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EL SR. PRESIDENT:

...en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions?

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Sr. President, Margalida Serra, José María Camps.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, Francisco Mercadal sustituye a Cati Palau.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Sr. President, Conxa Obrador substitueix Pilar Costa.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

I Cristina Rita substitueix Marc Pons.

I. Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE
núm. 8676/14, de racionalització i simplificació de
l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. El primer punt de l’ordre del dia d’avui consisteix
en dictaminar el projecte de llei RGE núm. 8676/14, de
racionalització i simplificació de l’ordenament legal i
reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Els inform que la ponència, en aplicació de l’article 121.8 in
fine del Reglament del Parlament, per unanimitat, ha proposat
a la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals, una
esmena a l’annex 1, en el sentit de modificar l’apartat a),
incloure-hi una nova llei i modificar l’apartat d), en el sentit
d’incloure-hi una nova llei per la qual es modifica l’ordenació
farmacèutica de les Illes Balears.

Debat de les esmenes. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari MÉS, les RGE núm. 9821 i 9825/14, té la paraula
el Sr. Nel Martí, per un temps màxim de quinze minuts. Té la
paraula.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Bé, serà una intervenció breu, els companys també ja
exposaran el seu posicionament en tota aquesta tramitació i
negociació a final d’aquest projecte de llei.

Dir en aquest sentit, sí que volem exposar quina és la nostra
posició respecte les diferents esmenes que hem presentat, en
aquest sentit dir que tres de les esmenes, la RGE núm. 9822,
9823 i 9824 les consideram, i així ho hem defensat,
transaccionades, acceptades, negociades amb la resta de grups,
transaccionades a través de les modificacions que s’incorporen
a l’article 3, a la disposició final primera, que afecta l’article 47
bis de la llei del Govern i també a la disposició final segona de
l’article 18.7 de la Llei del Consell Consultiu que canvia la Llei
del Consell Consultiu.

Són modificacions, transaccions, que van en la línia del que
proposàvem que és afegir garanties de què en l’elaboració de la
consolidació de textos, no només es vetlli perquè el procediment
és correcte, sinó que també es vetlli perquè el contingut no ha
estat alterat. Entenem que tot el procediment ha de mantenir de
forma íntegra el contingut, per tant, del que es tracta és de
refondre i facilitar l’accés de la informació a la ciutadania, de
les normes, dels decrets i de les lleis, perquè que aquesta
necessita d’informes, tant de secretaria, com del Consell
Consultiu, que avalin també la integritat, l’autenticitat del text
aprovat en la tramitació corresponent, tant si és una llei, com si
és un decret.

A part d’açò, sí que mantenim, en canvi, les altres esmenes,
les RGE núm. 9821 i 9825. La RGE núm. 9821 fa referència a
un aspecte que seguim pensant que aquest Parlament hauria de
debatre i hauria d’incorporar en el futur i és la necessitat que els
textos refosos de lleis, retornin al Parlament, després de la
delegació legislativa, retornin al Parlament per ser validats.
Creim que el Parlament ha de ser més protagonista en tot aquest
procés de refondre textos legislatius i en aquest sentit nosaltres
volem aportar i defensar la necessitat d’aquesta major presència.
I finalment la RGE núm. 9825, que fa referència a les
derogacions i que nosaltres creim que les lleis i decrets que hi
ha incorporats a aquest annex, podrien ser més amplis, hauria
d’afectar altres lleis i en aquest sentit ja ho explicarem, perquè
creim que aquestes lleis també han de ser derogades, en el futur
debat en plenari.

Dir en aquest sentit, també, que crèiem inicialment que seria
difícil, que era difícil arribar a un acord. Hem de dir i ens hem
de felicitar que no ha estat així, que ha estat possible arribar a
un acord, perquè coincidíem amb l’esperit de la llei, coincidim
amb la necessitat que hi hagi textos refosos, textos consolidats
que facilitin, que simplifiquin, que eliminin també, que
descontaminin textos que no han estat derogats de forma
expressa, però que ho són de fet. I que, per tant, donen seguretat
i donen facilitat d’accés a aquests textos. Però en aquest sentit
coincidíem, ens van sorprendre un seguit de desacords i
diferències en la tramitació, però insistesc, crec que avui
l’important és que hem pogut arribar a un acord, el text tirarà
endavant, tot i que seguirem defensant aquestes esmenes que es
mantenen vives, que es mantindran vives i que defensarem en
plenari.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Aturaríem un segon per arreglar
el tema de la megafonia. La ley se resiste, pero se va a aprobar,
¿eh?

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Socialista
RGE núm. 9903 i 9919/14, té la paraula la Sra. Lourdes Aguiló
per un temps màxim de quinze minuts.
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LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Esper no fer servir tot el temps
de què dispòs. Vull dir també que aquesta llei finalment arriba
a aquesta comissió amb un acord prou important de tots els
grups parlamentaris, hi hem fet molta feina, no només amb els
grups parlamentaris, sinó també amb els tècnics, amb els quals,
com explicava el Sr. Martí, hem compartit com a mínim
l’objectiu final que era fer desaparèixer de l’ordenament jurídic
tot allò que ja és obsolet, està en desús o ja no vigeix tàcitament,
però que no tenia derogació expressa. I així mateix també,
refondre i simplificar tot allò que es manté vigent.

Amb aquesta idea, el meu grup partia d’un seguit d’esmenes,
mitjançant les quals preteníem que cada una de les institucions
exercís les seves competències, separant molt les funcions
legislatives reglamentària i executiva. Finalment, hem arribat a
un acord perquè consideram que serà positiu i molt més eficient
la proposta de què tot allò que siguin normes les derogui el
propi Parlament, amb l’acceptació prèvia que ens ha vengut
donada pel Govern, que els actes administratius, encara que
tenguessin la forma de decret, serien derogats per l’òrgan
competent de l’Executiu en cada cas, de vegades el president, de
vegades el Govern.

Pensam per tant, que amb les millores introduïdes el text...,
amb les millores introduïdes dins la fase parlamentària, el text
ha millorat considerablement i, en aquest sentit, podem donar un
suport genèric al text que finalment ha quedat viu, o quedarà viu
després d’aquesta comissió. He de dir per tant, primer, que hi ha
uns text en aquest moment consolidat de les esmenes, si avui
queden aprovades, tal com està previst, i que s’ha entregat a la
Mesa per facilitar la tasca després del treball en el plenari.

Quant a la primera esmena, la nostra, RGE núm. 9903, hi ha
un cert compromís, en aquest text es recull i per tant esperarem
la votació perquè quedi incorporada.

Respecte les esmenes RGE núm. 9904, 9905, 9906, 9909 i
9910, referides totes a la separació competencial entre allò que
havia de fer el Parlament i allò que ha de fer el Govern, les
entenem transaccionades amb la proposta que se’ns fa, d’afegir
a l’exposició de motius un darrer paràgraf que diu: “Així
mateix, i per mitjà d’una disposició addicional, s’insta el
Govern de les Illes Balears perquè, mitjançant el Consell de
Govern, o el president de les Illes Balears, segons els casos,
derogui els decrets que s’indiquen a l’annex 4, el contingut dels
quals es relaciona més aviat amb la potestat d’autoorganització
del Govern que amb la seva potestat reglamentària estrictament
normativa, i, en conseqüència, no s’entén adient derogar
expressament per mitjà d’aquesta llei”.

Amb l’afegit d’aquesta proposta a l’exposició de motius,
entenem que queden transaccionades, ho he dit abans, les
nostres esmenes RGE núm. 9904, 9905, 9906, 9909 i 9910.

Respecte de l’esmena RGE núm. 9907, també quedaria
transaccionada amb aquesta mateixa. Efectivament, aquí em
faltava afegir aquesta esmena com a transacció.

Després, l’esmena RGE núm. 9908, quedaria també..., que
fa referència a l’exposició de motius, quedaria, sembla ser,
acceptada, perquè l’hem vista afegida al text que ens han fet
arribar, al text d’alguna manera consolidat que se’ns ha fet
arribar.

La RGE núm. 9909 hem dit que quedava transaccionada. La
RGE núm. 9910 també.

Les dues esmenes, RGE núm. 9911 i 9913, que fan
referència a l’article 1, lletra c), i també amb la mateixa idea,
que no sigui el Parlament qui hagi de derogar els reglaments,
l’entenem transaccionada amb l’afegit d’una disposició
addicional, la disposició addicional única, que parlaria de
derogació d’altres decrets, disposició única, derogació d’altres
decret, mitjançant la qual s’insta el Govern de les Illes Balears
perquè, en el termini de 6 mesos, comptadors des de l’entrada
en vigor d’aquesta llei, i mitjançant l’òrgan competent en cada
cas, derogui els decrets que consten a l’annex 4 d’aquesta llei.
Amb aquesta transaccionaríem les esmenes RGE núm. 9911,
9913 i 9914.

A l’esmena RGE núm. 9912, amb el text que ens han fet
arribar, també constaria acceptada, si el Grup Popular ens ho
confirma.

La RGE núm. 9913 està transaccionada i la RGE núm. 9914
també.

La RGE núm. 9915, la retiraríem, dins aquesta mateixa línia
d’acord. 

I la RGE núm. 9916, també quedaria acceptada perquè veim
que en el text que se’ns ha fet arribar ja s’ha suprimit aquesta
expressió “llei”.

Quant a la RGE núm. 9917, hi hauria una transacció parcial,
se suprimeix l’expressió “decret” i estaríem disposats a
transaccionar allà on diu “i tota la relació de decrets que es
conté a l’annex 3", no s’inclogués dins... o no se suprimís de la
llei.

La RGE núm. 9918 la retiraríem.

I deixaríem viva la RGE núm. 9919, en el sentit que, igual
que ha expressat també el portaveu del Grup MÉS, consideram
que algunes normes legislatives que aquí no s’han incorporat,
com ara són la Llei 7/2012, d’ordenació urbanística sostenible,
o el Decret Llei 5/2013, del TIL, o la Llei 9/2013, de la Llei de
símbols, s’haurien d’haver derogat també mitjançant aquesta
llei. Per tant, la deixam viva en aquest sentit.

Proposam també acceptar l’esmena que ens ve de la
ponència, en relació amb la inclusió de la Llei d’ordenació
farmacèutica. I a l’annex 1 proposam la inclusió també de la
Llei 13/2014, de pressuposts generals de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, per refondre dins el cànon d’aigües.
Proposam que també s’inclogui no només la llei per la qual es
modifica l’ordenació farmacèutica de les Illes Balears, sinó
també el Decret Llei 1/2014, pel qual es modifica l’ordenació
farmacèutica de les Illes Balears, dins les normes que s’han de
refondre amb la Llei 7/1998, d’ordenació farmacèutica de les
Illes Balears.
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Quant a l’annex 2, proposam que s’afegeixi un decret, que
és el Decret 111/1990, no, perdó, el Decret 47/2014, de 7 de
novembre, de modificació del Decret 54/2002, que s’afegeixi a
aquest perquè no s’hi contenia.

I a l’annex 3, és on s’hauria d’afegir el Decret 111/1990, i
retirar d’aquest annex tots aquells decrets, bé del president o bé
del Govern, que, d’acord amb allò que hem dit abans de
l’exposició de motius i de la disposició addicional única, no són
pròpiament decrets normatius, sinó decrets-acte, que s’haurien
d’incloure a un annex 4.

Si això fos així, i amb el benentès que donam suport també
a les esmenes que queden vives del Grup Parlamentari MÉS,
nosaltres donam suport al text que se’ns ha proposat per part del
Grup Parlamentari Popular.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passaríem al Grup Parlamentari Popular, Sr.
Francisco Mercadal, per un temps màxim de quinze minuts.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia senyores i senyors
diputats. Em complau intervenir en nom del Grup Parlamentari
Popular en defensa, en contra de les esmenes presentades per
l’oposició al projecte de llei de racionalització i simplificació de
l’ordenament legal i reglamentari de les Illes Balears. I ho dic,
perquè pens que entre tots hem fet una bona tasca perquè avui
puguem celebrar aquesta comissió, que ja duem dues vegades
suspesa i avui sembla que veurà la llum de manera definitiva.
Una passa prèvia a l’aprovació definitiva de la llei i du
finalment un text que compti amb el suport majoritari dels grups
i que ordeni i facilita aquesta simplificació.

M’agradaria en aquesta breu intervenció, perquè és vera que
reservarem el debat més profundament per al plenari, agrair
especialment la colAlaboració dels dos portaveus que m’han
precedit, tant del Sr. Martí, com de la Sra. Aguiló, i de la
lletrada de la comissió, per tota la tasca que s’ha fet. I
especialment, sí que voldria el dia d’avui fer un agraïment molt
especial a la Sra. Aguiló, perquè ha tengut una colAlaboració
molt intensa i ha facilitat amb la seva tasca que avui puguem
dur a terme els acords que es plantegen i fer que entre tots
presentem un text més acurat, més ajustat, a fi d’obtenir el
màxim consens entorn a una qüestió en la qual tots estam
d’acord com és la simplificació i la racionalització del nostre
ordenament jurídic.

És important l’exercici de l’esponjament que avui feim a
falta d’un tràmit final, perquè hem de facilitar als ciutadans un
ordenament jurídic més comprensible i fàcil de seguir i no fer,
com passa en algunes ocasions, que una norma es toca, es retoca
i per poder-la seguir hem d’anar a diversos textos. 

Entrant a les esmenes i ja per concloure vull dir, per si de
cas me’n deix alguna, perquè és una mica complicat el
seguiment, i ja hi ha un ball de números d’esmenes i demés,
s’ha presentat a la Mesa una còpia del text amb els acords i les
modificacions que s’han fet, i jo em compromet també a
facilitar als serveis de la Cambra una còpia en format informàtic
per transcriure tot el que s’ha modificat.

En relació amb les esmenes del Grup Socialista, quedarien
acceptades les esmenes RGE núm. 9903, 9908 i 9916, així com
les transaccions que s’han esmentat de les esmenes RGE núm.
9904, 9905, 9906,  907, 909, 9910 i 9911. També s’accepta
l’esmena RGE núm. 9912 i es transaccionen també, amb els
termes que s’han exposat, les RGE núm. 9913 i 9914, i també
una transacció realitzada a l’esmena RGE núm. 9917.

I no s’acceptaria l’esmena RGE núm.9919, també del Grup
Socialista.

En relació amb les esmenes del Grup MÉS, no s’acceptarien
les esmenes RGE núm. 9821 i 9825, les quals continuarien
vives. I s’acceptarien les transaccions, amb els termes que s’han
exposat i tal com queda el text que s’ha presentat, a les esmenes
RGE núm. 9822, 9824 i 9823.

I aquesta seria la nostra intervenció perquè és cert que hi ha
hagut un moviment molt important d’esmenes, de transaccions,
de canvis, que crec que entre tots s’ha millorat. També és veritat
que hem d’agrair als serveis jurídics del Govern la seva
participació en aquesta neteja que s’ha fet d’aquest projecte de
llei que es va presentar, perquè crec que queda molt més
ordenada tota la potestat legislativa, la reglamentària i
l’executiva i que és un text molt més clar, tècnicament molt
millor del que en principi havíem començat a tractar.

I per tant, agrair el tarannà de tots els grups parlamentaris a
fi que aquesta llei pugui sortir de la millor manera possible i
agrair l’acord unànime per a la modificació dels annexos i
també la paciència de la lletrada d’aquesta comissió i de tots els
membres que hem vengut setmana rere setmana, però avui
finalment doncs podem dur un text que entre tots hem millorat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torn de rèplica per part del
Grup MÉS.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

No intervendré.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sra. Lourdes Aguiló?
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LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

No, moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Francisco Mercadal, (...).

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, també hi renunciam, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, idò passam a les votacions.

Votació de l’esmena proposada per la ponència a l’annex 1.

Vots a favor? Assentiment.

Votació de les esmenes proposades per unanimitat de la
ponència, esmena a l’article 2, annex 1, annex 2, annex 4.

Vots a favor? Unanimitat.

Ara passaríem a la votació conjunta de les esmenes, si cap
grup no demana votació separada, passaríem a la RGE núm.
9911de l’article 1 del Grup Socialista, amb la transacció; la
RGE núm .9822/14 de l’article 3 del Grup MÉS; la RGE núm.
9823, disposició final primera, del Grup MÉS i la RGE núm.
9824/14, disposició final segona, del Grup MÉS, amb
transacció; la RGE núm. 9912/14 de l’article 4, Grup Socialista;
la RGE núm. 9913/14 de l’article 4, Grup socialista, i la RGE
núm. 9914/14, article 4, del Grup Socialista, amb transacció; la
RGE núm. 9916/14, annex 3, del Grup Socialista; la RGE núm.
9917/14, annex 3, Grup Socialista, amb transacció; la RGE
núm. 9903/14, exposició de motius, del Grup Socialista; la RGE
núm. 9904/14, exposició de motius, del Grup Socialista; la RGE
núm. 9905/14, exposició de motius, del Grup Socialista; la RGE
núm. 9906/14, exposició de motius, del Grup Socialista; la RGE
núm. 9907/14, exposició de motius, del Grup Socialista; la RGE
núm. 9909/14, exposició de motius, Grup Socialista; i la RGE
núm. 9910/14, exposició de motius, del Grup Socialista, amb
transacció, i per últim, la RGE núm. 9908/14, exposició de
motius, del Grup Socialista.

Vots a favor? Unanimitat.

Ara passaríem a la votació conjunta de les esmenes, si cap
grup no demana votació separada, que serien la RGE núm.
9821/14, article 2, Grup MÉS; la RGE núm. 9825/14, annex 3,
del Grup MÉS, i la RGE núm. 9919/14, annex 3, del Grup
Socialista.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Abstencions? Cap abstenció.

Ara, per últim, passaríem a la votació conjunta de l’articulat,
denominació del projecte de llei, article 1, article 2, article 3,
article 4, disposició addicional única, disposició final primera,
disposició final segona, disposició final tercera, annex 1, annex
2, annex 3, annex 4 i exposició de motius.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 

Abstencions? 6.

En conseqüència queda dictaminat el Projecte de llei RGE
núm. 8676/14, de racionalització i simplificació de
l’ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.

Així mateix es recorda que, d’acord amb l’establert a
l’article 125 del Reglament de la Cambra i atesa l’aplicació del
procediment d’urgència, 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 al Ple.

II. Proposició no de llei RGE núm. 503/15, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a necessària
negociació del Reglament marc de coordinació de policies
locals.

Passaríem al segon punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en el debat de la Proposició no de llei RGE núm.
503/15, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a la necessària
negociació del Reglament marc de coordinació de policies
locals.

Per tal de defensar-la té la paraula el Sr. Nel Martí, per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Sí que volia aprofitar avui per
exposar el motiu d’aquesta proposició no de llei, els elements
que són vigents i els elements que han caducat des que es va
presentar aquesta proposta i arriba avui a debat a aquesta
comissió. 

La Llei 4/2013, de coordinació de les policies locals de les
Illes Balears, establia, estableix a la disposició final primera
que, abans d’un any -i ho diu explícitament-, abans d’un any
d’entrada en vigor de la llei, el Govern ha de dictar les
disposicions necessàries per al seu desenvolupament i aplicació.
El termini de l’any ha passat fa molt, som ja..., ens atracam cap
al segon any i el decret per al desenvolupament reglamentari
s’ha aprovat o està en procés en aquest moment. S’ha presentat
almenys, ha passat el termini d’alAlegacions, etcètera, de fet, el
termini d’alAlegacions acabava dia 19 de gener del 2015 i es
varen presentar per part de diferents sindicats diferents
propostes.
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En aquest sentit, el nostre grup considera que al procés que
s’ha seguit en la llei i en el desenvolupament reglamentari li ha
faltat tot allò que fa referència a transparència i participació. Per
què? Primer, perquè la Llei de coordinació de policies locals
està encara avui, té pendent ser modificada per incorporar-hi el
contingut de l’acord de la Comissió bilateral Estat-CAIB el qual
afecta onze articles i una disposició transitòria, amb
modificacions i articles derogats, a més de modificacions en la
interpretació. 

La llei tal com va ser aprovada pel Parlament és, ara mateix,
reconeguda per les dues parts, Estat i comunitat autònoma, com
a una llei amb advertiments previsiblement inconstitucional. De
fet, el conseller afectat doncs va proposar ja un text de
modificació de la Llei de coordinació de les policies locals, un
text que finalment no s’ha tramitat, per tant, avui tenim com a
vigent una llei amb articles i disposicions reconeguts com a
previsiblement inconstitucionals però que no s’han resolt, estan
pendents, per tant.

En segon lloc, el decret que impulsa el Govern vol
desenvolupar una llei, com deia, previsiblement amb aspectes
inconstitucionals i que ha de ser modificada i aquest decret a
diferència del que es podria pensar sí que inclou aspectes que
l’acord de la comissió bilateral recull, un decret que recull
aspectes que la comissió bilateral modifica, un decret que
desenvolupa una llei amb aspectes que la comissió bilateral
reconeix com a inconstitucionals.

Exemples d’aquesta situació: la llei a l’article 8.2 diu, sobre
les associacions de municipis, textualment, en el punt 2, com
deia, diu: “La competència per autoritzar l’associació per a la
prestació de serveis de policia local correspon al conseller o
consellera competent en matèria de coordinació de policies
locals, mitjançant una resolució, i requereix, a més dels requisits
determinats per la legislació vigent, un informe previ de la
Comissió de Coordinació de les Policies Locals de les Illes
Balears.” Bé, idò, l’acord bilateral deroga el punt 2, atès que
aquesta és una competència estatal excepte per a les comunitats
que han assumit la funció, i no és el nostre cas. És a dir, el
decret desenvolupa un article que la comissió bilateral proposa
que sigui derogat.

L’article 10.2 del projecte de decret, diu també: “Abans de
subscriure l’acord de colAlaboració s’ha d’obtenir l’autorització
de la Secretaria d’Estat de Seguretat del Ministeri d’Interior.”
És a dir, el projecte de decret altera la llei per adequar-se a
l’acord de la comissió bilateral, la qual cosa consideram que és
un nyap jurídic de primer ordre.

Per altra banda, en aquest context de manca de rigor i de
tenir un decret que no s’ajusta, almenys a les recomana... a les
recomanacions no, als acords de la comissió bilateral, ens
trobam que..., pensam que aquest decret també havia de ser
negociat en el si de la Comissió de Coordinació de Policies
Locals de les Illes Balears, que, en el moment en què es va
presentar aquesta proposició no de llei, no s’havia fet.

Posteriorment, efectivament, sí que s’ha debatut, s’ha inclòs
a l’ordre del dia de la Comissió de Coordinació de Policies
Locals i s’ha tractat, tot i dir que es va informar, però el procés
de negociació es va quedar en un simple procés d’informació.
I en aquest sentit, hem de lamentar que aquest procés no hagués
estat doncs molt més insistent en tot aquest procés de
participació, entre altres coses per tots el dubtes de legalitat que
he esmentat abans. I també per una altra qüestió perquè
insistíem en aquest procés de transparència i de rigor: hem de
recordar un antecedent nefast d’intent del Govern de modificar
la Llei de coordinació de policies locals, per tal de fer que la
designació del cap de policia no seguís un criteri professional,
sinó discrecional, i que ho pugui ser qualsevol agent del cos,
independentment de la categoria i formació; modificació
aquesta que beneficiava precisament el director general Sergi
Torrandell, tal com ell mateix, pels mitjans de comunicació, va
reconèixer. El mateix grup, el nostre grup així ho va exposar i
el Govern, crec que amb responsabilitat, va retirar aquella
proposta.

Bé idò, avui amb aquest nou decret reglamentari, es tornen
generar dubtes sobre la parcialitat del procés. En què trobam
dubtes d’aquesta imparcialitat? Els trobam quan el decret recull,
per exemple, el coneixement d’idiomes, que fins ara es
valoraven els certificats acreditats de coneixement de qualsevol
llengua oficial d’altres comunitats autònomes o estrangera,
expedits o homologats per les escoles oficials d’idiomes, bé idò
ara es canvia i s’inclouen els estudis de les universitats també.
Pot ser raonable, pot ser no, l’únic que demanam és
transparència. 

També el pes que tenien fins ara les titulacions universitàries
no beneficiava a qui tenia dues o tres titulacions de llicenciatura
i ara, en canvi, sí. Ara s’arriben a considerar fins a tres
titulacions superiors, cosa que mai i enlloc no trobaran que
s’hagi tingut en compte.

Per què aquests canvis? Val la pena insistir que segurament
tenen explicació i tal vegada són raonables, però tant una cosa
com l’altra exigeixen que aquests acords haguessin estat,
efectivament, no només informacions a la comissió, sinó acords
de tots els membres de la comissió per evitar dubtes que es
vulgui afavorir persones concretes en tot aquest procés.

Açò és el que demanava i intentava recollir aquesta
proposició no de llei. Sí que és ver que la proposta de resolució
avui ha quedat desfasada, la proposta de resolució proposava
instar que la Comissió de Coordinació de Policies Locals
informés i negociés tot açò que recull el decret en relació amb
el reglament marc de coordinació de policies locals. La
comissió s’ha dut a terme, per tant, avui perdria sentit. Però sí
que no volem perdre l’oportunitat per, tot i no ser vigent l’acord
de resolució, insistir en la necessitat de transparència en tot
aquest procés reglamentari. Molts dubtes, massa dubtes
s’inclouen, són vius, en aquest procediment, dubtes legals,
dubtes de transparència, dubtes d’imparcialitat.
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Dit açò, i haver tengut l’oportunitat ja d’haver exposat la
nostra posició, i atès que la proposta de resolució no seria avui,
no tindria avui cap funció, doncs retiraríem, retiraríem,
retirarem el nostre punt d’acord, simplement, no perquè no sigui
cert, no sigui vigent tot el motiu que justificava aquesta proposta
de resolució, però avui aprovar aquesta proposta de resolució no
duria enlloc, no serviria per aconseguir major transparència i,
bé, resoldre tots aquests dèficits que creim que té aquest decret,
per tant, la retiraríem i deixaríem que en una altra proposta de
resolució puguem actualitzar tot açò que he esmentat
anteriorment.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. 

Doncs, una vegada retirada la proposta, no havent'hi més
assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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