era un
interí, és a dir no era un funcionari, sinó que era interí, el qual
es contractava per fer feina durant uns mesos concrets i
determinats, però en la pràctica ens va deixar tota una sèrie de
conflictes laborals que tenia aquesta policia turística amb els
policies locals i unes problemàtiques laborals de difícil
resolució per a totes les administracions i tots els governs que
han passat per aquesta comunitat autònoma.

Per tant, nosaltres pensam que, tot i que va ser una llei
efectivament, Sra. Costa, aprovada pel Partit Popular, el temps
ens ha dit que no ha estat una qüestió pacífica, que no ha estat
una qüestió que tal vegada hagi donat el servei que nosaltres ens
pensàvem i ha estat més complex i, efectivament, a un moment
de dificultat econòmica, idò s’ha apostat per aquesta via, que és
la de la creació d’aquest servei i aprofitar els funcionaris que
tenim dins els cossos de Policia Local i donar un plus de
formació a aquells grups que estiguin, diguem, destinats a
protegir el turista dins aquelles èpoques en les quals
especialment hi ha més afluència.

Tot i això, compartim el que ha dit la Sra. Santiago que,
efectivament, no es pot fer en detriment de la seguretat dels
ciutadans de les Illes Balears, per tant, el sentit d’aquesta
iniciativa que proposam avui és donar suport que s’implanti
aquest servei, però evidentment, tot i que tal vegada no ho hem
posat específicament, això no pot anar en detriment de la
seguretat dels ciutadans de la nostra comunitat autònoma perquè
ens estaríem tirant pedres damunt la nostra teulada i per tant,
això no és una qüestió desitjable. Però crec que això va inherent
a l’esperit d’aquesta proposició no de llei i insistim que estam
molt agraïts per aquest suport.

I sí que també volíem aclarir que tot i que es va fer un
anunci per part del director general d’Emergències de la creació
d’aquest servei, nosaltres dins aquesta iniciativa volíem anar
més enllà i no simplement la seva posada en marxa o el seu
anunci, sinó que volem que, efectivament, aquest servei sigui
d’implantació a tot el territori de la comunitat autònoma de les
Illes Balears. Saben que hi va haver una prova pilot al municipi
d’Andratx, a Mallorca, el desitjable és que aquest servei

funcioni a totes les illes i molt especialment a aquells municipis
que tenen una gran afluència turística.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Els tres grups, entenc que hi
estan a favor, la Sra. Diputada no adscrita també hi estaria a
favor o...?

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Sí, sí, també hi votaré a favor.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, per tant, entenc que la Proposició no de llei 8430
s’aprovaria per unanimitat.

I.2) Proposició no de llei RGE núm. 9274/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a independència
del Consell Consultiu.

Passaríem al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
9274/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la
independència del Consell Consultiu. Té la paraula per tal de
defensar-la la Sra. Pilar Costa, per un temps màxim de deu
minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Potser no sobri avui aquí recordar que
el Consell Consultiu és un òrgan, el màxim òrgan de consulta
jurídica de la nostra comunitat autònoma, independent o ho
hauria de ser, d’independent, que ve regulat al mateix Estatut
d’Autonomia, a més a més una llei de l’any 93 regula aquest
òrgan consultiu de control de la legalitat de les normes i lleis de
la nostra comunitat autònoma, ha tengut alguna reforma
posterior com la de l’any 2010.

Per altra banda, he de dir que el mateix president, actual
president del Consell Consultiu, Sr. Perera, va fer arribar al seu
dia les seves queixes al president del Govern, al Sr. Bauzá, per
entendre que havien estat pressionats en més d’una ocasió
respecte al sentit dels informes jurídics del Consell Consultiu
que sembla que no agradaven a la presidència o al president del
Govern o al Govern del Partit Popular actual.

El cas més clamorós va ser el de l’informe sobre la Llei de
símbols on el Consultiu informava negativament aquesta llei per
entendre que vulnerava el dret a la llibertat d’expressió.
Entenem que és intolerable que un organisme com el Consell
Consultiu tengui ingerències de responsables polítics i no només
això ha passat amb el Consell Consultiu, sinó que hi ha hagut
altres organismes que directament s’han eliminat com el Consell
de la Joventut o el Consell Econòmic i Social. 
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No ens consola que la resposta del Govern davant aquestes
crítiques sigui que el Govern respectava el Consell Consultiu
perquè si haguessin volgut ja l’haguessin eliminat, aquesta va
ser la resposta del Govern respecte de les crítiques que havia
rebut del mateix Consell Consultiu que fins i tot per escrit va fer
arribar les seves queixes al president del Govern. 

Crec que no seria bo que aquí ens embranquéssim en
discussions estèrils del que representa el Consultiu, de la feina
que ha de fer perquè crec que està ben clara i, almenys fins ara,
aquesta feina ha estat reconeguda, ha estat pacífica i els seus
membres i com a tal organisme el Consell Consultiu ha treballat
amb independència del poder polític que l’ha nomenat.

Per això, en aquesta proposició no de llei demanam que es
respecti la independència i l’objectivitat del Consell Consultiu
com a màxim òrgan estatutari que és per a la consulta jurídica
i per al control de la legalitat de les normes que estableix la
mateixa llei.

També el que demanam és que el Parlament insti el Govern
a rectificar i demanar disculpes al Consell Consultiu per la seva
manca de respecte en un cas concret, com va ser retirar la seva
solAlicitud d’informe sobre la possible inconstitucionalitat de la
Llei de costes just quan ja s’havia convocat d’urgència a aquest
organisme. Respecte d’aquest punt vull també recordar que en
el seu dia el president del Consultiu es va queixar fermament al
president del Govern, perquè entenien que havien estat
utilitzats, se’ls havia convocat d’urgència perquè fessin un
informe respecte de la Llei de costes i quan es va tenir
coneixement que l’informe no anava per on volia el Govern, el
Govern va retirar aquesta petició d’informe.

Això creim que és absolutament intolerable, no es pot
permetre, sobretot respecte d’un organisme que ens pot agradar
més o menys, que podem estar en algunes ocasions d’acord o en
desacord amb alguns dels seus informes, però el que està clar és
que fins ara ha tengut un prestigi pels membres que l’han
composat que s’hauria de mantenir.

Per això, deman el vot favorable de tots els grups
parlamentaris, especialment del Grup Popular que dóna suport
al Govern, perquè preservem de qualsevol ingerència política la
independència i la bona feina que puguin fer els membres del
Consell Consultiu. I per últim també per donar suport a la feina
que fins ara ha fet el Consell Consultiu, com deia abans, i a
preservar la seva independència del poder polític.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de fixacions per part del
Grup Parlamentari MÉS té la paraula la Sra. Fina Santiago, per
un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. El nostre grup parlamentari donarà suport
als tres punts que ha presentat el Partit Socialista i pensam que
és una proposició no de llei adequada, sobretot..., bé, es va
lliurar al Parlament o es va registrar el mes de setembre de l’any
passat, però era un moment on, efectivament, succeïen coses en
relació amb el Govern i el Consell Consultiu, per això ens
sembla adequada aquesta proposició no de llei i sobretot la
voluntat política que hi ha darrere que el Parlament es manifesti
clarament a favor d’aquest consell consultiu, de la seva
continuïtat i de la feina feta fins ara a la nostra comunitat
autònoma, perquè, com deia la portaveu del Partit Socialista, el
Consell Consultiu és un òrgan de consulta de caràcter jurídic, de
consulta, i això és important perquè no és vinculant, és
preceptiu que, davant decrets o davant lleis, perdoni, davant
decrets i altres tipus de documents, es lliurin al Consultiu, però
no és vinculant; vull dir, el Govern pot respectar la
independència i pot respectar el dictamen del Consell Consultiu
i prendre la decisió de continuar endavant en determinades... i
assumir la responsabilitat política i les conseqüències polítiques
d’aquesta decisió.

Això ha passat diverses vegades, el Consell Consultiu té
dues formes de poder expressar en el document: oït el Consell
Consultiu, això significa que no ha assumit tots els
suggeriments que el Consell Consultiu presenta, o simplement
amb l’informe favorable del Consell Consultiu que és que s’han
assumit tots els suggeriments o que des de l’inici ja el Consell
Consultiu considera que està subjecte a la normativa i sobretot
a l’Estatut. Però si tu, com al Govern, consideres que no li has
de fer cas, en el sentit que no hi estàs d’acord o perquè els
suggeriment que et fan són més aviat interpretables, etcètera, la
norma posa “oït el Consell Consultiu” i continua endavant, i el
Govern té una responsabilitat política en aquesta presa de
decisió.

El problema que ens trobam a la nostra comunitat autònoma
és quan el Govern vol que el Consell Consultiu coincideixi amb
ell al cent per cent i aquí és on hi va haver el xoc que varen
tenir. El Consell Consultiu mai no ha coincidit al cent per cent
amb els governs, sempre hi ha hagut informes i suggeriments
que el Consell Consultiu oferia al Govern i que els governs
corresponents en aquell moment no varen assumir, sobretot en
temes de decrets, i tots tenim exemples.

El problema, però, és quan aquest govern del Sr. Bauzá vol
que tots estiguin d’acord amb el que ell pensa i aquí tenim un
problema polític i un problema democràtic. I va ser d’una forma
molt notòria a la Llei de símbols, perquè és clar la Llei de
símbols ja no et deia... ja no era un suggeriment, ja no
expressava una cosa matisada, a la Llei de símbols ens deia que
l’apartat 3 de l’article 4 atempta contra la llibertat d’expressió,
protegida a l’article 20 de la Constitució, i això feia molt de mal
al Sr. Bauzá, davant una llei coneguda com a Llei de símbols,
en què hi havia molta oposició per part de l’oposició, per part
d’entitats socials, per part de moviments socials, per part de la
ciutadania i és clar, que el Consell Consultiu et digui que no és
constitucional, realment et quedaves sense arguments, ja no
jurídics sinó polítics.
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Això va ser un moment de tensió entre aquests dos òrgans,
el Govern i el Consell Consultiu. I després s’hi va afegir la Llei
de costes també, una llei de costes que el Govern volia anar amb
una intenció i el Consell Consultiu anava en una altra i hi va
haver moments de tensió, i aquests moments de tensió es varen
manifestar amb amenaces, amb l’amenaça del pressupost que...
com si el president no respectàs les figures jurídiques d’aquesta
comunitat autònoma, que si ell volia podia llevar via
pressupostària... el Consell Consultiu! Com si es tractàs de
qualsevol consell consultiu de categories inferior. Això és una
amenaça. I d’una forma molt clara va ser quan el Sr. President
del Consell Consultiu es va veure obligat a fer un acte públic, de
lliurar una carta en què demanava que es respectàs la
independència del Consell Consultiu. Per tant, hi va haver una
amenaça pública i una amenaça també sentida i perseguida pel
conjunt dels membres del Consell Consultiu.

Per tant, a nosaltres ens semblen absolutament encertats
aquests tres punts. Consideram que el Consell Consultiu s’ha de
millorar, això no significa que ara entrem aquí que el Consell
Consultiu a properes legislatures no es pugui millorar; nosaltres
personalment creiem que ha de fer molta més via en els seus
dictàmens; hem de mirar una altra fórmula de manteniment
d’aquest consell consultiu, possiblement amb més
professionalitat, amb... Podem valorar altres suggeriments
perquè el Consell Consultiu doni, per a nosaltres, més garanties
i ja no d’independència, sinó d’una certa eficàcia, nosaltres un
problema que pensam és que de vegades es torba massa en els
temes dels dictàmens i això retarda molt la publicació de decrets
i la publicació d’altres normatives.

En qualsevol cas, però, no dubtam de la necessitat d’aquest
consell consultiu perquè dóna garanties i avala sobretot l’Estatut
i per tant donarem suport a aquests tres punts.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Biel Martí, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Gràcies, president. Per ubicar-nos sobre el Consell Consultiu
faré una introducció d’aquest òrgan per saber de la seva missió
i objectius.

El Consell Consultiu de les Illes Balears és l’òrgan superior
de consulta de la comunitat autònoma, la seva creació es va
fonamentar en la Sentència 204/1992 del Tribunal
Constitucional, de 26 de novembre. En aquesta sentència l’alt
tribunal deixa la porta oberta perquè les comunitats autònomes
puguin tenir un òrgan consultiu autonòmic de característiques
i funcions semblants a les del Consell d’Estat i així afegeix que
el Consell d’Estat ha de quedar exclòs d’intervenir en les
comunitat autònomes en què hi hagi un consell autonòmic.

A partir d’aquesta idea i d’acord amb la Sentència 204/1992
mencionada, la Llei autonòmica 5/1993, de 15 de juny, crea el
Consell Consultiu de les Illes Balears, com a màxima autoritat
consultiva en el territori de la comunitat autònoma, el qual actua
de filtre de legalitat i control jurídic previ sobre les matèries que
indica la llei.

L’article 41 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears el
converteix en un òrgan estatutari. Quan l’Estatut es reformà, la
Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, incideix moderadament
en la figura del Consell Consultiu en desplegament de l’article
76 d’aquesta llei orgànica. El Parlament de les Illes Balears
aprovà la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell
Consultiu de les Illes Balears, que derogà expressament la Llei
5/1993.  Posteriorment la Llei 5/2010 ha estat modificada per la
Llei 7/2011, de 20 d’octubre, la qual introdueix una reforma
puntual de la composició d’aquest òrgan de consulta. Per tant,
queda clar que és un òrgan de consulta.

I fent referència a la proposta d’aquesta PNL en el seu punt
2 creim, sincerament, que si en un moment determinat el
Govern decideix fer una consulta i posteriorment considera que
aquesta consulta ja no és necessari executar-la, té tot el dret i la
legitimitat de tornar enrere la seva decisió inicial i el Consell
Consultiu... respectar aquesta decisió. Per tant, no donarem
suport al punt 2 d’instar al Govern que rectifiqui i demani
disculpes al Consell Consultiu, perquè en cap moment no es pot
interpretar cap mancança de respecte cap a l’òrgan consultiu.

I reconeixem al Consell Consultiu la seva independència,
com la independència que té el Govern en les seves decisions de
desestimar l’informe.

Sorprèn a l’exposició de motius d’aquesta PNL que es parli
de pressió als organismes o de la seva eliminació i faci una
exposició i raonament demagògics de la veritat com per
exemple del Consell consultiu i social, vostè Sra. Costa, falta a
la veritat quan diu que s’ha eliminat, que s’ha suprimit i sap
perfectament, si és que escolta als plenaris, que aquest
organisme va quedar temporalment sense activitat, no és una
supressió, és tracta d’una suspensió temporal i es recuperarà un
cop que la situació econòmica ho permeti, així es va dir i es va
afirmar en sessió plenària i ho pot comprovar al Diari de
Sessions del Ple. 

Així com va trobar les arques l’actual govern calia fer
microcirurgia econòmica per treure endavant la comunitat
autònoma, es va posar en stand by tot allò que no era essencial
per al dia a dia de l’administració. El cost del CES era de
583.091 euros anuals per pagar nòmines per a alts càrrecs i
funcionaris, lloguers, dietes i assignacions a organitzacions
empresarials i sindicals. Amb la reestructuració feta en l’àmbit
de despesa es va considerar que aquests quasi 600.000 euros es
destinassin a altres partides, com els 121.000 euros del Consell
de la Joventut, per a altres necessitats prioritàries i urgents, com
per exemple pagar els proveïdors o entitats socials que el pacte
de progrés, el seu govern, va deixar de pagar durant anys, o per
no haver de tancar hospitals. I amb aquesta suspensió temporal
no es va vulnerar l’Estatut d’Autonomia, com vostès volien fer
creure a la societat. El diàleg social està garantit, i està garantit
mitjançant el fòrum Balears Competitiva. 
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En l’actual context econòmic un dels principals objectius del
Govern és actuar per impulsar l’activitat i el creixement
econòmic, que s’està produint, millorar la competitivitat i
l’ocupació, que també s’està produint, i reduir l’atur i, al mateix
temps, ajustar-se a la necessitat de reducció del dèficit i al
compromís de més eficàcia, eficiència i millora de la gestió dels
recursos públics. Conscients de la importància de la participació
de la societat, en la recerca de solucions i la idoneïtat d’establir
importància de la participació de la societat, el Govern
considera oportú mantenir un àmbit de diàleg participatiu amb
els representants d’institucions públiques i privades i els agents
socials i econòmics que puguin aportar coneixement i
experiència, i participin amb el Govern en la recerca de
solucions que vagin encaminades a millorar les condicions i la
qualitat de vida dels ciutadans de les Illes Balears.

En definitiva, es requeria fer estalvi, paraula prohibida amb
el pacte de progrés, estalvi, Sra. Costa, per contribuir a
equilibrar els comptes públics, no com varen fer vostès, que
varen gastar el que tenien i el que no tenien. En un sol any varen
gastar 10 milions d’euros en subvencions a entitats
empresarials, sindicals, i, per suposat, als mitjans de
comunicació, a més de pagar l’assistència a reunions amb els
sindicats i els empresaris amb dietes de fins a 300 euros, cosa
que amb el Govern del Partit Popular no passa. O els 260.000
euros en logística i serveis d’alimentació per a aquestes
reunions; que no falti res, sense estar-se de res i sense
miraments, va dir aquell que no pagava amb els seus doblers. 

Al govern i als diputats d’aquest grup parlamentari Popular
no ens vulguin donar lliçons, i no es riguin més dels ciutadans.
Deixin fer feina al Govern, que ho està fent molt bé ajustant el
dèficit a les exigències del Govern central; aconseguint les
mesures i estratègies preses conjuntament amb el sector privat
que l’atur baixi consecutivament durant els darrers 16 mesos,
amb dues temporades baixes per enmig; pagant els proveïdors
i les entitats socials, i un llarg etcètera, etcètera, etcètera.

Tenguin la suficient humilitat i demanin perdó vostès per la
pèssima gestió que varen realitzar durant el seu mandat, un
mandat que va deixar el caos, un caos que el govern actual està
posant en ordre i pel bon camí.

I vaig acabant. Al punt número 1 proposam incloure una
esmena in voce de modificació del text per incloure les paraules
“continuar respectant”, és a dir, “continuar respectant la
independència i l’objectivitat del Consell Consultiu”, perquè
mai el Govern ho ha deixat de fer, i com està redactat a la seva
proposta pareix que dóna a entendre, i així ho ha afirmat vostè,
que el Govern ha deixat de respectar aquest òrgan consultiu. Al
punt 2 no donarem suport, com ja he comentat i he argumentat;
i al punt 3 sí donarem suport, perquè està clar que el Parlament,
igual que fa el Govern, dóna suport a la feina feta fins ara pel
Consell Consultiu, així com a la seva independència del poder
polític.

Sra. Costa, com fa sempre ja em pot enviar (...) les
andanades que vostè vulgui, però no per cridar més o per repetir
les no veritats mil vegades farà que es converteixin en veritats.
Ja saben i sabem, ja sabem i saben els ciutadans quin és el seu
talent d’oposició: tirar la pedra i amagar la mà. Continuen anant
pel mal camí.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contradiccions, Sra. Pilar Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Amb tots els meus respectes al
portaveu del Grup Popular, Sr. Martí, crec que s’ha equivocat
d’argumentari en aquesta proposició no de llei. M’ha estat vostè
parlant de tots els estalvis que vostès han hagut de fer del mal
funcionament econòmic de l’anterior govern, del pagament de
proveïdors... Em vol dir què té a veure tot això amb el respecte
a la independència i l’objectivitat del Consell Consultiu? 

Per l’exemple que posa a la proposició no de llei, d’altres
organismes que vostès han eliminat, repetesc, eliminat, el
Consell de Joventut i el Consell Econòmic i Social, que vostè
em digui que formalment el que s’ha aprovat és la suspensió
temporal del Consell Econòmic i Social, perdoni’m, però és que
fa rialles; m’ha recordat això de la suspensió temporal de la
convivència de la infanta Elena amb el seu ja exmarit, que
evidentment ja mai més no van tornar a conviure. Idò en això el
mateix, si vostès continuassin governant l’any 2015 i el Sr.
Bauzá fos president aquests organismes no els tornaríem a veure
mai més, amb vostès en el Govern. Això és la meva opinió. 

Però crec que allò important és el fons de l’assumpte de la
proposició no de llei que estàvem debatent fins que vostè ha fet
un alAlegat d’un argumentari que no era el que pertocava en
aquesta proposició no de llei. Jo li estic parlant de la
independència i l’objectivitat del Consell Consultiu, i vostè diu
que la nostra proposta és demagògica. Però és, miri, qui va
atacar o qui es va queixar al president Bauzá no vaig ser jo, Sr.
Martí, va ser el president del Consell Consultiu. Li ho record:
“La dura carta enviada pel president del Consell Consultiu,
Rafael Perera, al president José Ramón Bauzá ha aprovat ja una
resposta de l’executiu, que ha recordat a la institució que la
podria haver eliminat i no ho ha fet”, és a dir, encara perdonant
la vida al Consell Consultiu i amenaçant; és a dir, “tranquils,
que com faceu informes que no ens agradin a sobre us farem
desaparèixer”. O sigui que cornudos y apaleados, Sr. Martí, una
mica més de rigor.

Després no he entès l’èmfasi que ha fet el diputat del Grup
Popular quan parlava del caràcter consultiu!, quasi ens ha dit
cridant quatre o cinc vegades. Però és que tots els que som aquí
ja ho sabem, que el Consell Consultiu, com el seu propi nom
diu, és consultiu. Però això què té a veure amb la proposta que
feim que respectin...? Motiu de més per respectar, com deia
abans la diputada del Grup MÉS, Sra. Santiago, motiu de més
perquè deixin fer la feina als juristes amb la seva independència,
i el Govern que es dediqui a fer el que ha de fer. Aquesta és la
proposta que nosaltres hem fet. 
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Que el Consell Consultiu és consultiu, en fi, no fa falta estar
en aquesta cambra per saber-ho, ni haver estat en el Govern per
saber que el Consell Consultiu és consultiu. El que passa és que
el que ha dit el Consultiu en boca del seu president, que no és
sospitós d’estar a les ordres del grup parlamentari que ha
presentat aquesta proposició no de llei, és que els deixin en pau;
això és el que els ha dit, a aquest govern i al Sr. Bauzá, el
president del Consell Consultiu. I no ho deim nosaltres, és que
ho ha dit el Consell Consultiu. És més, li ho record: “El
presidente del Consell Consultiu, Rafael Perera, lanzó ayer un
contundente alegato en defensa de la independencia de este
organismo en el acto de entrega de la Memoria 2012 de este
órgano asesor. Lo hizo además en presencia de José Ramón
Bauzá -i amb el Sr. Gómez, vicepresident- con quienes el
órgano asesor ha mantenido discrepancias a raíz de los
últimos informes, especialmente el relativo al proyecto de ley
de símbolos”. Vostès poden negar l’evidència, però la realitat és
la que és, no perquè ho digui el meu grup parlamentari, que
també, sinó perquè ho ha dit el mateix Consell Consultiu en
boca del seu president.

I per suposat que el Govern..., no, mentida, el Govern no pot
demanar informe quan vol, no. El Govern ha demanar l’informe
perquè hi està obligat per llei. Una altra cosa és que no siguin
vinculants els informes del Consell Consultiu. Ara, que és
obligatori demanar-los, sí; i que també ha molestat al Govern,
en aquest cas a l’actual govern i al Sr. Bauzá, li ha molestat
profundament quan els informes no han anat en el sentit que ell
volia. Però, clar, és que amb la Llei de símbols no podia anar en
un altre sentit, perquè un jurista, per molt que tengui
determinades tendències polítiques, que les tenen tots com les
té qualsevol ciutadà del carrer, la seva professionalitat, sigui
quin sigui el govern que li demana l’informe, el farà dir, en el
cas de la Llei de símbols, el que era i és una evidència: que
atempta a la llibertat d’expressió i que atempta a la Constitució
Espanyola. 

Això és el que ha dit el Consell Consultiu, i per això el Sr.
Bauzá ha intentat influir i pressionar el Consell Consultiu. I la
darrera que va molestar profundament el Consell Consultiu és
que els fessin reunir d’urgència, perquè era molt urgent que
fessin un informe que avalàs un presumpte recurs
d’inconstitucionalitat que el Govern de les Illes Balears volia
posar en contra de la Llei de costes, i volien un informe del
Consell Consultiu que avalàs això, i llavors -ningú no sap per
què, encara que tothom pot sospitar per què- en unes hores van
telefonar de Presidència del Govern al Consell Consultiu perquè
anulAlassin la consulta. 

Idò bé, des del nostre punt de vista això és absolutament
intolerable, i crec que no feim cap favor a la independència
d’aquest organisme que avui no surti una proposta unànime -
agraïm el vot favorable del Grup MÉS- per defensar
l’objectivitat i la independència del Consell Consultiu. Gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. ¿Entonces aceptaría la
incorporación de la enmienda in voce que le ha hecho (...)
Popular?

LA SRA. COSTA I SERRA:

No, evidentment no podem acceptar que la proposta del
Grup Popular al punt 1 digui “continuar respectant la
independència” quan el que està dient la proposició no de llei és
que no es respecta la independència.

EL SR. PRESIDENTA:

De acuerdo. Por lo tanto, ¿le parece correcto que se vote
por separado el punto 3? Y votaríamos 1 y 2 en bloque y el 3
por separado.

Passaríem a la votació de la Proposició no de llei 9274/13,
dels punts 1 i 2.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

I el punt 3 quedaria aprovat per unanimitat. 6, (...) grups i la
diputada no adscrita.

I.3) Proposició no de llei RGE núm. 9681/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a utilització de
l'Advocacia de la CAIB.

Passam ara al debat de la Proposició no de llei RGE 9681/13
de Grup Parlamentari Socialista, relativa a utilització de
l’Advocacia de la CAIB. Té la paraula per tal de defensar-la per
un temps màxim de 10 minuts la Sra. Pilar Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Aquesta proposició no de llei, a pesar
de ser absolutament diferent a l’anterior sí té algun element en
comú, i és la utilització que des del punt de vista del meu grup
parlamentari està fent el Govern, i sobretot la Presidència del
Govern, la utilització partidista de l’Advocacia de la comunitat,
a pesar que a diferència, com dic, del que abans hem debatut en
aquesta sala de la independència del Consell Consultiu, fins ara
l’Advocacia, que és una part d’un servei jurídic o del servei
jurídic de la nostra comunitat autònoma i del Govern, ha tengut
i té, jo crec, un prestigi gràcies a la professionalitat dels
funcionaris que allí fan feina.
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Però és cert que en aquesta legislatura, i fa ara ja
aproximadament quatre o cinc mesos, el Govern ha fet una
reestructuració en els serveis de l’Advocacia de la comunitat
autònoma amb l’argument que tengui una major eficàcia i
eficiència. Però això casualment -i jo pens que no és casual- ha
suposat apartar de determinats procediments judicials en el cas
en què el Govern estava personat, tot això ha suposat que
s’hagin apartats determinats lletrats o lletrades d’aquest cos de
l’Advocacia de la comunitat de l’acusació que s’estava exercint
en determinats casos de corrupció. 

Com dic això no ajuda mica al prestigi que ha tengut i que
té l’Advocacia de la comunitat autònoma, i per això nosaltres el
que demanam és que el Govern s’abstengui d’utilitzar els
serveis de la comunitat autònoma sempre que no sigui per
defensar els interessos generals i per defensar els interessos dels
ciutadans de les Illes Balears, com també s’han estat utilitzant
els serveis jurídics de l’Advocacia de la comunitat per defensar
causes jo diria que són més pròpies de les obsessions del
president, del Sr. Bauzá, com ara pot ser posar querelles, o
demandes, o recursos contra els responsables d’UGT perquè el
president Bauzá va entendre que se l’insultava, o per defensar
el Sr. Bauzá els seus interessos particulars de la farmàcia, o per
defensar, com hem vist recentment, un recurs davant del
Suprem per atrinxerar encara més els sous o l’increment de sous
dels alts càrrecs, però només dels que són a Presidència. 

Creim que totes aquestes actuacions diuen molt poc a favor
de la professionalitat i del prestigi de l’Advocacia, i que d’això
en té la culpa o en té la responsabilitat qui és el seu responsable
polític, que són el conseller de Presidència i el mateix president
del Govern de les Illes Balears.

Per això hem presentat aquesta proposició no de llei, en què
demanam que el Govern s’abstengui d’utilitzar els fons públics
i els serveis de l’Advocacia per interposar demandes o recursos
judicials que s’haurien de sufragar particularment. A la nostra
proposició no de llei feim menció expressa al procediment
judicial que es va iniciar en contra de l’ara ja exsecretari general
d’UGT, el Sr. Bravo, però aquí hi podríem afegir, perquè han
succeït altres coses després d’haver presentat en el mes de
setembre aquesta proposició no de llei, altres casos en els quals,
al nostre parer, s’estan utilitzant els serveis de l’Advocacia no
per defensar els interessos generals sinó per defensar interessos
concrets del Sr. Bauzá.

Ahir mateix en el Ple del Parlament vàrem poder escoltar en
boca del Sr. Vicepresident que interposar un recurs davant del
Suprem no costava ni un euro, que ells defensaven que els
càrrecs de confiança del Sr. President mereixien una pujada de
sou, a pesar que hi ha una contundent sentència del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears que diu tot el contrari;
no és que digui el contrari, és que diu que és absolutament
arbitrària quan s’està demanant un esforç i s’està rebaixant sou
als funcionaris, que només hi hagi cinc privilegiats a
Presidència que se’ls hagi apujat el sou. Això ha dit el Tribunal
Superior de Justícia, que és absolutament ilAlegal, i ha tombat
aquestes remuneracions. El Sr. Bauzá ha decidit recórrer-ho,
amb els serveis jurídics, evidentment, de la comunitat. El que no
es pot dir és que això no costa un euro als ciutadans; tots els
serveis del Govern ens costen a tots els ciutadans amb els
nostres impostos, per suposat que costen sous; per tant és ridícul

l’argument que intenta posar damunt la taula el Govern de les
Illes, que posar recursos no ens suposa cap despesa econòmica.

Per últim demanam el vot favorable de tots els grups
parlamentaris a aquesta proposició no de llei, que, igual que
fèiem amb l’anterior, crec que aniria en benefici de respectar la
professionalitat i en aquest cas el prestigi que fins ara han tengut
i tenen els professionals de l’Advocacia de la nostra comunitat.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari MÉS
té la paraula la Sra. Fina Santiago, per un temps màxim de deu
minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. El primer punt, bé, que no és a la
proposició no de llei però que es recull al contingut de la
iniciativa, és reconèixer la professionalitat del conjunt de
funcionaris que fan feina a l’Advocacia i que han defensat
l’interès general de la comunitat autònoma, a vegades com a
entitat o com a determinades accions que emprengui la
comunitat autònoma, fins i tot a vegades drets que tenen
ciutadans en concret; per tant, la seva professionalitat.

Jo seré molt breu, perquè pens que aquesta iniciativa, que a
allò a què aspira o el que vol és, diguem, millorar la gestió
política de qualsevol ús d’un servei públic, ha de tenir el nostre
suport sense cap tipus de fissures. Pensam que en un moment en
què tot allò polític està qüestió, en què els ciutadans demanen
màxima prudència en tot allò que és l’ús públic o són els
recursos públics en benefici privat, fins i tot des del cotxe oficial
a qualsevol altre ús públic, molt més en un tema tan important
com és un servei d’advocacia, i en aquests moments en què, bé,
qualsevol ciutadà té moltes dificultats per poder accedir al
pagament d’un advocat per la situació econòmica, els polítics no
podem tenir l’ús -en aquest cas el Govern- d’un conjunt de
professionals altament qualificats per defensar determinades
coses o determinats aspectes, com és el cas de l’honor del Sr.
Bauzá, i d’una forma molt clara ho deia la primera
interlocutòria.

Crec que fins i tot hauríem de defensar una mica o intentar
veure si és possible, i això des d’allò polític crec que és una
necessitat, no sé si tècnicament seria possible, aprofundir en el
perfil més personal del president del Govern i el que és com a
president del Govern, quan s’ha d’utilitzar aquest tipus de
serveis, perquè no quedi a l’arbitrarietat o al caprici de
determinats presidents o de determinats polítics concrets.

Perquè, clar, vostè fa menció a la reestructuració de tota
l’Advocacia de la comunitat autònoma, que va fer que es
retirassin determinats casos..., la seva presència de determinats
casos contra la corrupció política i econòmica que hi ha hagut
en aquesta comunitat autònoma anys enrere i, en canvi, es pot
mantenir aquest conjunt de professionals per defensar l’honor
i per defensar una pujada de sous de cinc persones. Vull dir que
el missatge que enviam políticament o que envia el Govern
políticament a mi, com a ciutadà, em resulta realment
decebedor. No hi ha recursos professionals per lluitar contra la
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corrupció, però sí que podem posar recursos qualificats per
defensar l’honor del president, en aquest cas davant unes
paraules que poden ser poc encertades, però defensar l’honor, o
defensar els sous d’uns treballadors, d’uns treballadors que són
realment càrrecs de confiança i uns privilegiats, que són cinc
persones. 

No hi ha temps, no hi ha doblers, no hi ha recursos per
perseguir la corrupció, per castigar la corrupció, però sí n’hi ha
per a aquests tipus d’accions. Això jo crec que és un missatge
molt poc encertat per part del Govern i crec que el Parlament li
hauria de dir: no, no vagis per aquest camí, utilitza els recursos
per perseguir la corrupció, utilitza els recursos per castigar la
corrupció, i l’honor que cadascú defensi el seu.

A més, el que estranya és la persistència després d’aquests
recursos, perquè no li basta que li diguin un pic ni dos, el tercer
també. I després també la utilització d’estratègies de vegades
per part del Sr. Bauzá, jo crec que d’allargar processos, perquè
en el cas de la possible incompatibilitat com a president i com
a titular d’una farmàcia, utilitza després la via personal, també
utilitza la de la comunitat autònoma, tots els recursos de la
comunitat autònoma, però també la via personal. Vull dir que és
més una estratègia legítima, que realment una coherència amb
allò que planteja.

I després coincidim amb vostè, bé, ahir les paraules del
vicepresident, justificant que cinc persones cobressin més sou
perquè fessin més feina, jo no sé com hauran caigut al conjunt
de funcionaris d’aquesta comunitat autònoma, que se’ls redueix
el sou i se’ls diu que facin més feina. Fan mitja hora més de
feina cada un, com a mínim, se’ls lleva permisos d’assumptes
propis i aquests, pobres, no tenen dret a cobrar més. En canvi,
aquests cinc que faran, segons ells, més feina que la que feien
abans, per a aquests sí que justifica la pujada de sou i justifica
anar al Suprem. 

Jo no sé què pensaran el conjunt de funcionaris, seriosament,
de la comunitat autònoma, dels consells, dels municipis, que fan
ara més hores que no feien des que va entrar el Sr. Bauzá i
cobren menys. Supòs que, efectivament, si l’argument és aquest,
jo quan vegi realment,..., no sé exactament el terme jurídic, però
el document que s’entregui al Suprem que justifiqui això, jo, bé,
ja els avís que ho agafarem per presentar..., supòs que els
sindicats, els grups polítics, ho durem, l’apelAlació o el que
sigui, ho durem com a criteri per defensar la pujada de tots els
funcionaris, perquè fan més feina, objectivament fan mitja hora
més de feina des que va entrar el Sr. Bauzá; però aquest
argument..., m’agradarà veure com és, perquè crec que es podrà
extrapolar al conjunt dels funcionaris d’aquesta comunitat
autònoma.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula
el Sr. Jerez, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Per donar resposta a la iniciativa presentada pel Partit Socialista,
en relació a aquesta qüestió que planteja entorn de la defensa del
president de la comunitat autònoma i del que, efectivament, el
Sr. José Ramón Bauzá representa. I ho faré molt breument, però
crec que abans d’entrar en matèria, hem de contextualitzar les
coses, aquí, precisament, els professionals que formen part del
cos de lletrats, de l’Advocacia de la comunitat autònoma, ho fan
en defensa del que representa en José Ramón Bauzá, del que
significa la figura del president de la comunitat autònoma, i per
tant tenen totes les funcions atorgades per defensar i representar
en judici el president i el que significa aquesta figura dins
l’àmbit institucional de la comunitat autònoma.

Però, en qualsevol cas, per contextualitzar les coses, voldria
entrar en un seguit de qüestions que crec que són importants. He
fet còpies d’una sèrie de notícies que surten en premsa per
contextualitzar precisament els fets, precisament; el Sr. Lorenzo
Bravo, en el seu dia, va fer les declaracions dirigides
precisament al Sr. José Ramón Bauzá, com a president de la
comunitat autònoma, i no ho va fer, precisament, dirigint-se a
José Ramón Bauzá com una persona individualment i
singularment considerada qualsevol, com un veïnat de la
comunitat autònoma, sinó que ho va fer en aquest sentit, el que
representa i el que significa el president de la comunitat
autònoma.

I els ho llegiré, diu El Mundo: “El veterano líder de UGT en
Baleares, Lorenzo Bravo, calentó ayer el ambiente previo a la
manifestación del domingo, convocada por este sindicato y
Comisiones Obreras, contra la reforma laboral del Gobierno,
llamando “fascista” al presidente del Gobierno”, llamando
fascista al presidente del Gobierno. L’Última Hora va en el
mateix sentit: “En declaraciones a los medios informativos, el
líder balear Lorenzo Bravo quiso dedicar una píldora especial
al presidente -al presidente- José Ramón Bauzá”. En el mateix
sentit Diario de Mallorca apunta: “Durante la protesta de
delegados sindicales de UGT y Comisiones Obreras contra la
reforma laboral, Bravo llamó “fascista” al presidente -al
presidente- del Gobierno de la comunidad autónoma”.

Però no és només això, sinó que les pròpies declaracions del
líder sindical Lorenzo Bravo, es dirigeix a José Ramón Bauzá
com a president, li diu: “Le quiero dedicar una píldora al
presidente de la comunidad autónoma José Ramón Bauzá”, al
presidente. I aquestes manifestacions i aquest estat de coses, es
produeixen en l’àmbit d’una manifestació en el carrer i per tant,
tampoc no es pot deslligar el Sr. Lorenzo Bravo de la
responsabilitat i la representació que ocupa en aquell moment
com a líder sindical i com a secretari general del sindicat UGT.
Per tant, no s’explica si ell actua com a líder sindical del
sindicat UGT, que es dirigeixi precisament a una persona
singularment considerada, o a un veïnat qualsevol, es digui com
es digui, en aquest cas José Ramón Bauzá, es dirigia,
precisament, com a líder sindical, al president de la comunitat
autònoma.
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I no només això, sinó que queda clar, perfectament clar, que
si el president de la comunitat autònoma no fos en José Ramón
Bauzá, aquestes declaracions no s’haurien practicat. Vull dir
que, si en José Ramón Bauzá no hagués estat el president, això
no s’hagués produït, si José Ramón Bauzá hagués estat un altre
càrrec institucional, no s’haguessin dirigit cap a ell,
precisament, aquestes manifestacions, es fan precisament dins
d’aquest precís àmbit i no un altre àmbit.

Per tant, jo crec que la defensa de l’Advocacia de la
comunitat autònoma està perfectament justificada i exerceix les
funcions de defensa en judici i representació, perquè
precisament s’agredeix de forma verbal el que representa en
José Ramón Bauzá com a president de la comunitat autònoma.
I aquestes funcions són les que precisament té assignades la
comunitat autònoma, el cos de lletrats de la comunitat
autònoma, i no en tenen altres més que defensar en judici,
d’acord amb l’article 73.1 de la Llei 2/2003, de 26 de març, de
règim jurídic de l’administració de la comunitat autònoma. Per
tant, aquesta actuació del cos de lletrats, entenem que està
perfectament justificada, d’acord amb uns fets i amb una
correlació de fets que es produeixen en un context que queda
perfectament acreditat, que queda perfectament acreditat.

El Sr. Lorenzo Bravo es volia dirigir al Sr. José Ramón
Bauzá, en la seva condició de president de la comunitat
autònoma, però no és que ho digui jo i no és que ho digui la
premsa, és que ho diu el mateix Lorenzo Bravo a les seves
pròpies declaracions, “Le voy a dedicar una píldora al
presidente de la comunidad autónoma José Ramón Bauzá”.
Miri, jo, de vegades, preparant les proposicions no de llei i la
seva defensa, em plantejo si veritablement vostès creuen el que
fan, creuen el que redacten, perquè en aquest moment no hi ha
ningú que no es pugui creure que aquelles declaracions no
anaven dirigides a José Ramón Bauzá com a president de la
comunitat autònoma, perquè, si no fos així, em diguin vostès a
qui anaven dirigides i en quin context anaven dirigides, si no
anaven dirigides a José Ramón Bauzá com a president,
precisament, de la comunitat autònoma, com a un veïnat
qualsevol de la comunitat autònoma, com a algú que passava
per allà, com a un ciutadà de Marratxí? M’ho diguin i m’ho
expliquin vostès, perquè si m’ho saben argumentar, tendran
vostès raó. Però precisament en aquest context de coses no es
produïen precisament aquestes declaracions.

Per tant, dir-los que els votarem, òbviament, en contra de la
seva proposició no de llei. Lamentar també aquestes
declaracions, perquè crec que ho hem de fer, d’una persona que
ja no és en aquest àmbit precisament, liderant un sindicat, no
tenc res a dir, però que pensam que en aquell moment aquelles
paraules no estaven a l’alçada dels interessos i de la
responsabilitat que en aquell moment el Sr. Lorenzo Bravo
representava. Però clar, no és qualsevol cosa el que va dir
Lorenzo Bravo i a més no és qualsevol el que diu o el que deia
el Sr. Lorenzo Bravo al llarg del temps i precisament quan
governava o mentre governava o mentre govern el Partit
Popular a la comunitat autònoma. Té antecedents, a Lorenzo
Bravo el coneixem tots.

I vull fer referència, precisament, a un apunt de premsa de
l’any 2011, just entrar el Partit Popular a governar. “Bravo ya
calificó de cerdos a los actuales miembros del Gobierno”. Això
ho diu, això ho posa aquí, aquesta és la persona que avui vostès
defensen en el Parlament, a una persona que va qualificar de
“cerdos” l’actual Govern de les Illes Balears. Contra això no fan
vostès proposicions no de llei, contra això no en fan vostès.
Vostès no qualifiquen precisament aquestes paraules com a
paraules impròpies i inadequades d’un líder sindical, vostès
defensen avui aquesta persona, la persona que diu “cerdos” al
Govern i la persona que diu “facha y fascista” a un president de
la comunitat autònoma, però no només pel que és, sinó pel que
representa.

Per tant, mirin, no tenc res més a dir, m’agradaria que
aquesta proposició no de llei vostès la retiressin, perquè crec
que no té cap tipus de fonament, no té cap tipus de contingut,
crec que cau per ella tota sola, i per tant crec que dignificaria la
seva actitud i el seu comportament si així ho fessin. Si no ho
fan, entenc que defensen aquestes paraules i defensen el Sr.
Lorenzo Bravo en relació amb totes aquelles agressions verbals
que aquest govern i en particular, el Sr. José Ramón Bauzá, ha
hagut de patir.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contradiccions Sra. Pilar
Costa, té un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Jerez, tanta sort que les
proposicions no de llei estan escrites, a part de totes les nostres
intervencions, perquè llavors ja em dirà vostè on diu ni paraula
la meva proposició no de llei que emparem les paraules que
vostè ha repetit aquí i que jo no repetiré en aquesta seu
parlamentària. La proposició no de llei del Grup Socialista el
que demana és que instem el Govern a abstenir-se d’utilitzar
fons públics, utilitzant els serveis de l’Advocacia de la
comunitat en el que nosaltres entenem que és defensar
interessos particulars del Sr. Bauzá, del president d’aquesta
comunitat, en un cas concret, com ha estat el de l’ex-secretari
general de la UGT, com ho és el de la pujada de sous dels alts
càrrecs, com ho és en defensa dels seus interessos particulars de
la farmàcia. Si vostè tot això ho vol reduir que nosaltres
emparam, ha arribat a dir, emparar, les paraules que vostè ha dit
aquí i que jo no repetiré, miri poca defensa tenen. És que no
m’ha dit ni paraula de la professionalitat i del prestigi i de la
independència que han de tenir els juristes que treballen a
l’Advocacia de la comunitat. I d’això és del que parla la nostra
proposició no de llei. Tota la resta que vostè ha afegit és per
despistar i per desviar l’atenció real del contingut de la
proposició no de llei.
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I miri, jo no som la jutgessa que va dictar una sentència
desestimant la querella del Sr. Bauzá, jo què vol que hi faci? És
que, encara que vostès no s’ho creguin, existeix la
independència del poder judicial i per dues vegades el president
Bauzá ha perdut, perquè li han arxivat la querella contra l’ex-
secretari general de la UGT. I això no té res a veure amb què el
meu grup defensi les paraules altisonants que vostè ha repetit
aquí, és que no té res a veure. Vagi vostè a explicar-ho al jutge
o a la jutgessa que va jutjar el cas, és que no té res a veure això.
El poder judicial ja s’ha pronunciat, punt. 

I vostè aquí m’ha tornat a reobrir tot el tema del contingut de
les paraules, si eren decorosos, si no... Podem discutir tot el que
vostè vulgui, però sobre el que s’ha de pronunciar avui aquí el
Grup Popular amb el seu vot -i gràcies al Grup MÉS perquè ja
ha dit que donarà suport a aquesta proposició no de llei-, del que
vostès votaran avui i aquí, no desviï l’atenció, és si estan a favor
de preservar la professionalitat i el prestigi de l’Advocacia de la
comunitat autònoma abstenint-se d’utilitzar els recursos públics,
utilitzant l’Advocacia per a interessos que nosaltres entenem, ja
no particulars, sinó personalíssims del senyor president, això és
el que diu la proposició no de llei, tota la resta que vostè ha
afegit està molt bé, però no té res a veure amb la proposició no
de llei.

I el que ara votarem és si estam d’acord a abstenir-nos
d’utilitzar fons públics a través de l’Advocacia de la comunitat,
perquè s’utilitzen fons públics, no és gratis tot això, això té un
cost econòmic; miri si té cost econòmic que a l’altra proposició
no de llei vostès deien que a la comunitat no hi havia diners per
mantenir el Consell Econòmic i Social, ni per mantenir el
Consell de la Joventut, idò miri, tots aquests recursos que vostès
tiren inútilment, els destinin a allò i a aquells organismes que
realment sí donaven un servei als ciutadans de les Illes Balears
i no a les obsessions del senyor president en defensar els seus
interessos particulars.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passam a la votació de la
proposició no de llei RGE núm. 9681/13.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 9681/13.

II. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 457/14,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual
se solAlicita la compareixença de la consellera
d'Administracions Públiques, per tal d'explicar la proposta
de modificació de la Llei d'emergències que, via disposició
final, modifica també la Llei de coordinació de les policies
locals de les Illes Balears.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que consisteix en el
debat i votació de l’escrit RGE núm. 457/14, presentat pel Grup

Parlamentari MÉS, mitjançant el qual se solAlicita la
compareixença de la consellera d’Administracions Públiques,
per tal d’explicar la proposta de modificació de la Llei
d’emergències que, via disposició final, modifica també la Llei
de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

Fixació de posició dels grups parlamentaris. En primer lloc
té la paraula per part del Grup Parlamentari MÉS i per un temps
màxim de deu minuts, la Sra. Fina Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, President. De forma molt senzilla, nosaltres pensam
que la consellera Riera ha de venir a explicar en el Parlament
aquest polèmic, per a nosaltres polèmic canvi de la Llei de
policies, perquè almanco modifica, a través d’una Llei
d’emergències, una Llei de policies aprovada fa escassament
dos mesos. No sabem, quan s’ha aprovat una llei fa dos mesos,
la necessitat de tornar-la modificar a través d’una altra llei.

I a més a més, quan aquest projecte de llei de modificació de
l’actual Llei d’emergències el que fa és polititzar la Prefectura
del cos de policies locals. I nosaltres pensam que això és
perillós i és conflictiu. Ha creat, quan nosaltres ho vàrem
anunciar va crear prou rebuig social, fins al punt que ahir, la
pròpia Sra. Riera, es va atracar a un parlamentari nostre i va dir
que, en principi, ho retiraria. Però nosaltres pensam que,
independentment que ho retiri, que reconegui l’errada, ha
d’explicar en el Parlament, primer aquest canvi, en dos mesos
tornar canviar una llei, quina necessitat hi ha hagut, quines han
estat les raons.

I després, sobretot perquè aquesta modificació permetia a
l’actual director d’Emergències, un dels promotors d’aquesta
modificació, aspirar a una plaça d’Intendent de policia de
Palma, perquè el beneficiava directament. Jo crec que s’ha
adonat de l’errada, perquè ahir, ja els ho dic, la Sra. Núria Riera
es va atracar al diputat Martí i li va dir que ho retiraria, però ens
sembla que és una badada molt important i que ha de donar
explicacions en el Parlament de com es va produir. Quina forma
de control té la consellera perquè es publiqui un avantprojecte
d’aquestes característiques, on afavoreix precisament la
promoció professional d’un dels seus alts càrrecs. Si era
conscient que això hi era, si no n’era conscient, en definitiva,
que doni explicacions en el Parlament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Pilar Costa, per un
temps màxim de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Anunciar el nostre vot favorable a la
solAlicitud de compareixença del Grup MÉS, sobretot, ja ho ha
explicat la seva portaveu, per l’incomprensible canvi o proposta
de canvi de la Llei de coordinació de policies locals. 



1142 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 69 / 5 de març del 2014 

 

Jo he de dir que és necessari que la consellera comparegui
i ho expliqui, sobretot perquè no ens podem creure que la
consellera no s’hagi adonat d’aquesta modificació, sobretot si
tenim en compte que el projecte que ha presentat és d’una petita
modificació de la Llei d’emergències i a través d’una disposició
addicional fa tota una modificació molt més àmplia que la
pròpia Llei d’emergències de la Llei de coordinació de policies
locals que acabàvem d’aprovar ara fa uns mesos en el
Parlament, amb l’única i clara intenció de permetre que qui és
ara director general d’Interior pugui accedir a la plaça
d’Intendent de la policia local de Palma. Nosaltres això creim
que és absolutament inadmissible.

Ens creiem les paraules de la Sra. Consellera de què ho vol
rectificar, si ho vol rectificar és tan fàcil com modificar aquest
esborrany o avantprojecte de modificació de Llei d’emergències
que modifica la Llei de coordinació de policies locals, que
encara no ha entrat en el Parlament, i així s’acabarà el debat. El
que passa és que també creim que la Sra. Consellera s’hauria de
fer mirar què passa allà dins, perquè per dues vegades, si ella no
s’ha temut, li han intentat colar, perquè amb la Llei de
coordinació de policies locals que va entrar en el Parlament en
el seu dia venia la mateixa redacció que intenten posar-li ara, i
va ser només arran d’una esmena a aquesta llei tant del Grup
Socialista com del Grup MÉS, que el Grup Parlamentari
Popular va accedir a aquesta esmena, es va modificar, la qual
cosa crec que va millorar molt el text, i ara resulta que tres
mesos després tornam estar amb el mateix. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, per part del Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Fernando Rubio, per un temps màxim de deu
minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Jo crec que ho ha deixat
bastant clar i reflectit la portaveu del Grup Parlamentari MÉS
quan ha dit que la consellera d’Administracions Públiques ha
mantingut contacte amb un membre del seu grup parlamentari.
I dir que consider que és absolutament necessari i positiu que el
Govern de les Illes Balears, a través dels seus consellers, com
en aquest cas la consellera d’Administracions Públiques, Núria
Riera, pugui mantenir converses amb un diputat de l’oposició
per tal d’arribar a futurs acords o poder pactar una modificació
o poder parlar sobre un tema quan parlam de la tramitació d’una
llei. Tot i que també hem de saber que quan es produeix un
debat parlamentari el Govern de les Illes Balears intervé o sol
intervenir, la consellera ho fa sempre que és una llei que afecta
la seva conselleria, en seu parlamentari i, per tant, allà es poden
demanar les explicacions i es poden demanar les qüestions que
siguin necessàries.

A part de tot això, també hi ha instruments de control
regulats en el nostre reglament de la Cambra parlamentària, per
la qual cosa es poden plantejar, doncs, aquelles preguntes o es
poden plantejar aquelles qüestions que facin falta i que siguin
qüestions que es vulguin aclarir o que vulguin que siguin
aclarides en públic, el que seria control parlamentari pròpiament
dit, si aquestes explicacions no han estat satisfactòries o si en el

marc de les converses privades, per dir-ho de qualque manera,
o de les converses que es puguin tenir o reunions que es puguin
tenir amb els diferents grups parlamentaris no han quedat
satisfets. 

En qualsevol cas, nosaltres pensam que aquesta qüestió no
és una qüestió, idò, que fonamenti una compareixença per part
de la consellera i, per tant, nosaltres no li donarem suport, però
insistim que la consellera ha manifestat aquesta bona voluntat
d’arribar a un acord amb els grups parlamentaris, i la portaveu
del Grup Parlamentari MÉS així ho ha dit en la seva
intervenció, i poc més em queda per afegir, no donarem suport
a aquesta petició.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam, doncs, a la votació de l’escrit RGE
núm. 457/14.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

Per tant, es rebutja solAlicitar la compareixença de la
consellera d’Administracions Públiques per tal d’explicar la
proposta de modificació de la Llei d’emergències que, via
disposició final, modifica també la Llei de coordinació de les
policies locals de les Illes Balears.

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