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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores diputades, senyors diputats, començam el
plenari d’avui amb la lectura de la declaració institucional del
Parlament a l’Any fra Juníper Serra.

Declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears per commemorar l’any 2013 Any Juníper Serra
(1713-2013).

LA SRA. SECRETÀRIA:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

“Proposta de declaració institucional del Parlament de les
Illes Balears per commemorar l’any 2013 Any Juníper Serra
(1713-2013).

El 24 de novembre de 2013 es commemorà el tercer
centenari del naixement a Petra, Mallorca, del beat fra Juníper
Serra, missioner franciscà que va dur a terme una intensa tasca
d’evangelització als primers assentaments que varen donar lloc
a l’actual estat de Califòrnia.

Així, a la seva mort, a la missió de San Carlos Borromeo,
Monterey, Califòrnia, varen quedar establertes nou missions que
amb el temps es convertirien en ciutats tan importants com Los
Ángeles, San Francisco, San Diego, Sacramento, etc.

De la importància que es dóna al Estats Units d’Amèrica a
la seva contribució és bona mostra el fet que es tracti de l’únic
espanyol que té una estàtua al National Statuary Hall al
Capitoli, lloc al qual estan representants els personatges més
ilAlustres d’aquella nació.

Es dóna la circumstància a més que cada estat membre pot
proposar únicament dos personatges per ser immortalitzats en
aquesta galeria i el pare Serra va ser una de les dues propostes
de l’estat de Califòrnia. D’altra banda, la ciutat de San
Francisco va adquirir el 1932 la seva casa natal a Mallorca i des
de 1958 fins a la creació re l’Associació d’Amics del Pare Serra
va ser la societat de pioners de Califòrnia la que es va
encarregar de la seva conservació i administració.

A més, el seu procés de beatificació, culminat el 25 de
setembre de 1988, va ser iniciat l’any 1948 precisament a
Monterey. El Ple del Consell Insular de Mallorca va aprovar el
14 de juny de 2012 la declaració de 2013 com a Any Juníper
Serra. El 19 d’octubre de 2012 el Govern de les Illes Balears va
prendre l’acord pel qual es declara l’Any Juníper Serra 2013 en
tot el territori de les Illes Balears i es creen els òrgans de
representació i organització de la commemoració d’aquesta
efemèride.

En aquest mateix sentit, el Congrés dels Diputats i
concretament la Comissió de Cultura en la sessió de dia 11 de
desembre de 2012 aprovà la Proposició no de llei relativa a la
commemoració del tercer centenari del naixement de fra Juníper
Serra i instà el Govern central entre d’altres peticions a
colAlaborar amb les institucions de Petra, de Mallorca i de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, així com amb les
universitats i associacions acadèmiques relacionades amb la

vida i obra de fra Juníper Serra en la commemoració del seu
tercer centenari.

Per últim, la Comissió d’Assumptes Iberoamericans del
Senat va aprovar per assentiment el passat 10 de gener de 2013
una declaració institucional sobre la commemoració del
naixement de fra Juníper Serra i posà de manifest la rellevància
que el seu suport i participació pot tenir en el bon
desenvolupament de tots els actes commemoratius d’un
personatge que representa com pocs els vincles històrics entre
Espanya i Iberoamèrica.

De la mateixa forma, la cambra alta en la sessió plenària
celebrada dia 6 de febrer de 2013 va aprovà la declaració
institucional sobre la commemoració del tercer centenari del
naixement de fra Juníper Serra, declaració institucional que neix
de l’esmentada comissió d’Assumptes Iberoamericans.

Feta l’exposició anterior i després que la Mesa del Parlament
de les Illes Balears acordàs a la reunió celebrada el 24 d’abril de
2013 atendre la petició del president de la comissió
organitzadora i del comissionat autonòmic per a l’Any Juníper
Serra, mitjançant la qual se solAlicitava colAlaboració d’aquesta
cambra autonòmica, el Ple del Parlament de les Illes Balears a
la sessió que se celebra avui, dia 11 de juny de 2013, acorda el
següent:

Commemorar el tercer centenari del naixement de fra
Juníper Serra, colAlaborar amb la comissió organitzadora per a
l’Any Juníper Serra 2013 per tal que a la seu del Parlament de
les Illes Balears puguin tenir cabuda alguns dels actes inclosos
al programa oficial Any Juníper Serra 2013.

Promoure l’agermanament i els vincles culturals entre les
Illes Balears i Califòrnia. 

Promoure durant el present any una visita de la Mesa i la
Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears a la casa
pairal i al Museu Juníper Serra de Petra, així com dur a terme
una recepció oficial per part d’aquesta mesa a l’esmentada
comissió organitzadora de l’Any Juníper Serra 2013.

Per últim, el Parlament de les Illes Balears vol mostrar, amb
la present declaració institucional, públicament la seva
satisfacció pel fet que en el centenari del seu naixement fra
Juníper Serra continua essent un referent, com a balear que fou,
per a l’estat nord-americà de Califòrnia en ser precursor i
fundador de ciutats tan importants com Los Ángeles, San
Franciso, San Diego i Sacramento.”

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Començam la sessió d’avui. El primer punt de
l’ordre del dia correspon al debat de les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple.
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I.1) Pregunta RGE núm. 5990/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Llorenç S. Galmés i Verger, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a reunió entre el president del Govern i el
governador de la regió grega sud.

Primera pregunta, RGE núm. 5990/13, relativa a reunió
entre el president del Govern i el governador de la regió grega
Sud, que formula el Sr. Llorenç Galmés i Verger del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. GALMÉS I VERGER:

Gràcies, presidenta. Diputades, diputats, molt bon dia a tots,
per tots són conegudes les greus problemàtiques amb les quals
han de conviure els ciutadans de les Illes Balears pel fet de viure
en aquest paradisíac arxipèlag. El Govern del president Bauzá
des del primer dia en què va agafar la responsabilitat d’aquest
executiu ha posat de manifest el gran esforç que ha duit a terme
per tal de disminuir aquestes en la mesura en què fos possible.

Un dels grans esforços que s’ha realitzat durant aquest temps
ha estat el d’explicar de primera mà aquestes problemàtiques a
la Unió Europea i, malgrat les previsions del tractat de
funcionament de la Unió, s’ha aconseguit encara que es tengui
en compte la situació de desavantatge respecte a la resta de
regions europees.

El passat dilluns 20 de maig es va celebrar a Palma una
reunió entre el president del Govern balear i el governador de la
regió grega Sud, acció emmarcada en el full de ruta que es va
marcar el Govern de les Illes Balears des de principis de
legislatura per tal d’adoptar una estratègia adequada que abordi
les necessitats específiques de les nostres regions insulars.

D’aquesta trobada es va materialitzar un document en
defensa de la insularitat davant l’Estat espanyol i les institucions
europees, el qual va ser signat pels dos representants,
conseqüència que els problemes d’insularitats són exactament
els mateixos estant aïllats de la part continental.

La unió d’aquestes dues regions d’Europa crearà una força
compensatòria per donar a conèixer més la realitat que es
desconeix. El document ha estat firmat en ple procés de
negociació del paquet legislatiu de la política de cohesió que
marcarà les actuacions del període 2014-2020 i que fixarà els
fons europeus durant aquests anys.

Per això, s’afirma en aquest document que és necessari que
les institucions europees reconeguin les reivindicacions de les
regions insulars per tal de salvaguardar aquests paradisíacs
territoris i que s’aconsegueixi una major igualtat entre regions.

Per tot l’anteriorment comentat, li deman, Sr. Conseller,
quins són els objectius concrets que es varen marcar a la reunió
que es va celebrar entre el president del Govern balear i el
governador de la regió grega Sud a Palma el passat dilluns 20 de
maig i que reflecteixen en l’esmentat document. Moltes gràcies,
presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representat del Govern per respondre.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez i Pérez):

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores
diputados, efectivamente en los días pasados hubo una reunión
entre el presidente de esta comunidad autónoma y el gobernador
de las islas del Egeo Sur que podemos calificar de muy
productiva, porque en esta reunión se acordó cooperar tanto en
el ámbito comercial como en el ámbito político. 

Hay que tener en cuenta que son dos regiones que tienen la
misma problemática que se deriva por las desventajas que
supone el hecho insular. En esta reunión se firmó una
declaración de intenciones con la finalidad de ir juntos a Europa
para hacer un frente común y por lo tanto tener más peso allí.
Hay que tener en cuenta que las dos regiones, como le he
comentado antes, tienen las mismas desventajas por el hecho de
la insularidad.

En este protocolo de intenciones se acordó o se expresó la
voluntad de las dos regiones de formar parte de Island 2020 lo
que supone un refuerzo económico para todas las regiones que
tienen estas desventajas naturales. También se acordó que
hubiese una partida específica, concreta dentro de los próximos
presupuestos para el período 2014-2020 de la Unión Europea
para turismo. También defender de una forma conjunta temas de
transporte o de energía. Y se acordó también que las dos
regiones harían un frente común para intentar que los 150
kilómetros se eliminaran, que los establece la Comisión
Europea, para intentar que las dos regiones pudieran acceder a
estos fondos para proyectos transfronterizos.

En cualquier caso, decirle que seguiremos avanzando en la
linea de incorporar más regiones que tengan las mismas
desventajas que nosotros para tener más peso en Europa.

Muchísimas gracias.

I.2) Pregunta RGE núm. 5985/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a recursos per lluitar contra els incendis forestals.

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta, RGE núm. 5985/13, relativa a recursos per
lluitar contra els incendis forestals, que formula el diputat Sr.
Miguel Ángel Jerez i Juan del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Conseller, en el que duim d’any les Illes Balears
s’han vist afectades per 21 incendis forestals que han cremat
aproximadament 9 hectàrees de superfície, una xifra que se situa
en el 81% per sota de la mitjana de superfície cremada entre el
gener i el mes d’abril dels deu darrers anys, del total de les 9
hectàrees de terreny cremades, 3 corresponen a superfície
d’arbres. 
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No obstant aquestes bones estadístiques que ens permeten
viu l’optimisme, no és fins al mes de maig i al llarg de la
temporada d’estiu quan el risc d’incendi s’incrementa de
manera notable. Tant és així que en la temporada anterior, a la
temporada estival de l’any 2012 es varen produir la major part
de 143 incendis forestals que es varen registrar en les Illes
Balears, dels quals 104 varen ser a Mallorca, 27 a Eivissa, 11 a
Menorca i 1 a Formentera, en total es varen cremar 355
hectàrees, la majoria superfície boscosa, el 40% intencionat,
36% per negligències, 2% per causes naturals, 3% per
reproducció i 6 per causes desconegudes.

Quin dubte hi ha que la superfície arborada i el valor del
paisatge són elements molt preuats a les nostres illes per les
nostres limitacions territorials i qualsevol agressió de magnitud
en el nostre mitjà natural causa un impacte d’incalculables
conseqüències. 
Per aquesta precisa raó són extremadament importants les
campanyes de sensibilització i les campanyes de formació en
prevenció que permetin conscienciar la població de la veritable
profunditat de la tragèdia cada vegada que desapareix de la
nostra geografia una massa de bosc per reduïda que sigui.

Els programes de prevenció i extinció d’incendis en la nostra
comunitat autònoma també són fonamentals i han de dissenyar-
se des de la màxima de les exigències mitjançant polítiques de
colAlaboració institucional que possibilitin una bona
sincronització entre els cossos de professionals que
desenvolupen els operatius d’extinció i la resta d’agents que
habitualment hi participen, quin dubte cap que l’eficàcia i
l’eficiència en la resposta a tot aquest tipus d’incendis forestals
en depèn una bona coordinació.

Per tot això, Sr. Conseller, el Grup Parlamentari Popular i
aquest portaveu li demanam, de quins recursos disposa el
Govern de les Illes Balears per prevenir els incendis forestal i
per coordinar la lluita contra aquests en el nostre territori?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, els recursos que
destina el Govern enguany al que és el control i l’extinció
d’incendis forestal són exactament els mateixos que hi destinava
l’any passat i l’altre.

En medis aeris tenim quatre helicòpters, un a Eivissa, un a
Menorca i dos a Mallorca, tenim tres avions de càrrega en terra,
també n’hi ha un a Eivissa i dos a Mallorca, un del ministeri, un
avió de coordinació i vigilància i després també tenim un avió
amfibi, un canadair que és també del Ministeri d’Agricultura. 

Mantenim els mitjans terrestres amb set brigades terrestres,
quatre brigades a Mallorca, Alcúdia, Calvià, Artà i una de
reforç, dues brigades a Eivissa i Formentera, al sud i al nord, i
una brigada a Menorca al centre. Dues brigades
helitransportades que són a Son Boned i a San Servera. També
tenim el mitjans que teníem, nou autobombes, sis a Mallorca,
dues a Eivissa i Formentera, una a Menorca. Continuam
mantenint els llocs de vigilància, alguns els hem substituït per
vigilància amb càmeres, però continuam fent la mateixa
vigilància, fins i tot creim que de millor manera de com es feia
l’any passat i tenim set vehicles de vigilància primera
intervenció. 

Per tant, com a primera manifestació que vull fer és que el
Govern de les Illes Balears té molt clar i ha tengut sempre molt
clar que hem de treballar en la prevenció, hi hem fet feina, però
també en l’extinció i hem mantingut tots els esforços necessaris
perquè tenguem l’operatiu igual que l’hem tengut els darrers
anys. Crec que ha quedat perfectament demostrat, l’any passat
sobretot, que els operatius funcionaven a la perfecció i d’una
forma molt coordinada com bé ha dit vostè.

L’any passat vàrem arribar a tenir 9 i 10 incendis simultanis,
en el mateix temps i la nostra gent va funcionar a les mil
meravelles. La coordinació entre a Direcció General
d’Emergències i el personal de protecció civil, els bombers de
Palma, de Menorca, d’Eivissa, la Guàrdia Civil, Policia
Nacional, policies locals, la UME quan l’hem haguda de
menester i tots els nostres efectius d’IBANAT ens han
demostrat la seva professionalitat. I l’important d’això és que
mantenim molts d’incendis, però no arriben a proliferar i això
és gràcies a la coordinació inicial i a la ràpida intervenció des
d’un primer moment. 

Per tant, vostè ha fet menció de les estadístiques, en aquest
moment ens són favorables, però dins una campanya pot passar
qualsevol cosa. Procurarem sense dubte que es controlin de
manera immediata els incendis igual que va passar l’any passat.
Moltes gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 5989/13, de l'Hble. Sr. Diputat
Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a tècniques de fracking.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tercera pregunta, RGE núm. 5989/13, relativa a tècniques
de fracking, que formula el Sr. Jaime Fernández i Juan del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados, la
fracturación hidráulica o fracking es una técnica utilizada para
la extracción de gas no convencional, una técnica que consiste
en extraer el gas atrapado en las rocas del subsuelo mediante la
fracturación de éstas.
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La fracturación de la roca se lleva a cabo mediante
perforaciones verticales y horizontales por donde a posteriori se
inyecta una mezcla de agua con arena con una serie de aditivos
químicos a gran presión. Todo esto hace que el gas se libre y
ascienda a la superficie a través de los pozos creados. 

Esta técnica que lleva años aplicándose se desarrolló y se
desarrolla sobre todo en los Estados Unidos de América, por
ello en ese territorio ya tienen una experiencia en la aplicación
de dicha técnica y se han podido evaluar toda una serie de
posibles inconvenientes y problemas de estas prácticas, de las
que cabe destacar la contaminación de aguas superficiales y
subterráneas, la contaminación del aire, alteraciones del paisaje
y del terreno, contaminación de suelos, riesgos sísmicos y un
gran consumo de agua.

Además esta técnica se ha intentado desarrollar en varios
lugares de la geografía española, y podemos destacar el fuerte
impulso que le dio el gobierno socialista de Patxi López en el
País Vasco. Este gobierno socialista llegó a modificar la ley de
la naturaleza con el objetivo de poder aplicar técnicas de
fracking en zonas protegidas por su riqueza medioambiental.

Así pues, debido a que el Gobierno de España está
tramitando en el Congreso de los Diputados la Ley para la
garantía de suministro eléctrico e incremento de la
competitividad en los sistemas eléctricos insulares y extra
peninsulares, en la cual se recogen varios disposiciones que
regulan de alguna manera las prácticas de fracking, desde este
grupo parlamentario queremos hacer constar nuestra
preocupación y rechazo a la aplicación de técnicas de fracking
en todo el territorio de la comunidad autónoma de las Islas
Baleares.

Es por todo ello que desde el Grupo Parlamentario Popular
le queremos preguntar al Sr. Conseller de Economía y
Competitividad qué postura adoptará el Gobierno de las Islas
Baleares sobre la aplicación de técnicas de fracking que se
mencionan en el Proyecto de ley para la garantía de suministro
e incremento de la competitividad en los sistemas eléctricos
insulares y extra peninsulares.

Gracias, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula ara el representant del Govern per respondre,
Sr. Conseller.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Sra. Presidenta. Sr. Diputado, contextualizando el marco
donde se presentó esto por parte del ministerio, el pasado 20 de
mayo, como ya trasladamos, hubo una conferencia sectorial de
energía en el ministerio. Esta conferencia estaba presidida por
el ministro y participábamos todas las comunidades. Entre otros
temas que se trataron allí, donde el ministro nos trasladó y
confirmó que Baleares iba a tener un régimen especial de
energías renovables, se habló de este sistema de fracking, que
se iba a incorporar en una ley para regularlo. La incorporación
es a través de dos disposiciones, una en la que se incorpora el
fracking como sistema de prospección y extracción, y dos, que

antes de todo hay que hacer un análisis de evaluación
medioambiental.

Bueno, vistos los riesgos que usted nos ha trasladado,
analizada la información y llevándola a nuestras islas tenemos
claro que estos riesgos no podemos asumirlos, por tanto como
gobierno no vamos a utilizar ni vamos a dar permisos para que
el fracking sea un sistema de prospección y extracción.

Así mismo, sí este gobierno va a trabajar y a luchar por la
implantación de las energías renovables...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor, silenci.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

...y limpias. 

Por tanto, a su pregunta, no, el fracking como gobierno y
espero que con el apoyo de...evidentemente de todos los
agentes, el fracking no será en nuestra isla un sistema de
extracción. 

I.4) Pregunta RGE núm. 5978/13, de l'Hble. Sr. Antoni
Pastor i Cabrer, diputat no adscrit, relativa a requisit del
català als ajuntaments.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quarta pregunta, RGE núm. 5978/13, relativa a requisit del
català als ajuntaments, que formula el diputat no adscrit Sr.
Antoni Pastor i Cabrer. Té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, moltes gràcies, presidenta. Sra. Consellera, des de
l’aprovació de la Llei 9/2012 tots els ajuntaments tenien clar
que el català deixava de ser un requisit dins l’administració i
sobretot els ajuntaments la podien exigir a les places que
traguessin. Durant unes hores o durant uns dies hi ha hagut una
petita confusió -pens- ja que es va aprovar una esmena que no
va en aquest sentit, la veritat és que vostè ho ha aclarit en els
mitjans de comunicació d’una manera, jo diria, no molt clara.
Ens agradaria saber si realment el Govern té intenció de complir
aquest mandat parlamentari i pensa fer alguna modificació
legislativa per tal de poder-lo complir.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern per contestar.
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LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Maria Núria Riera i Martos):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, aquest govern de les
Illes Balears és plenament conscient del seu compromís amb els
ciutadans d’aquestes illes i per això es va modificar la Llei de
funció pública, per permetre que tant l’accés com la provisió de
llocs dins l’administració es fessin en condicions d’igualtat.
També som plenament conscients del nostre respecte i de la
nostra defensa de l’autonomia local.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies. Sra. Consellera, supòs que tenim criteris
diferents d’igualtat, exigim el castellà i no exigim el català. A
mi m’agradaria saber és si aquest govern fa comptes complir
amb els mandats parlamentaris, jo crec que l’esmena presentada
pel Grup MÉS és claríssima, respectar, en aquest cas els
municipis, on considerin que la llengua catalana ha de ser per a
tota la seva plantilla. Difícilment ho podran fer, Sra. Consellera,
perquè vostè sent directora general de Funció Pública va
trametre un escrit als ajuntaments, amb data 25 de juliol, on
detallava quines eren les places que podrien exigir el requisit de
català, les determinava, eren molt poquetes. 

Tenim informes dels secretaris dels ajuntaments que diuen
que no es pot complir aquest mandat parlamentari mentre
aquesta llei estigui en vigor. I vostè dirà, és que ho han de
justificar, jo crec que per a un ciutadà de les Illes Balears seria
molt bo d’entendre que s’ha d’exigir a un funcionari que pugui
atendre els ciutadans o que els ciutadans es puguin expressar en
una de les seves llengües pròpies. 

Jo diria que això seria tan senzill, però vostès no ho pensen
així, vostès no fan comptes canviar. A mi m’agradaria que
aclarís exactament quina és la seva idea, quina és la seva
intenció i que tornessin enrere o diguessin que s’han equivocat
prement el botó i aprovant aquesta esmena, perquè l’únic que
fan és confondre encara més els ciutadans i després no fer
absolutament res per canviar-ho. O vostès canvien aquesta llei
o els ajuntaments no tenen la llibertat per decidir a quines places
del seu catàleg de llocs de feina han d’exigir el requisit de
català. Tot l’altre és enganar la gent. Jo els demanaria que
rectifiquessin si no els ciutadans hauran d’esperar dos anys
perquè tornem a allò d’abans.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern per contestar.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Maria Núria Riera i Martos):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, com li deia, aquest
govern té ben clar quin és el seu compromís amb els ciutadans
de les Illes Balears i per això, fruit d’aquest compromís, la
pròpia llei de funció pública preveu excepcionar per les
diferents administracions aquells llocs de feina que es
consideren que per les seves funcions han de determinar un
determinat requisit. 

En aquest sentit, el Govern de les Illes Balears va
excepcionar d’acord amb aquesta llei, disposició addicional
dotzena apartat f, per si li interessa, determinades places de (...),
determinades places de caps de secretaria i així igualment ho
han fet els diferents ajuntaments, del total de 71 administracions
locals i insulars que hi ha a les Illes Balears, 9 han fet
excepcions, seguint aquest apartat que jo li deia.

Per tant, Sr. Pastor, li dic que nosaltres complim el nostre
compromís amb els ciutadans de les Illes Balears i a la vegada
complim també el nostre respecte amb l’autonomia local. 

Per altra banda, aclarir-li que a dia d’avui no hi ha cap
impugnació en tràmit davant cap ajuntament de les Illes Balears.
Els serveis jurídics del Govern de les Illes Balears consideren
que els acords municipals compleixen el que estableix la Llei de
funció pública, i encara que s’ha fet control de legalitat per
demanar la documentació que ha estat pertinent sempre i en tot
cas s’ha considerat que es complia la llei. Per tant, no hi ha cap
impugnació en tràmit davant cap ajuntament. 

Així que únicament, Sr. Pastor, em resta dir-li que això és un
compromís que tenim nosaltres amb els ciutadans de les Illes
Balears, compromís del qual vostè formava part en un programa
electoral i que, per tant, formava part del nostre programa de
govern, que vostè, per interessos que no són els propis generals
que mouen aquest govern, es va apartar d’aquest compromís,
per tant, es va convertir en un trànsfuga, no només amb aquesta
cambra sinó que també es va convertir en un trànsfuga amb els
ciutadans de les Illes Balears. El que nosaltres li demanam, Sr.
Pastor, des d’aquest govern és que vostè deixi la seva acta de
diputat perquè s’ha convertit en un trànsfuga en aquest
compromís electoral que, per tant, és compromís de Govern i
deixi a aquest govern de les Illes Balears que dugui a terme...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Maria Núria Riera i Martos):

... els seus compromisos i les seves obligacions amb relació als
ciutadans i ciutadanes de les nostres illes.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

No té ús de la paraula, Sr. Pastor, no té ús de la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sra. Presidenta, no sap...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

LA SRA. PRESIDENTA:

No té ús de la paraula, Sr. Pastor. Ha acabat la pregunta. No
té ús de la paraula, Sr. Pastor.

(Alguns aplaudiments)

I.5) Pregunta RGE núm. 5994/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política educativa II.

Cinquena pregunta, RGE núm. 5994/13, rectificada
mitjançant l’escrit RGE núm. 6479/13, relativa a política
educativa segon, que formula el diputat Sr. Lluís Maicas i
Socias del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, com pensa apagar els incendis que la seva
conselleria ha calat en el món educatiu?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern per respondre.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. No pens que
la conselleria hagi calat cap incendi en el món educatiu.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el diputat.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Sra. Consellera, li record que una majoria parlamentària no
legitima la insensatesa de creure’s infalAlibles. Vostès han
aconseguit allò que semblava impossible, en qualsevol dels
àmbits on han intervingut, i molt especialment en el de
l’educació, han convertir els amics en enemics, els aliats en
adversaris, els indiferents en antagonistes i només els diré
alguns exemples, l’Escola Catòlica, la Confederació Espanyola
de Centres d’Ensenyança i la Unió de Cooperatives de
l’Ensenyament els acusaren de mentir, de manipular les dades
oficials; els directors de 40 instituts recorren les seves
instruccions; els docents avancen una vaga indefinida a partir de

setembre; la Plataforma per la reforma del sistema educatiu ha
trencat relacions amb vostès, els seus inspectors fan despenjar
de les façanes dels colAlegis les pancartes que els són molestes,
tot un exemple del seu respecte per la llibertat d’expressió.

Culpen la immersió lingüística del fracàs escolar i els
especialistes els desmenteixen, sindicats, associacions i
estudiants s’oposen a les seves polítiques; estan sols en la
ponència per a l’educació. Estan sols, aquest és l’estat que els
defineix, una soledat que només ha trobat la companyia d’un
grupuscle extremista, i em neg a pensar que sigui per afinitats
ideològiques. Una soledat, conseqüència de la seva actitud
prepotent, de la seva obcecació per eliminar el català, per afeblir
l’educació pública, de la seva incompetència per dialogar amb
els docents, de la seva desconsideració envers tots aquells que
no pensen com vostès. 

La societat en general i l’educativa en particular necessiten
un poc d’assossec. La nostra societat s’està dessagnant de tant
malgastar energies en els conflictes que vostès generen, en els
focs que vostès encenen. Tenim una societat esgotada, no per
l’esforç de tirar endavant, que amb prou dificultats ho fa, sinó
per l’erosió de contrarestar el seu desgovern.

Sra. Consellera, posi un poc de seny en tot aquest desbarat,
reculi dues passes, s’allunyi de companyies gens recomanables,
recuperi el diàleg i el consens amb un colAlectiu tan sensible per
al present i per al futur dels nostres fills i del nostre país.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Consellera, la representant del Govern.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Miri,
qui prenen foc són vostès, tergiversen totes les informacions que
surten, creen confusió, cerquen la confrontació dins el món
educatiu. S’ha de tenir sentit de la responsabilitat. Nosaltres
vàrem dir que diàleg total amb tothom i vàrem dir que ens
enriquiríem, però a vostès no els interessen els nostres infants,
no els interessa el que ens interessa a nosaltres que és tenir una
educació a Balears privilegiada i gratuïta, els és ben igual.
Tenen fracassos des de fa molts d’anys, fracassos escolars i no
han fet res, escuden aquest immobilisme en la nostra llengua,
han pres la nostra estimada llengua com a llança per lluitar
contra tot abans, tot el que es mogui, tot el que sigui acabar amb
el fracàs. 
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El principal per a vostès és desgastar el seu adversari polític
per aconseguir el poder, no els importa perjudicar els ciutadans,
tota la comunitat autònoma, no els importa, només els interessa
tapar segons quines actituds o tapar actituds de professor que
són conscients, que fan la feina ben feta i destapar la d’altres
que no ho són tant. No els importa que en hores de classe als
nostres fillets els facin fer els cartells que pengen fora de les
escoles. No els importa... sí, senyors, no els importa, no els
importa que els fillets tenguin por dins les aules de manifestar
idees contràries a les seves perquè se’ls suspendrà...

(Alguns aplaudiments)

... amb açò volem acabar. No és tot el professorat el que hi està
en contra, no senyor, només surten els que més criden, els que
mobilitzen, no surten aquells docents que de forma callada fan
la seva feina. 

No obstant açò, senyors, a les urnes tothom ralla, a les urnes
hi ha molts de pares, hi ha moltes mares, hi ha molts de
professors, quasi tot diria, quasi tots són pares, mares i hi ha
molts de professors. Per tant, senyors, la minoria, els he dit, no
pot llevar la raó a la majoria. I açò és el que mantindrem. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.6) Pregunta RGE núm. 5991/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Serra i Cabanellas, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a nou sistema telemàtic de comunicació
entre la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitat i les
famílies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sisena pregunta, RGE núm. 5991/13, relativa a nou sistema
telemàtic de comunicació entre la Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats i les famílies, que formula la diputada Sra.
Margalida Serra i Cabanellas, del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats. Una de les majors preocupacions que tenim els pares
respecte dels fills, després de la salut, és la seva educació. Una
educació, un aprenentatge, una manera de formar-se, una
manera de ser que com a mare som ben conscient que l’entorn
familiar és un dels pilars més importants. Som els pares els que
els hem d’educar. Per l’altra banda es troba l’ensenyança que es
dóna als nostres fills en els distints centres escolars.

Sense voler entrar en els models d’educació utilitzats pels
distints centres i professors, una de les queixes que trobam, i
que volem expressar com a grup i jo com a mare, és que moltes
vegades hi ha una mancança de comunicació, una mancança de
diàleg entre la Conselleria d’Educació i els distints pares i
mares. 

És veritat que tots els pares podem assistir a les distintes
reunions que es fan en els centres, tant amb l’equip directiu,
APIMAS, consells escolars, però tots som ben conscients que
cada un dóna la seva opinió, sempre a la seva conveniència, i
moltes vegades els pares no sabem allò que realment pensa el
Govern, i en concret la conselleria, en segons quins temes
quines solucions pot donar a qüestions puntuals quines accions
es duen a terme des de l’administració, etc. Creim necessari i
molt important el contacte directe que hi pugui haver entre la
conselleria i els pares. Per això, donam l’enhorabona a la
consellera per la creació, per primera vegada, d’un compte de
correu electrònic per a aquest fi i així poder tenir una
comunicació directa entre la conselleria i els pares. 

És per això que li volem demanar, Sra. Consellera, quina
valoració fa d’aquest nou sistema telemàtic,
educarenfamilia@caib.es, que s’ha posat en marxa recentment.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern per respondre.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Feim una
valoració molt més, molt positiva d’aquesta nova eina que hem
posat en marxa. Per primera vegada aquesta conselleria ha
habilitat un compte de correu electrònic per tal de mantenir,
precisament, una comunicació directa amb els pares i mares dels
alumnes de la nostra comunitat. 

Com vostès saben, la comunitat educativa no s’integra
només del professorat i dels alumnes sinó que també acull les
famílies d’aquests alumnes. Aquestes famílies suposen una part
molt important d’aquesta comunitat educativa no sols quant al
nombre de persones que representen, que són moltíssimes, sinó
quant al pes que tenen en l’educació i, per tant, en l’èxit dels
nostres alumnes. 

Afortunadament, són molts els pares i les mares preocupats
perquè els seus fills rebin una educació de qualitat i que estan
interessats per saber quines accions es duen a terme des de
l’administració que regula tant els centres com l’educació que
reben els seus fills.

Per tant, per tal que es faci una idea els diré que des de la
posada en marxa d’aquest nou sistema, des de dia 15 de maig,
hem rebut uns 500 correus electrònics a través d’aquests
missatges d’aquestes famílies, i ens agraeixen la creació
d’aquest nou sistema, ens plantegen dubtes, suggeriments i
situacions concretes per tal de trobar respostes, aclariments o
solucions als problemes que tenguin. 
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També m’agradaria dir que donam resposta a aquests
missatges en menys de 24 hores, de forma molt ràpida. Encara
que hi ha hagut qualque cas que necessitava algun tràmit un poc
més llarg. Els temes sobre els quals demanen informació són
molt variats, però els puc dir i donar uns quants exemples, sobre
el procés d’escolarització, sobre l’aplicació de la lliure elecció
de primera llengua, l’aplicació del nou decret de tractament de
llengües, sobre la LOMCE i sobre com afectarà les Illes
Balears, sobre alguns centres educatius en concret i per suposat,
sobre casos particulars i situacions determinades de cada un dels
seus fills.

Pens que és molt important que les famílies disposin d’un fil
directe amb la conselleria i per això mantindrem aquest nou
sistema de comunicació i tractament, fins i tot el millorarem, per
ampliar-lo dia a dia i apropar-nos a totes les famílies de la
comunitat autònoma. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.7) Pregunta RGE núm. 6495/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a sistema de beques.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setena pregunta, RGE núm. 6495/13, presentada en
substitució de la RGE núm. 5993/13, relativa a sistema de
beques, que formula la diputada Sra. Cristina Rita i Larrucea del
Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, estic
contenta per aquest compte de correu que han obert, però també,
a part de rebre correus també podria contestar a aquells que no
li acaben d’agradar, però bé, jo avui li volia demanar, quina
opinió li mereix la nova reforma de les beques universitàries
que prepara el ministeri? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Li puc dir
que es contesten absolutament tots els correus. Quant a totes les
iniciatives, fins i tot les de l’Estat, per fomentar la igualtat
d’oportunitats i esforç i la responsabilitat ens pareixen bé. 

Tenc entès que el nou sistema va ser... és de creació molt
recent, encara no tenim idea de com es desenvoluparà, però crec
que afavorirà les notes més altes i afavorirà l’esforç dels
alumnes. Gràcies.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, si li he volgut fer
aquesta pregunta és perquè hi ha una certa alarma social a nivell
universitari perquè la pujada de taxes i l’enduriment de les
condicions de les beques, que ja es va produir aquest curs, ha

ocasionat que alguns estudiants no hagin pogut pagar la
matrícula i se’ls ha denegat la beca, sí, se’ls ha denegat la beca
i han hagut d’abandonar els seus estudis.

Ens sabria dir la consellera quants d’estudiants de la UIB
s’han trobat en aquesta situació? Però és que per al proper curs
encara s’enduriran més les condicions, necessitaran un punt més
de nota per accedir a una beca, un 6,5 i el nivell de renda només
donarà dret a una part fixa mentre que una part variable anirà en
funció del rendiment acadèmic. 

És a dir, amb el nou sistema es redueix allò que l’estudiant
amb pocs recursos té assegurat per estudiar i les condicions
variables per obtenir o conservar una beca, com són les
acadèmiques, seran de caire competitiu. A cada convocatòria els
alumnes i les seves famílies hauran de fer càbales per saber què
rebran com a ajut, i això que la realitat de les xifres és que
aquests alumnes amb beca tenen un 14% d’aprovat superior a la
resta, perquè només aquells amb possibilitats econòmiques
tenen dret a suspendre alguna assignatura.

Cregui’m que el ministre Wert no diu la veritat quan insinua
que el nostre sistema universitari està sobredimensionat, com
s’ha dit aquests dies. L’objectiu per a l’estratègia de la Unió
Europea 2020, marca un 40% en titulats en educació superior i
Espanya ha arribat a aquest percentatge, quan les beques només
suposaven un 0,11% del PIB i la mitjana de l’OCDE és d’un
0,29%.

També ens preocupa, Sra. Consellera, que la UIB, que es
troba entre les 10 primeres universitats de l’Estat en producció
científica, sigui la darrera en taxa neta d’escolarització
universitària, un 10,5%. I aquest curs encara s’ha reduït més el
nombre total d’estudiants a la nostra universitat, un 1,10%. Què
pensa fer, Sra. Consellera, en aquest sentit o és que ja li va bé
aquesta situació? Encara que no sé si tindrà temps de pensar en
açò, ocupada com està en reunir-se amb el Círculo Balear i en
fer meses de diàleg amb vostès mateixos.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula per respondre.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Consellera. Primer de
tot dir-li que em reuniré amb tothom, amb uns i amb els altres.
No faré discriminació, ni segregació, sigui d’un corrent o siguin
d’un altre. Açò per començar.

També els diré que vostè mateixa ha dit, em rallava de les
noves manifestacions que ha fet el ministre. Està en fase
d’estudi, no tenim cap esborrany d’allò que serà definitiu. Fins
i tot m’estranya perquè ha rebut per part de la premsa del suport
d’alguns sindicats majoritaris o sigui que cosa hi deu haver
bona. Només li diré que l’Estat, dels 1.235 milions d’euros que
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preveu en beques universitàries, diuen que no n’han davallat ni
un, es mantindrà la mateixa quantia. L’únic que passa és que hi
haurà un control més exhaustiu, s’invertirà i es rendibilitzarà
més aquesta inversió. Què vol dir açò? Que s’afavoriran per una
banda, sembla ser que va per aquí el camí, les rendes més
baixes, açò és interessant, però per altra banda s’incentivarà
l’alumne que tengui més alt rendiment amb una part variable.
Per tant, si un alumne té un rendiment alt, se l’incrementarà
aquesta beca. I açò és important, perquè nosaltres creim en
l’esforç, creim en el fet que l’alumne s’esforci per tenir bons
resultats.

Per altra banda precisament, la UIB és una universitat que
té el handicap de la insularitat, i nosaltres volem ajudar els
nostres estudiants. Pensin que vostès van llevar les beques de
desplaçaments per a universitaris que anaven de les illes menors
a Mallorca, que s’havien de desplaçar perquè no podien estudiar
a les seves illes o fins i tot, de les Illes Balears que havien
d’anar a fora, nosaltres ho hem posat. Açò és un exemple, açò
és un exemple de voler fomentar la nostra universitat i els
nostres estudiants.

Aquest curs vàrem destinar 400.000 euros per tal de fer
aquesta aposta. Els alumnes de les nostres illes de Menorca,
Eivissa i Formentera que no puguin estudiar els estudis que
vulguin cursar a les seves illes, tindran una ajuda perquè han
d’anar a una altra illa. I els de tots l’arxipèlag que vulguin anar
a fora perquè aquí no hi hagi els estudis, també se’ls ajudarà.
Açò és un exemple. Se n’han beneficiat 860 alumnes. Amb la
mateixa direcció, suposam que les ajudes del ministeri van a
premiar la conducta excelAlent i la conducta dels bons alumnes,
l’alumne que estudia i que es mereix una beca, a part de tenir
escassos recursos. I en principi no podem fer altra crítica perquè
no tenim altra dada que aquesta. Però no ens sembla negativa.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.8) Pregunta RGE núm. 5981/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Josefina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a consell social de persones majors.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vuitena pregunta, RGE núm. 5981/13, relativa a Consell
Social de Persones Majors, que formula la diputada Sra. Fina
Santiago i Rodríguez del Grup Parlamentari MÉS.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Presidenta. Bon dia a tothom. Sra. Consellera, a la
seva compareixença a la Comissió de Serveis Socials, de les
poques concrecions que va fer, perquè va fer una gran
declaració d’intencions, però de les poques concrecions que va
fer, va anunciar la constitució del Consell de Persones Majors.

La competència de persones majors ja està transferida des de
l’any 2003-2004 als consells insulars. Per quin motiu el Govern
de les Illes Balears, de totes les seves competències, vol crear un
Consell Social de Persones Majors que no té competències?
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern.

LA SRA. CONSELLERA DE FAMÍLIA I SERVEIS
SOCIALS (Sandra Fernández i Herranz):

Muchas gracias, presidenta. Diputada, para matizar, lo que
se va a poner en marcha es la Comisión de Personas Mayores,
que se prevé dentro del ámbito del Consell de Serveis Socials de
les Illes Balears. En el decreto que regula la composición del
Consell de Serveis Socials de les Illes Balears, en su artículo 17,
que regula a su vez las comisiones sectoriales, se establece que
se crean de diferentes comisiones sectoriales y en todo caso
como órganos permanentes se crearán la Comisión de personas
mayores, persones grans y la Comisión de Personas con
Discapacidad. Esto es lo que va a poner en marcha este equipo
de gobierno, en cumplimiento de la ley. 

Es cierto, he estado revisando mi comparecencia y le hable
de Consejo de Personas Mayores, no de Consejo Social, lo
siento si eso le ha podido llevar a confusión y le pido disculpas
aquí. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula Sra. Diputada.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sra. Consellera, efectivament, hi ha hagut confusió perquè
vostè va anunciar el Consell de Persones Majors i a més per
justificar-ho, va dir que tenia competències en Família. Però jo
li demanaré si només crearà aquest tipus de comissió o crearà
altres comissions, per exemple la de discapacitats, que no està
anunciada i no la va anunciar a la seva compareixença.

Nosaltres pensam que vostè té el Consell de Serveis Socials,
que des de la constitució del Govern havia d'haver estat
convocat deu vegades i només s’ha convocat dues vegades. El
Consell d’avaluació de les necessitats socials, que no ha estat
convocat mai per aquest Govern, el Comitè d’ètica de serveis
socials que havia d’estar convocat anualment per aquest Govern
i no s’ha convocat mai, té competències en dependència, en
família, en menors, judicials i de discapacitat i prioritza de tot
allò que té persones majors? 

Sap què sospitam, Sra. Consellera? Tornar als anys noranta
i a principis del 2000, que és la utilització de les persones
majors, de les associacions de persones majors per a fins
electoralistes i per a fins partidistes. I estarem molt damunt
aquest tema, sí, sí, sí, sí, coneguts per les tàctiques munaristes
i rodriguistes, la utilització de la societat civil per a criteris i per
a interessos partidistes i electoralistes. Hi estarem damunt,
veurem els pressuposts, veurem qui nomena, veurem
l’estructura, veurem quina feina fan i, sobretot, un any abans de
les eleccions.
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Em podrà dir avui ja que parlam d’aquest tema si el Sr.
Rafel Nicolau, assessor de Serveis Socials, desconegut en
qualsevol àrea de Serveis Socials, que vostè ha nomenat, serà
l’encarregat d’aquesta comissió? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern.

LA SRA. CONSELLERA DE FAMÍLIA I SERVEIS
SOCIALS (Sandra Fernández i Herranz):

Muchas gracias, presidenta. Diputada, lo que me llama
mucho la atención es que ustedes separen a las personas
mayores del ámbito de familia. Le puedo decir que en este caso
el Partido Popular considera que las personas mayores
evidentemente están dentro del ámbito de familia.

En mi comparecencia yo prioricé una serie de lineas de
actuación, entre las que evidentemente estaba la familia y dentro
de la familia, las personas mayores son importantes. 

Usted sospecha de fines electoralistas, etc. Yo lo que
sospecho es que ustedes siempre se erigen en los grandes
defensores de la participación ciudadana, parece que solamente
les gusta la participación cuando la promueven ustedes y no
cuando la promovemos los demás...

(Alguns aplaudiments)

Pero además le voy a decir otra cosa. Creo que este es mi
séptimo plenario desde que soy consellera y si la única pregunta
que me ha hecho la oposición es por el Consell o la Comisión
de Personas Mayores, le puedo decir que creo que lo estamos
haciendo bien. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.9) Pregunta RGE núm. 5986/13 (reformulada
mitjançant l'escrit RGE núm. 6092/13), de l'Hble. Diputat
Sr. Gabriel José Martí i Ballester, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a decret llei de zones madures.

LA SRA. PRESIDENTA:

Novena pregunta, RGE núm. 5986/13, reformulada
mitjançant l’escrit RGE núm. 6092/13, relativa a Decret llei de
zones madures, que formula el diputat Gabriel José Martí i
Ballester del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Gràcies, presidenta. Sr. Delgado, de la reconversió de la
Platja de Palma hi ha per escriure un llibre de mil i una pàgines.
El que hauria de ser un guió de bestseller amb el temps es va
convertir en un despropòsit, amb actors principals que han
realitzat actuacions lamentables. Duim més de deu anys
escrivint un guió de reconversió, que havia de ser una mescla
dels gèneres literaris èpic i líric i s’ha convertit en un guió
dramàtic.

Des de l’any 2000, les expectatives i ilAlusions dels residents
i empresaris s’han diluït per promeses incomplides, frases
demagògiques, gestions inútils o fotos a la galeria. Per exemple,
octubre de 2006, foto del Sr. Antich, estant a l’oposició, amb el
ministre Clos, que li va prometre per a la Platja de Palma el oro
y el moro i l’or mai va arribar. El setembre de 2007, el Govern
de ZP ens informa que no hi haurà partida econòmica
pressupostària el 2008 per al projecte, ni termini d’execució.
Tremend! El desembre del 2007, el ministre Clos declara que el
projecte de la Platja de Palma requereix el seu temps. Passa el
temps i ell va deixar de ser ministre. El maig del 2008, el nou
ministre Miguel Sebastián assegura que la Platja de Palma és
una prioritat per al president Zapatero. Aquest tenia el guió
après. El 2009 promeses del Secretari d’Estat Joan Mesquida,
promeses incomplides. El setembre de 2010 el Govern del pacte
declara que “veu difícil que el projecte s’aprovi abans de les
eleccions”. I faltaven vuit mesos, sense comentaris!

A la fi, a la fi el juliol del 2011 comença a fer feina el nou
Govern del PP i en menys de dos anys s’ha posat fil a l’agulla.
Amb l’elaboració del Decret d’autoclassificació, el Pla integral
de turisme, la Llei turística i el darrer Decret de zones madures.
El missatge és clar, anam pel bon camí i seria desitjable que
l’oposició se sumàs a aquest missatge i no donés missatges cara
a la galeria per sortir a les fotos dels diaris.

Sr. Delgado, ens pot explicar les principals novetats del
Decret llei de zones madures?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Diputado. El artículo
1, que es el capítulo 1, establece que el decreto tiene por objeto
la reactivación económica, la desestacionalización,
diversificación y la mejora de calidad. A eso se tiene que unir
a la disposición adicional del decreto que establece que la Playa
de Palma adquiere la condición de zona turística madura, con lo
cual pasa a ser la primera zona de las Islas Baleares con esta
declaración; y se debe saber que, conforme a lo establecido en
el artículo 77.2 de la Ley de turismo, esta declaración de zona
turística madura se tiene que llevar a cabo por el consell insular
oportuno.

En cuanto al decreto en si, tiene 15 artículos, la mitad son de
capítulo 2, relativos a zonas turísticas maduras y el resto, del 7
al 15, son del capítulo 3, zonas turísticas en general, sin
necesidad de la declaración de maduras.
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El primero de ellos, el capítulo 2 establece que al declararse
una zona turística madura se entienden como declarados de
interés autonómico todos los proyectos tendentes a la
reconversión que se realice en esa misma zona. Se establece
también un informe preceptivo y vinculante del ayuntamiento
afectado. Y se establece que la definición de los aspectos de las
zonas maduras va a ser llevada a cabo por el consell insular.
También se permite que los establecimientos obtengan con estas
actuaciones la calidad de 4 estrellas y 3 llaves, que los
incrementos de edificabilidad permitidos en la ley puedan
hacerse en altura, siempre con un tope de añadido de 2 plantas,
8 metros de añadidos y con un tope de 1 planta más 8 en total de
alturas. En el caso de que la mejora suponga un incremento que
implique la subida a 5 estrellas, se podrá adicionar un 10% más
en ocupación y en edificabilidad.

Se obliga por otro lado a hostales, pensiones, posadas, casas
de huéspedes, campamentos de turismo, camping, viviendas
turísticas de vacaciones y viviendas comercializadoras de
estancias turísticas, a presentar antes de final de año un Plan de
modernización y a ejecutarlo en un plazo de tres años. También
se obliga a presentar y a ejecutar estos planes a las ofertas de
restauración, de entretenimiento, de recreo deportivo, cultural,
lúdica y de turismo activo.

Por otro lado se da un plazo de seis meses a las
administraciones para que lleven a cabo los planes definidos en
la ley, consistentes en otorgamiento de lineas de ayudas,
inversiones de la zona, beneficios fiscales, incentivos y
actividades desestacionalizadoras.

Y por último este capítulo 2 obliga a los hoteles de 1 y 2
estrellas y apartamentos de 1 y 2 llaves a cumplir los requisitos
de su categoría en el plazo de tres años.

En relación al capítulo 3. Se amplía el plazo de uno a tres
años para la regularización de las plazas. Se establece la no
necesidad de licencia de actividad previa a la de obras para
actuaciones de modernización de la disposición adicional
cuarta. Y se amplía el plazo de la redacción de los PIAT por los
consells de seis a dieciocho meses.

Muchas gracias.

I.10) Pregunta RGE núm. 5987/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a tercer pla de pagament a proveïdors.

LA SRA. PRESIDENTA:

Desena pregunta, RGE núm. 5987/13, relativa a tercer pla de
pagament a proveïdors, que formula el diputat Sr. Óscar Fidalgo
i Bestard del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Precisamente en estas
fechas, la primera quincena de este mes de junio, se pagarán
aproximadamente 38 millones de euros a cerca de 700
proveedores de esta comunidad autónoma, a los que hasta 2011
se les debía dinero, se les debían facturas. Y esto, señorías, en
adición a los más de 850 millones de euros que ya se han

pagado en los sucesivos planes de pago a los proveedores de
más de 257.000 facturas que resultaban impagadas. 

Es decir, que PIME, familias y autónomos de esta
comunidad autónoma, anteriormente al mandato de este
gobierno, no cobraban sus facturas por servicios, efectivamente,
prestados en el ámbito de la comunidad autónoma porque el
Gobierno, en aquel entonces al parecer, tenía otras prioridades.
El Plan de pago a proveedores señorías, es una medida justa,
oportuna y necesaria y a nivel nacional ya ha supuesto el pago
de 3,8 millones de facturas en todo el Estado.

Sr. Conseller, ahora hemos sabido recientemente que a nivel
nacional se ha ampliado este plan de pago a proveedores, ya
parece ser que en su tercera edición. Y por eso, Sr. Marí, le
queríamos preguntar, nos puede indicar ¿en qué situación se
encuentra el tercer plan de pago a proveedores de la comunidad
autónoma de las Islas Baleares?

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre la
pregunta.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Diputado.
Efectivamente, en las próximas semanas está previsto que el
Gobierno central apruebe el decreto que regulará el tercer
mecanismo extraordinario de proveedores, para cancelar deudas
pendientes de la administración y de sus organismos
dependientes con las empresas y con los proveedores.

Se prevé que el funcionamiento de este tercer mecanismo de
proveedores sea similar al anterior, pero con una importante
novedad y es la introducción, además de los proveedores de la
administración pública, también de un espectro más amplio en
lo que se refiere a sus potenciales beneficiarios; es decir, que
también incluya instituciones públicas, como ayuntamientos y
en nuestro caso, consells insulars.

Esto es importante, hemos venido haciendo un trabajo
también con el Gobierno central, explicándoles la arquitectura
institucional de nuestra comunidad, que hace que gran parte de
las políticas sociales, también parte de las políticas educativas
en nuestra comunidad las haga el Govern, a través de los
ayuntamientos y de los consells. Por lo tanto, lo que existía y lo
que existe es una deuda del Govern hacía los ayuntamientos y
consells y ellos, confiando en el pago de esa deuda del Govern,
concertaron servicios en materia social, en materia educativa.
Por lo tanto, podremos avanzar de manera considerable en la
cancelación de deudas del Govern con estas instituciones.
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Mire, durante los últimos años cuando gastamos más de lo
que se ingresa, eso hay que financiarlo y si gastamos aún más
de lo que se ingresa respecto de los que nos autorizan
financiarlo, no lo podemos pagar. Y esto es lo que ha venido
pasando. Nos endeudábamos en una media de 700 millones de
euros al año, cuando las instituciones financieras dejaron de
prestar crédito, empezamos a alargar el plazo de pago a
proveedores, en la sanidad pública teníamos plazos de pagos de
600 días y cuando nos da vergüenza alargar más el plazo a
proveedores, tuvimos que acudir a los ahorradores en nuestra
comunidad y hacer una emisión de bonos a un año.

Ahora lo que debemos de hacer es, con los presupuestos
generales de la comunidad podemos atender, con nuestros
ingresos corrientes, los gastos corrientes del ejercicio. Pero para
eliminar deuda hacía atrás, hemos de ir a mecanismos
extraordinarios de pago. El objetivo inmediato es, por tanto,
cumplir con los plazos de la Ley de morosidad. Y ese objetivo
hoy se vislumbra factible gracias a las políticas de rigor
presupuestario y de reformas de este gobierno.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.11) Pregunta RGE núm. 5996/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a política sanitària II.

Onzena pregunta RGE núm. 5996/13, relativa a política
sanitària II que formula la diputada Sra. Conxa Obrador i
Guzman del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller de Salut, creu
vostè que retirar la targeta sanitària a més de 20.000 persones és
una decisió saludable?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre. Sr.
Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, matisant les xifres
que vostè dóna, li he de dir que en aplicació dels dos reials
decrets que varen ser promulgats per part del Govern central
l’any 2012, el juny es varen retirar 19.856 targetes, el mes de
setembre, com vostè deia -perdó. D’aquestes, se n’han
regularitzat 4.424, que han recuperat la condició d’assegurat o
beneficiari. El que passa és que vostès això no ho pregunten i
els interessa crear alarma.

Per tant, en compliment de la legalitat, s’han retirat
exclusivament 15.432 targetes.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies. 15.000 és manco greu que 20.000, ho troba,
vostè? Miri, les seves paraules confirmen que la discriminació
que vostè està aplicant a aquestes més de 15.000 persones és
contrària a la salut pública. No hi pot haver política de salut
saludable si no inclou de manera universal totes les persones
que resideixen a una mateixa comunitat. Creu vostè que poden
respirar tranquils la resta dels ciutadans?, aquells que tenen la
sort d’estar cotitzant, de tenir feina o de ser beneficiaris?

Perquè els bacteris, Sr. Conseller, no entenen de papers, de
contractes; no entenem d’atur, ni molt manco d’austeritat. Els
microbis no es dispersen seguint les seves ordres, Sr. Conseller,
els microbis cerquen un cos, s’hi instalAlen i punt. Si les
persones malaltes no són tractades i conviuen desenvolupant la
seva vida amb normalitat, les infeccions es transmetran de
manera exponencial. Per tant una persona infectada no tractada
constitueix un focus d’infecció que pot posar en perill no sols la
seva vida, com desgraciadament ja ha succeït a la nostra
comunitat, sinó la integritat de la població sana, i convertir-se
una vertadera epidèmia en pocs dies. 

Que a la nostra societat hi hagi persones que no puguin rebre
prevenció mitjançant vacunes obligatòries implica un risc
inassumible, per a ells mateixos i també per als infants més
petits que encara no han completat el seu calendari de
vacunacions. Per això tant el Tribunal Constitucional com la
Defensa del Poble han recomanat que s’adoptin les mesures
complementàries necessàries per assegurar l’accés efectiu a la
protecció de la salut dels colAlectius que n’han quedat exclosos,
perquè és l’obligació de l’administració assegurar la salut
pública. Per tant vostè té l’obligació de protegir tots els malalts
per protegir totes les persones que estan sanes, cosa que no està
fent.

Li demanam que tengui en compte aquestes recomanacions
tal i com han fet altres comunitats, i que reaccioni en favor del
bé comú per protegir la salut de totes les persones que viuen i
visiten la nostra comunitat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Sra. Obrador, el que he intentat ha estat matisar aquestes
afirmacions, perquè vostè intenta crear grans titulars, intenta
crear alarmisme, i utilitza en matèria sanitària qualsevol tipus
d’alarmisme innecessari, independentment que sigui veritat o
no. 
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Com li deia, s’havien regularitzar 4.424 persones. I clar que
ens preocupa l’assistència a totes aquestes persones. Vostè em
parla de vacunació de nins. Vostè sap que els nins són atesos i
que tenen un pediatre assignat, igual que les embarassades, li ho
record aquí. Per tant no utilitzi termes inconcrets perquè estam
parlant d’una qüestió molt seriosa.

Vostè, independentment del que queda garantit i del que no
hi queda, la seva prioritat, Sra. Obrador, no és aportar, no és fer
cap proposta en positiu; vostè el que cerca no és construir
absolutament cap missatge, sinó intentar anar contra qualsevol
tipus de política sanitària. No he sentit cap proposta per part del
Grup Socialista. Vostè crea frases incendiàries per atacar i per
fer de la política una arma contra l’adversari, i això no és seriós
en el segle XXI a l’hora de fer política.

Com li dic, els nins, les vacunacions, tenen garantida la seva
assistència, que és l’exemple que vostè posava, i 57 processos
de malalties de salut pública, perquè vostè també parlava
d’aquests temes, estan garantits, igual que la salut mental. Per
tant no creï alarma allà on no toca. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.12) Pregunta RGE núm. 5997/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a acomiadaments nuls.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dotzena pregunta..., dotzena pregunta, RGE 5997/13,
relativa a acomiadaments nuls, que formula la diputada Sra.
Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, ja fa diverses
setmanes que assistim a una confusa actuació del Govern
respecte a la seva política d’acomiadaments de treballadors
públics. A més ara ja tenim innumerables sentències que
declaren nuls els acomiadaments ordenats per vostè en el sector
públic perquè ho varen fer en frau de llei. I, per favor, no ens
torni a dir que hi ha hagut un canvi de criteri dels tribunals
perquè això no és cert. El Tribunal Suprem sempre ha dit que es
podien amortitzar places amb acomiadaments individuals, però
que en cap cas els acomiadaments no poden ser massius o
colAlectius, que és el que vostès estan fent. I tot això, a més,
acompanyat d’indemnitzacions i de pagament de salaris de
tramitació que implica que a l’administració li sortiran molt més
cars aquests acomiadaments nuls que no si ho haguessin fet
complint escrupolosament la llei.

M’agradaria, Sr. Conseller, que fos molt clar i ens expliqués
què farà el Govern definitivament. Dimarts passat vostè deia
aquí que estaven estudiant les sentències; dimecres la portaveu
del Govern i consellera d’Administracions Públiques deia que
el Govern continuarà pagant per no fer feina; dimecres mateix
des del Consolat s’envia una nota o es parla amb els mitjans per
dir que el Govern ara decideix pagar 45 dies per any treballat als
acomiadats i que no recorreran més sentències.

Tots aquests acomiadaments seran molt més costosos del
que havia previst el Govern. Sr. Conseller, vostè ha fet el negoci
de na Peix Frit. Vostè o algú d’aquest govern assumirà alguns
tipus de responsabilitat política pel sobrecost que ens suposa la
seva mala gestió? Sr. Conseller, quin serà el cost en milions
d’euros de les indemnitzacions, si més de 600 acomiadaments
són declarats nuls? No em digui que només hi ha 130 recursos,
perquè supòs que ara ja sap que UGT ha interposat una
demanda colAlectiva que afecta 600 treballadors. Fins a on
arribarà aquesta ruïnosa gestió dels diners públics, Sr. García?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller, el membre del Govern, per
respondre.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Sra. Presidenta. Sra. Diputada, bueno, como me dice lo que
tengo que decir y lo que no tengo que decir, voy a intentar
concretar. Es que no podemos hacer un cálculo que de verdad
no procede.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sr. Conseller, m’agradaria que vostè sapigués el que ha de
dir. El problema és que aquest govern no té ni opinió. Miri, el
dimecres la Sra. Riera va dir que el Govern continuarà pagant
per no fer feina; el Consolat, el mateix dia i a la mateixa hora,
diu que no recorreran les sentències. Ens pot dir definitivament
què faran?, si és que ho sap, si és que aquest govern té alguna
idea d’alguna cosa.

Finalment, Sr. Conseller, si vostè no ho diu li ho diré jo,
aproximadament: si més de 600 acomiadaments són declarats
nuls pels tribunals finalment, i vostès han de pagar aquestes
quanties milionàries, això ascendirà a entre 20 i 30 milions
d’euros per la seva mala gestió, que ha traspassat d’una gestió
privada, abans, a una gestió pública ara.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, té la paraula.



3976 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 90 / 11 de juny del 2013 

 

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Sra. Presidenta, Sra. diputada, mire, me tendrá que pasar
esos cálculos de 20, 30 millones. No sé que sentencia usted ha
leído. Estoy seguro que las de esta comunidad no; si no váyase
a la sentencia del TSJ del 2009 de esta comunidad, en donde
define exactamente, exactamente, la jurisprudencia por la cual
nosotros nos hemos basado. Por lo tanto no sé lo que usted ha
leído ni sé a qué se refiere, pero usted vaya a la sentencia del
TSJ del 2009, que habla de nuestra comunidad y habla de este
tema. Uno.

¿Quiere que le dé datos? Yo sí que creo que esta comunidad
está diciendo y este gobierno está diciendo y está tomando
decisiones. Es verdad, aquí, en esta cámara les trasladé que una
vez analizadas las sentencias tomaríamos decisiones. Yo creo
que se han tomado, esas decisiones se han tomado y se están
ejecutando. Ustedes las saben, es decir, se han transmitido.
Mire, hay dos tipos de sentencias: sentencias que son declaradas
nulas, que en el fondo estamos hablando de que hay 52
sentencias..., usted habla de 600 personas, usted... Es una
demagogia, y es una demagogia con números que no existen,
sólo son los números que usted pone. 145 reclamaciones, 52
sentencias, 20 a favor, 32 en contra. Esos son datos.

Por tanto la decisión es la que ya hemos trasladado: los
despidos nulos no se pueden incorporar, no existen esas plazas,
no son necesarias, y por tanto se procede al despido y al pago de
la indemnización. Y los improcedentes en cada caso se tomarán
sus decisiones. ¿Usted cree que esto es no decirle lo que
estamos haciendo? Pues no lo entiendo. ¿Qué quiere que yo le
diga? Le voy a decir datos: sólo son 145 personas. 

Pero usted que hace tantos cálculos, ¿calculó cuando
incorporaron 6.092 personas, 6.096 personas... en esta
comunidad, período 2007-2011?

(Remor de veus)

¿Me puede...? Perdón, me está pidiendo datos, yo le doy
datos. ¿Me puede decir en qué se basa el incremento en capítulo
de personal, salarios de empresas públicas, entre 2008 y 2009?
13 millones de euros de incremento; a partir de ahí son 13
millones todos los años. ¿Quiere que le siga dando datos?
Usted..., mire, lo importante es decir que se va a hacer una
actuación...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

...y a partir de ahí desarrollarlo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

I.13) Pregunta RGE núm. 5984/13, de l'Hble. Diputada
Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a trasllat de facultatius
especialistes a Menorca i a Eivissa.

Tretzena pregunta, RGE 5984/13, relativa a trasllats de
facultatius especialistes a Menorca i a Eivissa, que formula la
diputada Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
el Grup Popular vol felicitar avui el conseller de Salut perquè,
per primera vegada, des d’ahir dilluns l’Hospital Mateu Orfila
de Menorca disposa de guàrdies presencials en el servei de
pediatria durant les 24 hores del dia, una mostra de la bona
gestió del Govern del Partit Popular en matèria sanitària, perquè
aquest govern sí que es preocupa de les persones, per millorar
l’atenció i el funcionament de la sanitat, de la salut pública a les
Balears, a diferència d’aquells que ara pretenen donar lliçons.

No recorden que durant el seu govern van enfonsar la sanitat
pública; només a les Balears ens van deixar un deute superior a
800 milions d’euros, aquell govern que deia preocupar-se per
les persones, però només d’algunes. Es preocupaven dels seus
alts càrrecs de Salut, als quals van pagar 26 milions d’euros en
sous ilAlegals, avui motiu de judici pel Tribunal de Comptes,
amb 52 milions d’euros per a les clíniques privades, amb
incompliment sistemàtic de la normativa en retribucions i amb
reiterada infracció de les normes de contractació. 

Avui les Balears compten amb un govern que governa d’una
altra manera, amb sentit comú i control de la despesa, que ha
permès augmentar enguany en 263.000 euros les ajudes per a la
dependència i l’alzheimer a Menorca, nombres i fets que el
PSOE pretén manipular en difondre falsedats com que s’han
reduït aquestes aportacions. Però mentre uns diuen mentides
altres fan feina i resolen els problemes. Per açò, Sr. Conseller,
avui volem conèixer quins són els resultats que s’han obtingut
amb el compliment d’una altra de les actuacions del Govern del
Partit Popular en matèria sanitària: el trasllat d’especialistes des
de l’hospital de referència a les illes de Menorca i d’Eivissa.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.
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EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. El que hem
aconseguit durant l’any 2012 amb el desplaçament
d’especialistes de l’hospital de referència cap a l’Hospital
Mateu Orfila i a l’Hospital de Can Misses ha estat evitar a 1.374
persona que s’hagin de desplaçar cap a Mallorca. Això suposa
un increment d’un 46% respecte als desplaçaments que es
venien fent l’any anterior, i l’any anterior ja era millor que el
darrer any del pacte. Els quatre primers mesos d’enguany, a
més, ens diuen que aquesta línia també serà creixent, perquè ja
hem tengut 544 persones que han evitat el seu desplaçament. 

Les especialitats que en aquests moments s’estan desplaçant
a l’illa d’Eivissa són: cirurgia pediàtrica, immunologia,
neurocirurgia, traumatologia infantil i cirurgia plàstica. A
l’Hospital Mateu Orfila de Menorca s’està desplaçant
exclusivament neurocirurgia, però en aquest mes de juny ja
ampliam amb el desplaçament de l’especialista en cardiologia
infantil per evitar també el desplaçament d’aquests infants que
ho requereixin. Com vostè bé deia és cert que hem incrementat
la plantilla en diversos pediatres, i això possibilita donar una
atenció de 24 hores. 

Nosaltres feim feina, a pesar que els altres mai no ens ho
reconeixeran. Esper que la població ho vegi i així m’ho fa
arribar. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.14) Pregunta RGE núm. 5988/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a dades sobre la Societat de garantia
recíproca ISBA.

LA SRA. PRESIDENTA:

Catorzena pregunta, RGE 5988/13, relativa a dades sobre la
Societat de Garantia Recíproca ISBA, que formula el diputat Sr.
Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, Balears és la
comunitat amb el major augment d’autònoms a la Seguretat
Social, fins al mes de maig més de 6.000 autònoms, un 7,8 més
que en tot l’any 2012, mentre que al conjunt d’Espanya aquesta
xifra creix el 0,2. Per ventura és per la tarifa reduïda, però també
una de les raons és perquè les Illes Balears són la quarta
comunitat autònoma que menys deute té amb el colAlectiu
d’autònoms.

Ahir vàrem també conèixer que els passatgers de l’aeroport
d’Eivissa van augmentat el mes de maig un 12,3%, i l’aeroport
de Palma un 6%. Baixa l’atur, creixen les afiliacions,
augmenten les contractacions, augmenten les exportacions, hi
ha més places i rutes en connexions, arriben més turistes, es
creen més empreses i baixa espectacularment l’import
d’impagaments a Balears. Però a aquestes alçades ja sabem que
totes aquestes dades positives en matèria econòmica, que

assenyalen que Balears està en el camí correcte, per a alguns tan
sols són dades fruit de la casualitat. 

Balears lidera i està al capdavant de qualsevol indicador
econòmic que hem conegut enguany. Aquestes bones dades
generen confiança al nostre sector empresarial, que veu que
compta amb un govern reformista, que pren decisions
adequades i anima a continuar amb la feina ben feta per
continuar millorant cada dia, encara que queda molta feina per
fer.

Fa tan sols unes setmanes vàrem conèixer els resultats
presentats per la Societat de Garantia Recíproca ISBA per a
l’exercici 2012, una de les eines que es va reforçar amb
l’arribada del nou govern com a eina per obtenir finançament
per part dels emprenedors, els autònoms i les PIME, vehicle que
ajuda a facilitar el camí per a l’obtenció d’aquest finançament
per a la posada en marxa de projectes empresarials. Volem
conèixer avui, Sr. Conseller, quina és la seva valoració
d’aquestes dades que ha donat a conèixer la Societat de Garantia
Recíproca ISBA.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Sra. Presidenta, Sr. Diputado, bueno, aprovechando su
pregunta la verdad es que, y además creo que toda la cámara
estará de acuerdo en el papel que ISBA está haciendo en nuestra
sociedad es merecedor de aplauso, a todo su equipo directivo y
a todo el personal que lo compone. La verdad es que la
Sociedad de Garantía Recíproca está todos los días con nuestros
emprendedores, además un tejido emprendedor, como usted ha
definido, de pequeño, mediano empresario, de autónomo, que
realmente tiene muchas ganas, mucha ilusión, y que a través de
los avales de ISBA están consiguiendo incrementar o desarrollar
sus propios negocios o lanzarlos.

Datos del mes de abril, que yo creo que además para nuestra
comunidad es muy importante analizarlos: 62 nuevas empresas
de enero de abril han pasado por ISBA, e ISBA les ha ayudado
a ponerlas en marcha, y además comparativamente con el 2009,
perdone, con en el 2012, un 24% más. Puestos de empleo, 294
personas han creado esas 62 nuevas empresas, un 87% más que
el año pasado en la misma fecha. Si vamos a mayo, se ha subido
de 62 nuevas empresas creadas a 78, y de 294 empleados a 407.

ISBA lidera a nivel nacional el apoyo a los emprendedores,
con un importe en avales de más de 6 millones de euros. En el
capítulo de apoyo financiero es la sociedad de garantía recíproca
más activa a nivel nacional. ISBA además -y es un dato que es
importante que tomemos en cuenta- ISBA está percibiendo el
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desarrollo de nuevos proyectos de emprendedores a través de un
indicador muy sencillo, el indicador de inversión: frente al 43%
de peticiones y de avales que el año pasado se daban en materia
de inversión, este año estamos en 63%. Por tanto se ve que hay
una movilización de la inversión i de la emprendeduría, frente
a antes, que era un poco más refinanciar todo aquello que tenían
de alguna forma puestas en valor y en préstamos financieros.

Yo creo que estos datos hay que sumarlos a los datos de
afiliación, más de 4.400 personas comparadas con el año
pasado, bajada del paro, incremento de las exportaciones... El
empresario, el emprendedor ha de ser quien canalice las
inversiones y genere empleo, y la administración el facilitador
para que puedan desarrollarlo.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.15) Pregunta RGE núm. 5995/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a política sanitària I.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quinzena pregunta, RGE 5995/13, relativa a política
sanitària I, que formula el diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet,
del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia. Duim dos anys de gestió sanitària del Partit Popular
i ja coneixem tres consellers de Salut, quatre directors generals
d’ib-salut, multitud d’alts càrrecs cessats i nomenats, tot un
desgavell en la gestió de persones i recursos assistencials, que
en terminis de salut donen uns resultats dolents. No ha construït,
ha destruït.

Sr. Conseller, quina valoració creu que fan els ciutadans de
la seva política en matèria de salut?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Thomàs, davant el populisme
que vostè pregona i la falta d’alternatives que presenten, aquest
govern pren decisions i es vol presentar als ciutadans amb una
gestió eficient, amb una gestió responsable i a més una paraula
que la defineix molt clar, sostenible en el temps, cosa que no
estava gens garantida amb vostè.

Ho ha dit una diputada anteriorment, vostè va deixar més de
800 milions d’euros de deute i n’havia trobat 187 a l’any 2011.
Per tant, Sr. Thomàs ...

(Remor de veus)

..., la gestió el que feim és prioritzar les patologies, cercar la
màxima eficiència i gestionam amb racionalitat, cosa de la qual
vostè no en pot presumir.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sr. Conseller, no hi ha res pitjor que la gestió que vostè ha
fet, això és el que opinen els ciutadans; des d’un programa
electoral ple de promeses falses, vostè ha conduït el Servei de
Salut a la deriva. Ha tret 1.200 persones ...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor, silenci.

EL SR. THOMÀS I MULET:

..., ara 140 a GESMA, hi ha menys activitat assistencial i s’ha
produït un augment espectacular de les llistes d’espera, del 48%
de persones en espera quirúrgica o del 137 en la seva demora,
que ha passat de 51 a 122 dies, un 10% de població en llista
d’espera. Espectacular!

Hem passat de donar accés a la salut a pagar 10 euros per la
mateixa targeta sanitària; hem passat de no tocaré las pensiones
a què els pensionistes paguin per primer cop els medicaments;
del no posarem copagaments a què ara tots pagarem per a
ambulàncies, pròtesis, etc.; de l’assistència universal a excloure
20.000 persones; d’un impost de la benzina que ja no finança la
sanitat sinó l’augment de sou dels directius d’ib-salut.

Sr. Sansaloni, els ciutadans ja han donat la seva versió, un
suspès absolut. Fa dos anys, quan el CIS demanà la valoració
dels ciutadans sobre el principal problema que tenien, la sanitat
només era per a un 2% de la població; ara, després de dos anys
de gestió del Partit Popular, 1 de cada 5 ciutadans ja ho
considera el seu principal problema. Per tant, augmenta la
preocupació dels ciutadans d’allò que abans era un orgull, la
nostra sanitat pública.

I vostè és el responsable polític de tot aquest desgavell. Els
ciutadans ja perceben i pateixen la manca de priorització del
Partit Popular cap a l’atenció sanitària i la seva salut.

Sr. Sansaloni, per a la salut dels nostres ciutadans el millor
que podria fer és anar-se’n a ca seva.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Thomàs. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Thomàs, vostè falta a la veritat
i aguanta qualsevol comparativa. Jo li parlaré, vostè em parla de
baixada d’activitat assistencial, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor, silenci.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

... això és mentida. Els cinc darrers mesos que vostè va ser
conseller, de gener a maig del 2011, vostè va fer 41.402
consultes manco de les que s’han fet enguany i 610
intervencions quirúrgiques manco. Per tant, no m’acusi de
baixada de nombre d’assistències o d’actuacions mèdiques.

Sr. Thomàs, aquestes són les dades de gener a maig del 2013
i de gener a maig del 2011, quan vostè era conseller. Per tant, si
a això hi afegim la priorització i la bona línia que està adquirint
en aquest cas la gestió dels recursos sanitaris, vostè sabrà que
hauria d’entonar el mea culpa. Per què? Perquè nosaltres no
pagam viatges a escoles de negoci, vostè sí que ho feia.

(Remor de veus)

Nosaltres no hem incrementat la concessionària de Can
Misses, vostè va pujar la de Son Espases.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Per tant, a l’hora de venir aquí a fer acusacions primer
s’hauria de mirar en el mirall. I com li dic, no esper que em
valorin igual que el valoraren a vostè, vostè ja ha acabat el seu
cicle i a mi encara em queda recorregut per demostrar-ho.

I com li dic, aquests són els indicadors. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I.16) Pregunta RGE núm. 5983/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a les jornades Creixement
Blau en el Mediterrani.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setzena pregunta, ...

(Remor de veus)

Silenci per favor, silenci. Silenci.

Setzena pregunta, RGE núm. 5983/13, relativa a les jornades
Creixement Blau en el Mediterrani, que formula el diputat Sr.
Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari
Popular.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sra. Presidenta. La actividad marítima, como he
dicho otras veces, es consustancial a nuestra comunidad por su
carácter multiinsular, representando ésta una gran notoriedad
por aspectos tanto económicos, de transporte y turísticos, siendo
calificable el transporte marítimo de pasajeros y mercaderías
como estratégico para el desarrollo económico y la cohesión
territorial y social de nuestra comunidad. Tal insularidad
provoca una serie de desventajas conocidas, que deben ser
tenidas en cuenta, acentuadas en el caso de comunidades
pluriinsulares, como es el aspecto clave de garantizar la
conectividad y el coste añadido que suponen los transportes
marítimos y aéreos.

Respecto al transporte marítimo de pasajeros, la residencia
insular se compensa en parte con la bonificación por descuento
de residente, compartido, a diferencia del aplicado en el
transporte aéreo entre el Gobierno central y el Govern de las
Illes Balears, destacando el esfuerzo de este govern en
presupuestar desde el principio la totalidad de la cantidad
necesaria para cubrir este gasto, a diferencia del anterior govern
que presupuestó en los años 2009 y 2010 la irrisoria cantidad de
9 euros, totalmente lamentable.

Por lo que respecta al transporte marítimo de mercancías,
nuestra comunidad depende de la recepción de productos
manufacturados, el 90% de mercancías nos llegan por barco,
además de nuestra capacidad exportadora de productos del
sector primario, como elaborados.

Conscientes del papel clave para nuestra comunidad de los
asuntos marítimos, se han realizado en Palma de Mallorca las
primeras jornadas de política marítima integrada en el
Mediterráneo, llevadas a cabo por la Unión Europea, con el
pionero objetivo de tratar planteamientos y una mayor
coordinación de las partes implicadas, tratándose, respecto al
transporte marítimo, aspectos sobre las autopistas del mar,
fórmulas de ayuda, declaración de servicio público de rutas
marítimas, abastecimiento de mercancías y tasas portuarias.

Por todo ello, Sr. Conseller de Turismo, le pregunto: ¿en qué
han consistido las recientes jornadas Crecimiento Azul en el
Mediterráneo en relación exclusivamente con el transporte
marítimo en nuestra comunidad autónoma?

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tiene la palabra el representante del Gobierno.
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EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Diputado. Los días 2
y 3 de mayo, efectivamente tuvieron lugar estas jornadas sobre
política marítima, era la primera vez que se celebraban en el
Mediterráneo y tuvimos la suerte de ser anfitriones ya que tuvo
lugar en nuestro archipiélago.

Contó con una presencia importante de representantes de
distintas instituciones públicas. Se contó con la presencia,
concretamente, de una representante de la Dirección General de
Asuntos Marítimos de la Comisión Europea, del director
general y la subdirectora general de Políticas Comunes de la
Unión Europea del Ministerio de Asuntos Exteriores; del
director general de la Marina Mercante; del secretario general
del Mar del Gobierno francés; de la subdirectora general de
Política del Mar de Portugal y del consejero político de la
Oficina de Cooperación Internacional del Instituto Maríno de
Irlanda, entre otras muchas personalidades.

A los diferentes talleres asistieron más de 200 personas y se
debatieron los siguientes temas: la seguridad marítima, la
gestión de emergencias, prevención de riesgos, investigación
marina, las prioridades de inversión y financiación, el enfoque
ecosistémico, las reservas marinas, acuicultura y pesca,
innovación y tecnología en las industrias marinas, el turismo
marítimo y costero, así como la insularidad como hecho
diferencial y la conectividad marítima.

Precisamente, en este último tema, la conectividad marítima,
se sacaron unas importantes conclusiones, que fueron las
siguientes: que el hecho insular ha de ser objeto de tratamiento
específico por estados, gobiernos regionales y por la Unión
Europea; que los artículos 174 y 175 del Tratado de la Unión
Europea, así como diferentes pronunciamientos del Parlamento
Europeo, del Comité de las Regiones y del Comité Económico
y Social Europeo reclaman una atención especial a las regiones
insulares; que estas políticas específicas no han sido
desarrolladas, por lo que es necesario un impulso político
decidido; que la conectividad marítima es un aspecto clave para
pasajeros, especialmente para el residente insular, por lo que la
política estatal de la bonificación por descuento de residentes se
revela insuficiente y discriminatoria en relación al mismo
sistema en avión, y que las políticas estatales y europeas son
insuficientes a la hora de mitigar el hecho insular para conseguir
equiparar los costes añadidos del embarque de mercancías
frente a ese mismo traslado realizado en el continente. Gracias.

I.17) Pregunta RGE núm. 5992/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a finalització de les obres
del Palau de Congressos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dissetena pregunta, RGE núm. 5992/13, relativa a
finalització de les obres del Palau de Congressos, que formula
la diputada Sra. Margalida Cabrer i González del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. La
necessitat i la urgència de donar una solució definitiva a la
finalització de les obres del Palau de Congressos ha estat una
prioritat durant tota aquesta legislatura. Parlam d’una
infraestructura bàsica per a una ciutat com Palma, una eina
fonamental per fer viable el turisme durant tot l’any que suposa,
segons els estudis comparatius que s’han fet, una previsió de
65.000 congressistes anuals, amb una previsió d’ingressos
estimada de 30 milions d’euros a l’any els quals repercutiran en
el sector de la restauració, els comerços i l’esport, etc., i sobretot
en temporada baixa.

És públic i notori que tots els compromisos que l’anterior
govern va acordar per finalitzar les obres no varen arribar a bon
port, varen fracassar; ni amb les inversions estatutàries ni amb
fons propis el projecte va sofrir modificacions i es va encarir; tot
això va suposar una paralització de les obres que és el que ara
hem de resoldre. Hi ha 35 milions d’euros de deute i falten 38
milions d’euros per a la finalització.

Sembla, de les darreres informacions que han sortit i que
vostè avui també ha anunciat, que el deute pendent és a punt de
ser resolt per l’actual Govern, amb el nou pla de pagament a
proveïdors que elabora el Ministeri d’Hisenda. I per això ens
agradaria, Sr. Conseller, que ens concretàs o ens informàs de
quins compromisos ha adquirit el Govern en relació amb la
finalització de les obres del Palau de Congressos?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sra. Diputada. El
compromís del Govern de les Illes Balears amb la finalització
de les obres del Palau de Congressos de la ciutat de Palma és
ferm i absolut, derivat del convenciment que té aquest govern
que aquesta infraestructura és una inversió estratègica a la
nostra comunitat. Vostè ha posat de manifest els seus
avantatges.

La veritat és que la història dels compromisos amb aquesta
infraestructura fins ara no ha estat molt afortunada. El Govern
i l’Ajuntament de Palma varen aportar 15 milions d’euros, cada
una d’aquestes administracions, per poder construir aquesta
infraestructura. A més, a l’any 2010 el compromís del Govern
va ser aportar 20 milions d’euros amb càrrec a les inversions
estatutàries d’aquell exercici. Aquest va ser el compromís, es va
fer el compromís, es va fer el conveni, es va fer roda de premsa,
es varen fer les fotos, però va ser aquest govern qui va pagar els
20 milions d’euros entre setembre del 2011 i abril del 2012.
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Igualment, parlant de compromisos, l’Ajuntament de Palma,
el desembre del 2010, el Ple de l’ajuntament, millor dit, va
demanar al Govern de l’Estat i al Govern balear el finançament
d’altres 30 milions d’euros amb càrrec a les inversions
estatutàries del 2011.

Ja sap vostè que aquestes són unes inversions estatutàries
que es varen reflectir als pressuposts generals de l’Estat, 978
milions en matèria d’inversions estatutàries corresponents a les
cinc autonomies que tenen aquests compromisos en els seus
estatuts. Però és que, a febrer del 2011, la ministra d’Economia,
la Sra. Salgado, va dir que aquest crèdit pressupostari no es
consumiria, per tant no es liquidarien aquests 978 milions
d’euros.

Per tant, queda clar que s’assumeixen compromisos, es parla
molt, però en canvi és aquest govern qui s’encarrega de
complir-los.

Ara la situació és un deute de 35 milions d’euros de la
societat municipal i una previsió d’inversió d’uns altres 35. El
Govern ja ha anunciat el seu compromís, amb la credibilitat que
dóna haver complert els seus compromisos anteriors, i el seu
compromís és pagar aquest deute que arrossega aquesta
infraestructura, ja sigui via mecanisme a proveïdors, ja sigui
amb càrrec als pressuposts generals de la comunitat.

Creiem que ara el que toca és que parlem menys, que
treballem molt i així ho farà el Govern, com ha vengut
demostrant aquests darrers mesos.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.18) Pregunta RGE núm. 5982/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a pacte per l'educació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Divuitena pregunta, RGE núm. 5982/13, relativa a pacte per
l’educació, que formula el diputat Sr. Gabriel Barceló i Milta
del Grup Parlamentari MÉS.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, la política que han
estat instaurant vostès des de principi de la legislatura ha
provocat la ruptura d’aquest govern amb tots els sectors de la
comunitat educativa, no hi ha ni un sol sector de la comunitat
educativa que avali les seves polítiques. De fet, la setmana
passada, l’única via que tenien oberta, que era el Pacte social
per l’educació amb la plataforma, també es va rompre, una
plataforma formada pel Cercle d’Economia, Directors, Escola
Catòlica, UIB, COAPA i CONFAECIB, també els han dit que,
com que no han aplicat ni una sola de les seves propostes contra
el fracàs escolar, també rompien relacions amb vostè.

Com pensa recuperar el consens amb la comunitat educativa
i dur endavant el Pacte per l’educació?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president del Govern per respondre.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, moltes gràcies, Sr. Barceló.
Doncs, miri, de la mateixa que hem fet des de l’inici de la
legislatura, li diré la darrera, la setmana passada la pròpia
consellera d’Educació, Cultura i Universitats va anunciar la
creació d’una gran mesa, precisament per parlar i continuar
consensuant polítiques educatives.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, de moment l’únic que sabem d’aquesta mesa és que
vostès hi volen incloure una entitat radical que res té a veure
amb la comunitat educativa, que és el Círculo Balear.

Miri, Sr. Bauzá, la Federació d’associacions de pares i mares
de Menorca ha decidit fer una recollida de signatures contra el
Decret de trilingüisme, s’hi han afegit les de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera. Els directors d’instituts de
Mallorca han presentat recursos contra la seva normativa, del
Decret de trilingüisme. Tots els centres públics de Menorca, ahir
mateix, 22 centres públics de Menorca, varen manifestar la seva
oposició al TIL, Sr. Bauzá.

Mentrestant, continuam amb les mateixes dèries, avui la
mateixa consellera ens deia que els alumnes tenen por de les
represàlies dels professors. És a dir, continuen perseguint els
professors, aquesta és la seva única obsessió, perquè, segons
vostès, adoctrinen. Clar, el PP el que vol és que espanyolitzin,
no que adoctrinin, aquesta és la gran diferència.

Miri, Sr. Bauzá, escolti tota la comunitat educativa el que
diu, no pot mantenir aquesta guerra contra tota la comunitat
educativa. El decret de trilingüisme fracassarà, no aconseguirà
els objectius que vostès, falsament, fan creure als pares, no és
ver, fracassaran, tard o d’hora s’haurà de derogar, ho faci ara,
ara, per al bé de tots, abans que perdem dos anys, perquè si no
d’aquí a dos anys l’haurem de derogar nosaltres.

Sr. Bauzá, no converteixi les aules, les escoles d’aquest país,
amb el seu Vietnam polític, ningú no s’ho mereix, Sr. Bauzá,
ningú no s’ho mereix.

(Remor de veus)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president del Govern.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Barceló, ja ha fet el seu
titular, que és pel que feia aquesta pregunta, res més.

Miri, l’any 2011, el mes d’abril del 2011, jo vaig signar un
pacte amb una plataforma per l’educació, ho vaig signar com a
candidats; qualcú va anar a qualque foto, però ningú no va
signar, evidentment cap partit de l’oposició va signar aquest
pacte. Un pacte, entre d’altres coses, que deia, entre moltes, el
compromís de crear una mesa per l’educació, mesa per
l’educació que s’ha creat i que, mitjançant una resolució del 27
de febrer del 2013, hem creat la comissió tècnica i la comissió
de supervisió del pacte per l’educació.

Sr. Barceló, aquí, en aquesta mateixa cambra, es va aprovar
la creació d’una plataforma, d’un pacte per l’educació, en
aquesta mateixa cambra, precisament a una ponència; ponència
que vostès i el grup de l’oposició es varen aixecar, i d’aquesta
manera volen proposar, sense ser a una mesa?

(Remor de veus)

Hi ha moltes formes de participar en un pacte ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor, silenci.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

... però l’única manera de participar en un pacte és ser-hi
present, no absent, que és el que fan vostès.

Miri, aquesta plataforma, aquesta entitat va fer una sèrie de
propostes, suggeriments, amb mesures urgents, amb canvis de
model educatiu, moltes. Nosaltres hem fet un seguiment amb
ells, amb ells, amb la mateixa plataforma, plataforma creada i
composada pel Cercle d’Economia, Cambra de Comerç,
ColAlegi d’Advocats i molts d’ells; moltes d’aquestes estan
complertes, i ho saben ells, i n’hi diré simplement algunes,
perquè, com que vostès no varen signar el pacte, el que no signa
no es compromet: estabilitat i sistema; promoure i dotar i donar
suport a les reformes del sistema educatiu; revisar el decret de
convivència dels centres escolars; un pla de formació; promoure
i exigir una major implicació a les famílies. En definitiva,
moltes propostes, entre les quals n’hi ha una que diu: “Mesures
per a la millora de la qualitat educativa. Promoure un conjunt de
mesures a fi de garantir que tots els joves es comuniquin,
s’expressin, comprenguin i sàpiguen llegir i escriure
correctament almenys un idioma, preferentment l’anglès.” Això
és el que diu.

Sr. Barceló, nosaltres vàrem adquirir un compromís amb la
immensa majoria de la societat, acomplirem aquest compromís
a pesar de les queixes de la minoria de la societat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.19) Pregunta RGE núm. 5998/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política impositiva.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dinovena pregunta, RGE núm. 5998/13, relativa a política
impositiva que formula la diputada Sra. Francesca Lluch
Armengol i Socías del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, des que vostè
governa a la nostra comunitat autònoma tenim menys recursos
públics, ha tancat la boca quan el Sr. Rajoy ens ha colAlocat a la
cua d’Espanya en el pressupost general de l’Estat, ha tancat la
boca quan el Sr. Rajoy ha deixat de pagar 1 euro d’inversions
estatutàries. I com que no ha estat capaç de defensar els
interessos de les Illes Balears, s’ha dedicat a retallar serveis, a
retallar drets i a inflar-nos a imposts.

Així, ha tancat la boca quan s’ha pujat l’IVA, el llum, el gas.
Ha tancat la boca quan s’ha decidit que els pensionistes paguin
per als medicaments. Ha decidit que aquí paguem 10 euros per
tenir sanitat pública. Ha decidit que paguem la benzina més cara
d’Espanya. I ha decidit crear uns nous imposts que afecten tots
els ciutadans de les Illes Balears.

Ara té la llei aturada en el Parlament, jo li deman concreció,
què pensa fer, aprovaran o no aprovaran aquests nous imposts?
Creu vostè que genera seguretat jurídica i confiança la seva
indefinició en la política impositiva? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president del Govern.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Armengol, no hi ha
indefinició política en aquest govern. Precisament aquest govern
va optar per fer una modificació en el mecanisme de
finançament, una modificació que anava dirigida a disminuir al
màxim allò que és la imposició directa i a afavorir la imposició
indirecta. Li posaré dos exemples, la gran diferència és que
vostès el que voldrien és que s’incrementàs el tram autonòmic
de l’IRPF, i això implicaria que pujarien els imposts per a tots,
tots tendríem una pujada d’imposts, i vostè també va proposar,
vostè va proposar, si no se’n recorda convé que ho miri,
incrementar el tipus impositiu de l’ISIQUIEMA. Dues
propostes fetes per vostè -ara diu que sí, m’alegra que se’n
recordi- i que van directament en aquest sentit.
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Nosaltres el que hem dit simplement és que diferim del que
és l’aplicació d’aquesta nova llei, precisament fins que acabi la
temporada turística.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, no sap què ha de fer, no?, no
sap què ha de fer. Vostè ha defensat que no aprovarà aquests
imposts de moment perquè vol dialogar. Em pareix molt bé,
però el problema és que no té cap decisió presa. Diu que vol
dialogar aquí i en canvi ha estat molt ràpid aprovant un decret
llei que permet fer dues plantes més a segons quins hotelers a la
Platja de Palma i més places, sense dialogar amb ningú. Ha
dialogat amb els ciutadans? No, ha dialogat amb l’oferta
complementària? No, Sr. President.

Es nota que vostè treballa en directe i a la carta per a uns
pocs i en canvi ho fa en diferit i indefinició per a la majoria de
la gent. És evident com governa vostè, Sr. President, contra
l’interès general i a favor d’uns pocs; contra els interessos
generals de la comunitat educativa, però a favor d’unes poques
escoles amb una ideologia ben definida; contra l’accés a la
sanitat universal i gratuïta i a favor del sector privat; contra la
preservació del medi ambient amb projectes mastodòntics que
permeten fer negoci a uns pocs; donant suport a entitats que
defensen una llengua que no existeix i enfonsant el pressupost
públic de l’escola de tots. Una manera de governar, Sr.
President, ben peculiar.

Miri, Sr. Bauzá, deixi's de coverbos i digui què farà. Té un
pressupost aprovat allà on preveu ingressar més de 100 milions
d’euros amb aquests nous imposts. Com eixugarà aquest forat?
Farà alguna retallada més o intentarà pactar una política
impositiva que gravi els que més tenen? Sr. President, si vol el
nostre suport, anunciï avui la retirada immediata d’aquesta llei
de nous imposts i comenci d’una vegada per totes a treballar per
als interessos generals dels ciutadans d’aquesta comunitat
autònoma. Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president del Govern.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Armengol, qui genera més
seguretat i més confiança un govern que simplement genera
deute, a una mitjana de 700 milions de deute cada any, o un
govern que paga i paga als proveïdors?

Sra. Armengol, qui genera més confiança i genera més
seguretat, un govern que gasta 10 milions d’euros en estudis i
informes a la Platja de Palma, o un govern que gasta 0 euros de
tots els ciutadans i que mitjançant precisament el consens amb
els dos ajuntaments que formen part del Consorci de la Platja de
Palma fa possible, sense cost per als ciutadans de les Illes
Balears, una inversió com a mínim directa ja de 100 milions
d’euros?

Sra. Armengol, qui genera més seguretat i més confiança, un
govern que és professional de tudar els doblers i de mantenir les
cadires calentes, o un govern que afronta els reptes del futur
amb seguretat i sobretot amb valentia?

Aquestes polítiques reformistes, de les quals vostè es queixa,
fan que per primera vegada en cinc anys tenguem creixement
net en allò que fa referència a llocs de feina i durant set mesos
consecutius... -jo sé que això no li importa el més mínim, però
bé-, durant set mesos precisament siguem l’única comunitat
autònoma a Espanya que baixa la xifra d’atur.

Miri, aquesta pregunta que avui es fa vostè, es va contestar
dia 20 de maig de l'any 2011, la resposta va ser molt clara.
Aquesta pregunta que fa ara vostè, serà contestada l’any 2015
i li avanç que tendrà el mateix resultat, ben clara i ben
contestada.

(Alguns aplaudiments)

II. InterpelAlació RGE núm. 5383/13, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a esponjament i
reconversió d'espais turístics obsolets.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara al segon punt de l’ordre del dia, que correspon
al debat de la interpelAlació RGE núm. 5383/13, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a esponjament i
reconversió d’espais turístics obsolets.

En nom del Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra.
Bel Oliver per un temps de deu minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, presidenta. Sr. Conseller, el Pla Integral de Turisme
de les Illes Balears 2012-2015 aprovat considera que el territori
és un element, juntament amb altres cinc, producte, qualitat,
intelAligència i formació, que influeix de forma directa en la
percepció que els visitants tenen de la nostra destinació. Per
això, el Pla integral s’estén sobre la forma com actuar sobre
aquest element tan important per a la nostra indústria turística.
El Pla desenvolupa l’estratègia de la palanca del territori i
descriu els plans tàctics a desenvolupar, que són tres: intervenir
a les zones madures per revitalitzar-les, inversió pública a través
del Consorci de la borsa de places i desenvolupar projectes
d’impacte territorial de la Mesa de Batles per al Turisme. 
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En el debat del pressupost d’enguany, vostè va manifestar
que únicament disposava dels recursos del Consorci de la borsa
de places, per fer actuacions a les zones turístiques, actuacions
d’esponjament i de millora d’espais obsolets. En aquest sentit,
el pla detalla les zones i les actuacions dels projectes que s’estan
executant i l’únic projecte d’esponjament i de reconversió d’un
espai degradat és la compra del Rocamar, és la compra del solar
de l’antic Hostal Rocamar a Sóller. 

Aquesta actuació ha costat 971.671,48 euros, quan el preu
a la taxació d’aquest solar és de 284.631 euros. Hi ha hagut una
desviació damunt el valor de la perceptiva taxació que
s’estableix de 687.040 euros, una desviació d’un 241%. Estam
parlant d’un projecte d’esponjament i de reconversió d’un espai
obsolet a Sóller, d’un solar ocupat per les runes de l’antic Hotel
Rocamar. Què és allò que realment ha comprat el consorci?, el
consorci ha comprat un solar urbanitzat de 2.854 metres
quadrats, on només se pot edificar el 3% de la superfície per a
equipament públic i només planta baixa, solar -repetesc- ocupat
actualment per les edificacions ruïnoses de l’antic Hotel
Rocamar.

Li hem fet quatre preguntes orals, per tal que explicàs el
motiu d’aquesta desviació tan important que ha pagat vostè.
Entenem que si no dóna una explicació convincent d’aquest
sobrecost de 678.000 euros, només ens queda pensar que estam
davant d’una mala administració o d’un malbaratament de
cabals públics. Per això, li donam l’oportunitat que expliqui en
aquesta cambra el motiu del sobrecost de l’operació que vostè
ha fet.

Després d’escoltar-lo, el nostre grup decidirà les mesures
que convé emprendre. Desitjam que justifiqui aquesta despesa,
Sr. Conseller, perquè fins ara les explicacions que vostè ens ha
donat no són vàlides o estan equivocades, tan equivocades, que
hem arribat a pensar que parlam de distintes coses. 

La taxació que el consorci pren de referència per a aquesta
compra, és la realitzada pel Sr. Pere González Nebreda, que els
serveis tècnics consideren la més vàlida de les tres que es varen
encarregar. Per això faré referència a aquesta taxació. 

La taxació està feta segons el Reglament de valoracions de
la Llei del sòl i la mateixa Llei del sòl. El Sr. González Nebreda,
aplicant aquesta normativa, fixa la taxació contemplant
l’escenari més favorable per al propietari, en aquest cas concret
valora el solar com si estigués en condicions de ser edificat.
També diu la taxació que mentre estigui el solar ocupat per unes
ruïnes que impedeixen la seva edificació, que impedeixen el seu
ús, el valor de deixar-lo en les condicions de ser edificat, de ser
usat, s’ha de detreure del valor teòric del solar. La taxació deixa
ben clar que la situació de les edificacions de l’antic Rocamar
és de ruïna, sense cap dubte. 

Li llegiré el que el Sr. González Nebreda diu en el seu
informe de taxació. Diu: “el suelo está edificado, pero la
edificación existente está en situación de ruina física”. I
continua dient: “con independencia de que el expediente
administrativo de ruina se haya iniciado o se inicie
próximamente, las condiciones objetivas técnicas permiten al
perito afirmar que las edificaciones existentes se encuentran en
situación de ruina física”. Per cert Sr. Delgado, la declaració
legal de ruïna no és preceptiva des de l’any 2011 i és discutible

fins i tot que ho hagués estat mai. Repetesc perquè això és
important, del valor teòric s’ha de descomptar el cost de la
demolició d’aquestes edificacions ruïnoses que ocupen el solar.
Això és el que va fer el Sr. González Nebreda, amb un càlcul
senzill i clar, de forma que al valor teòric del solar li detreu el
que costaria deixar-lo en condicions de ser edificat, de ser usat.

Les xifres són, valor teòric del solar net, buit, sense res,
971.671 euros; menys el cost de la demolició i que és segons la
taxació, de 687.631 euros; i dóna com a resultat: 284.631 euros
i que és allò que s’hauria hagut de pagat, ateses les condicions
reals del solar en el moment de la compra, Sr. Conseller. A això
que és fàcil d’entendre vostè li dóna 50.000 voltes, adduint
obligacions legals que no existeixen, que són fruit de la seva
invenció o de la seva ignorància com a jurista. Sr. Delgado, res
més ens agradaria que tengués una explicació plausible per la
qual un solar, que la taxació que tots donam per bona, li atorga
un valor de 284.631 euros i vostè n’ha pagat 971.671 euros. Li
agrairíem molt, Sr. Delgado, que ens ho expliqui.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Oliver. Per part del Govern té la paraula el
conseller de Turisme, Sr. Delgado.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Diputada. Bueno
estamos aquí para hablar de nuestra hoja de ruta en materia de
reconversión de espacios turísticos obsoletos y apenas hemos
hablado de esto. A usted le debe interesar, cuando habíamos
pasado por cuatro preguntas aquí en el Parlament relacionadas
con el Hotel Rocamar, no ha querido hablar de la reconversión
de espacios turísticos obsoletos, se quiere centrar en el
Rocamar. Y yo le digo que ya le he explicado durante cuatro
veces, que se han seguido, no yo, ni la Conselleria de Turismo,
ya se lo expliqué en aquellas preguntas, porque creo que a veces
da la sensación de que ustedes nos hacen perder el tiempo.

Realmente lo que ya le dije es que no soy yo, usted lo sabe,
no es la Conselleria de Turismo, sino que es el consorcio. Y el
consorcio decidió, tomó una serie de decisiones de una compra
a unas personas iniciada bajo su mandato y los técnicos han
tomado unas decisiones. Y yo no sé usted, pero nosotros no
vamos en contra de los criterios de los técnicos. Si se ha hecho
de esta manera es porque los técnicos han dicho que se haga de
esta manera. Y esos técnicos son los mismos técnicos que
estaban cuando estaba usted, con lo cual yo no voy a ser el que
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discuta a los técnicos. Y si usted cree que los técnicos, porque
con muy mal gusto ha hablado de posible malversación, váyase
al juzgado, es más, debe ir al juzgado. Vaya al juzgado, le
animo a que vaya al juzgado si cree que hay alguna actitud
irregular en los técnicos o en los políticos, pero entonces los
políticos seremos seguramente el representante de Comisiones,
el de UGT, el representante de las entidades financieras,
representantes de las federaciones hoteleras, los representantes
de los consells, los representantes del Govern, etc., todo este
conglomerado que conforma el Consorcio de la bolsa de plazas
y que tomó unas decisiones en base a unos criterios técnicos.
Como usted comprenderá y si mira las actas, lo que se decidió
es que fuera de la forma legal más barata posible, que es lo que
querían todos, los sindicatos, la patronal y las instituciones
representadas. Y así se hizo. 

¿Que usted ve cosas raras? Allá usted, investigue y le animo
de verdad a que si ve algo raro, vaya a los tribunales, además yo
iré con usted. Por lo demás, no voy a seguir discutiendo ni una
sola palabra más del trabajo realizado por los técnicos de la
Conselleria de Turismo.

Ahora voy a hablar de lo que teníamos que hablar aquí,
entiendo que a usted le guste tratar este tema no sé por qué, pero
voy a hablar de la Ley del turismo, del recién aprobado Decreto
de las zonas turísticas maduras, que son la hoja de ruta del
Gobierno balear en materia de reconversión de espacios
turísticos obsoletos. 

Empezando por la primera, que es la Ley de turismo. Entró
en vigor el 22 julio de año pasado y regula las actuaciones en
los espacios turísticos obsoletos, a través de las siguientes
figuras. Los PIAT, que son definidos en su artículo 5 y que
saben ustedes que los consells insulares son los encargados de
su aprobación, ahora van a tener un poco más de tiempo. La
conselleria ha puesto a disposición de los consejos insulares,
para colaborar en la redacción de los PIAT, por lo que
próximamente se procederá a la firma de convenios con los
consejos que así lo deseen. Por otro lado está la reconversión y
el cambio de uso, el artículo 78 recoge las figuras de la
reconversión y del cambio de uso, para dar salida a
establecimientos de alojamiento turístico obsoleto, a parcelas
incompatibles con la zona residencial en la que se ubican,
especialmente los definidos en el PIAT.

Por otro lado, en tercer lugar, tenemos la declaración de
zonas turísticas saturadas o maduras, que en estos momentos y
con este último decreto ha sido ligeramente retocado. El artículo
77 define cuáles son estas zonas turísticas saturadas o maduras
y se especifica que la declaración corresponde al consell insular,
que también podrá aprobar planes de rehabilitación turística
integral.

En cuarto lugar, también relacionado con la ley, tenemos la
gestión de los recursos de la bolsa de plazas, ahí es donde nos
encontramos en el inicio de esta intervención. En el artículo 91
de la ley se prevé que cada isla podrá crear un organismo que
estará participado por la administración turística competente.
Son aquellos que he dicho antes, sector empresarial de
alojamientos turísticos, entidades de crédito, agentes sociales
más representativos, todos estos son los que usted cree que
tenían que ir en contra de los criterios de los técnicos, para
gestionar las operaciones destinadas a la presentación de la

declaración responsable del inicio de la actividad turística, que
necesite la baja definitiva de un establecimiento turístico dentro
del mismo ámbito insular. 

Y los ingresos obtenidos mediante la gestión de la bolsa de
plazas se tienen que destinar a realizar en exclusiva y en el
ámbito insular respectivo las actuaciones que determine el
organismo gestor, que entre otras puede ser: incentivar la
reconversión de establecimientos de alojamientos turísticos
obsoletos, fomentar cualquier actividad que persiga la
competitividad, desarrollar proyectos para incrementar la
calidad de la oferta, impulsar proyectos de investigación
científica y llevar a efecto cualesquiera de otras actividades para
mejorar la calidad de las infraestructuras turísticas, su
competitividad y diversificar y desestacionalizar la oferta y
consolidar la posición de liderazgo en materia turística.

Por último, tenemos los planes de modernización. El artículo
79 de la ley prevé estos planes de modernización permanentes
y obligatorios para todo tipo de establecimientos turísticos, tanto
de alojamiento como de no alojamiento. Este plan tendrá un
plazo de 4 años, con el nuevo decreto se pasa a 3 en el caso de
hoteles, hostales, residencias, pensiones, campings, hoteles de
1 y 2 estrellas y apartamentos de 1 y 2 llaves.

El marco legislativo se desarrolla a través de un plan de
actuación, que es el Plan integral que se basa en seis ejes, uno
de los cuales es el territorio. El objetivo estratégico del plan es
garantizar la rentabilidad de las islas como destino turístico en
el futuro. Y los planes tácticos previstos son: primero,
identificar e intervenir en las zonas maduras, con el fin de
revitalizarlas, para ello se han elegido cuatro zonas piloto de
intervención, una por isla, en las que se está en fase de
diagnóstico y análisis hasta que se aprueben los PIAT, las zonas
piloto son: Magaluf en Mallorca, Cala En Bosch en Menorca,
Sant Antoni en Ibiza y Es Pujols en Formentera; en segundo
lugar, se realizan inversiones públicas a través del consorcio, de
la bolsa de plazas; y en tercer lugar se aprovecha la Mesa de
alcaldes por el turismo para apoyar y facilitar la coordinación
entre las distintas administraciones municipales.

En tercer lugar, para ejecutar la previsiones de la ley
especialmente zonas turísticas maduras se aprobó el viernes
pasado el Decreto Ley de medidas urgentes de carácter turístico
en las zonas turísticas maduras. Ya le he comentado al Sr. Martí
cuál era el objeto de este decreto ley que es impulsar de forma
urgente la actividad económica, la desestacionalización, la
diversificación y la mejora de la calidad. 

Le hemos explicado también que la Playa de Palma es
nombrada por el mismo decreto zona turística madura, la
primera en la que ocurre esto y que los consells insulars de
acuerdo con el 77.2 de la ley son los que van a tener que llevar
a cabo estos nombramientos. 
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El decreto, como he dicho antes tiene dos partes, la primera
de ellas, segundo capítulo es el que se dedica a las zonas
turísticas maduras de la siguiente manera: primero, al declararse
una zona turística madura se entenderán declarados de interés
autonómico todos los proyectos tendentes a la revalorización de
la misma; segundo, para dicha declaración se exige la emisión
de un informe preceptivo y vinculante del ayuntamiento
afectado; tercero, la definición de los aspectos de las zonas
maduras corresponde a los consells; cuarto, se permitirá a los
establecimientos que tengan u obtengan con estas actuaciones
un mínimo de cuatro estrellas o tres llaves que los incrementos
de edificabilidad permitidos por ley se puedan aplicar en altura,
con la adición de una o dos plantas con un máximo de 8 metros
de más y con un tope de planta baja más 7.

Dicha posibilidad la tiene única y exclusivamente la Playa
de Palma al haberse adelantado por medio del decreto ley la
medida de recogida en el PRI por deseo de los ayuntamientos
integrantes del consorcio, es decir, porque nos lo han pedido.

Quinto, se obliga a hostales, pensiones, posadas, campings,
casas de huéspedes, campamentos de turismo y campings
viviendas turísticas de vacaciones y viviendas
comercializadoras de estancias turísticas a presentar antes de fin
de año un plan de calidad y ejecutarlo en el plazo de tres años.

Ello se extiende, como ya le he dicho también antes, a la
oferta de restauración, de entretenimiento y los establecimientos
de recreo, deportivos, cultures, lúdicos y de turismo activo. Se
da un plazo de seis meses a las administraciones para
restablecer las lineas de ayuda, las inversiones en la zona, los
beneficios fiscales, etc., y por último se obliga a los hoteles de
una y dos estrellas, apartamentos de una y dos llaves a cumplir
con los requisitos de su categoría en el plazo de tres años.

En cuento a la segunda parte del decreto, que es el capítulo
tercero, que se extiende a todas las zonas de Baleares, se amplía
el plazo de uno a tres años para la regularización de las plazas
turísticas no autorizadas, se establece la no necesidad de
licencia de actividad previa a la de obras para las actuaciones de
modernización y aumento de categoría previstas en la
disposición adicional cuarta y se amplía el plazo de reacción de
los (...) por los consells de 6 a 18 meses.

Finalmente, aparte de estas medidas generales de la Playa de
Palma, se han adoptado algunas otras específicas, como ocurrió
el año pasado con el Decreto Ley 8/2012 en el cual se
establecían una serie de medidas como una que atribuía al
consorcio facultades urbanísticas de planeamiento o gestión
permitiendo las modificaciones de los planes generales a Palma
y Llucmajor sin modificar el PRI, permitiendo a los
ayuntamientos regular de manera diferente a la legalmente
establecida determinadas cuestiones, permitiendo que los
hoteles de cuatro y cinco estrellas que necesiten plazas las
consigan con una reducción del 50% de su valor durante el
plazo de cuatro años y permitiendo que los crecimientos
turísticos o residenciales del ámbito no se tengan en cuenta a
efectos del cómputo del crecimiento del PTI.

Por último también permitiendo que las plazas turísticas que
se den de baja definitiva puedan ser utilizadas en el ámbito hasta
la aprobación del PRI y por último también levantando la
suspensión de la licencia de la urbanización de Ses Fontanelles.

Por último decirles que pasado mañana se aprobará el PRI
de la Playa de Palma cuyos principales efectos serán: la
reducción del techo poblacional y de viviendas, la conservación
de edificaciones tradicionales, la elaboración de planes
especiales, la modernización de la planta hotelera en pro de la
excelencia turística y la incorporación de nuevos espacios y
equipamientos que doten a la zona de una mejor estética, de
nuevos y mejores productos que los ofertados actualmente y que
además promuevan la desestacionalización del destino.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Delgado. En torn de rèplica té la paraula
l’autora de la interpelAlació, la Sra. Bel Oliver.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. Sr. President, primer de tot, aquesta
és una interpelAlació on es tria el tema de la interpelAlació que jo
he desenvolupat al llarg de la meva intervenció. He vist que el
Sr. Delgado no ha contestat ni una, ni mitja, de les preguntes
que li he fet. Li deman, per favor, que almanco al torn de rèplica
ja que tal vegada ara li ha passat, li deman per favor que prengui
esment i el Sr. Delgado contesti a allò que se li demana. És la
seva obligació a més, no és una qüestió graciable que vengui
aquí i... cobrant una dieta evidentment, però ell té l’obligació de
respondre les preguntes de la interpelAlació, no de contar la
legislació, la normativa que ja ens ha contat i que encara ens
contarà més.

Veig, conseller, que evadeix totalment contestar les
preguntes del Rocamar, és incapaç de fer-ho, l’incomoden
moltíssim, però crec que tenia avui una oportunitat boníssima de
fer-ho i l’està perdent.

No s’amagui, Sr. Delgado, darrere la junta del consorci,
vostè és el president del consorci, vostè no és el mosso dels
encàrrecs del consorci a qui diuen que ara faci això, que ara faci
allò, vostè fa el que troba que ha de fer a la junta del consorci i
du els acords que troba que  ha de dur a la junta del consorci i
s’aproven o no s’aproven, però no s’hi excusi darrere perquè és
realment lleig.

Continuam amb les mateixes, vostè no contesta ni les quatre
preguntes orals ni en aquests deu minuts que en què ha tengut
ocasió de fer-ho. Som aquí per parlar del que ha fet vostè, amb
aquest expedient tan estrany i tant fosc; tan estrany i tan fosc
que en principi no té ni expedient administratiu. És vostè qui ha
posat la mà a la caixa i ha pagat 687.000 euros de més a un
particular. És vostè qui ha pagat aquest sobrecost. Continuam
sense saber, però, quin són aquests motius reals que l’han duit
a pagar aquest cost tan important. 
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Li diré, però. Sr. Delgado, una cosa, que és el que nosaltres
veim, acreditat amb tota la documentació que tenim i és que
damunt aquesta compra gravita una operació financera on hi ha
implicat un funcionari de la seva conselleria, son pare i la seva
germana.

La família Ensenyat Alcover va deixar 990.000 euros al Sr.
Castañer que va donar com a garantia el Rocamar, però aquesta
garantia avui, l’any 2013, només val 238.000 euros, en cas que
algú el compràs, o sigui 990.000 amb una garantia que només
en val 238, un gran problema per a la família Ensenyat, però
tranquils, va arribar aquí el Sr. Delgado -aquí estoy yo- i paga;
paga la quantitat suficient per saldar el deute que tenia la família
Ensenyat pendent de cobrar. En realitat, Sr. Delgado, el que ha
fet ha estat pagar el deute a la família Ensenyat amb l’excusa de
la compra del Rocamar. Sembla una cosa molt lletja, Sr.
Delgado, molt lletja i com deia el president Calvo Sotelo, en
política lo que parece, es.

Veim, Sr. Delgado, que en les seves actuacions sempre,
sempre, sempre hi ha beneficiats amb noms i llinatges, ho
vàrem veure en la Llei del turisme, ho hem vist en el decret llei
de l’any passat, ho veurem en el decret llei que ja ens ha
començat a contar ara i ara també ho veim en aquesta operació.
Les seves operacions mai no són per a l’interès general, sempre
són per interès particular, sempre tenen noms i llinatges,
sempre, no n’hem trobada cap que no en tengui.

Els informes dels tècnics, vostè no pot anar molt enfora amb
aquests informes dels tècnics, Sr. Delgado, perquè un informe
firmat per dues, tres o trenta-tres funcionaris no diu el que no
diu la taxació, per molt de funcionaris que l’hagin firmat, Sr.
Conseller. Això no és així. No fa que l’informe sigui bo. Pensi
que vostè només ha fet una operació que és aquesta, és que no
ha ni llegit l’informe de la taxació i això que només n’ha feta
una. Crec que una mica de rigor, una mica de compte amb els
doblers públics no hauria estat gens malament.

Sr. Conseller, enguany, el Govern ha posat a la venda
immobles per fer caixa, va sortir publicada tota relació dels que
es venen, però amb les dificultats que hi ha econòmiques s’han
hagut de fer rebaixes i s’està rebaixant allò que ven el Govern
un 30 i un 40% del preu inicial. 

Com pot explicar vostè que al mateix temps va i compra
l’edificació ruïnosa del Rocamar amb un sobrecost de 241%,
com pot explicar això?, mentre el Govern retalla i retalla als
ciutadans, vostè va i paga un sobrecost de 678.000 euros. Si
creu que ...

(Alguns aplaudiments)

...ha fet una bona compra, si vostè pensa que ha fet una bona
compra, jo li dic que afegeixi el Rocamar a la llista d’immobles
que ara mateix ven el Govern i l’intenti vendre, a veure si així
algú el compra. Jo li dic una cosa, miri, ni amb un 90% de
descompte se l’enduen, segur, però segur, segur.

Sr. Conseller, aquesta operació està plena d’ombres, està
plena de dubtes aquesta compra. Esper que al torn de rèplica ho
faci. Per favor, Sr. President, li deman que cridi a l’ordre al Sr.
Delgado si s’aparta d’aquest tema.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Abans de donar la paraula al Sr.
Conseller m’agradaria llegir el contingut de la interpelAlació que
diu “política general sobre les actuacions de la Conselleria de
Turisme encaminades a l’esponjament i a la reconversió
d’espais turístics obsolets”. No fa menció absoluta a l’hotel
Rocamar.

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):

Gracias, Sr. Presidente. Entiendo que puedo hablar entonces
de lo que hemos venido a hablar aquí y no de lo que a usted le
interesa hablar, porque usted...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... usted...yo le voy a dar unos datos, le voy a repetir..., vamos
a ver, una cosa es que usted quiera oír lo que quiere oír y otra
cosa es que yo se lo pueda decir, sí, sí, sí, no me diga que no.
Ahí estamos, un órgano colegiado en el que hay unos técnicos
y jurídicos que dicen que las cosas se han de hacer de una
manera y se hace y se hace, nosotros acostumbramos a hacerlo,
yo acostumbro a hacerlo y la decisión que se adoptó en la junta
rectora es de hacerlo así. No puedo decirle otra cosa.

¿Que rehuyo el debate? Es la quinta vez que intervengo
sobre este tema. Las tres valoraciones que se hicieron iban de 0
a 4 millones de euros y los informes técnicos y juridicos han
dicho que esa es la cantidad que se tienen que pagar, si lo
cambian lo cambiaremos, pero eso es lo que han dicho y a ver
quién se atreve de los políticos o de los sindicalistas o de los
representantes de la patronal a decir que esos informes jurídicos
no se tienen que aplicar. 

Yo le he escuchado cuando usted ha hablado, por favor,
mantenga el silencio y el respeto al compañero que está (...)

(Remor de veus)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, senyors diputats, silenci. Senyors diputats, per
favor silenci.
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EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):

Me parece además lamentable, me parece lamentable que
usted, además precisamente usted, tan aficionada a acudir a las
ferias de lujo en Cannes y a gastarse 250.000 euros en ello..

(Petit aldarull)

...me parece lamentable que venga usted aquí a dar lecciones de
ética en la actuación pública porque usted es la que menos lo
puede hacer precisamente y me parece lamentable...

(Remor de veus)

...que usted...

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor! Perdone un momento.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):

Me parece lamentable que usted...

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, silenci, deixin intervenir...

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):

Me parece lamentable que usted dude de la honorabilidad de
unos funcionarios, unos funcionarios que trabajaron para usted...

(Remor de veus)

...usted lo está haciendo, usted lo está haciendo porque está, de
una manera aprovechándose de las circunstancias mediáticas
haciendo insinuaciones, vagas insinuaciones, vagas
ambigüedades y está poniendo en duda la honorabilidad del
funcionario que no ha tenido nada que ver con el expediente
que... cuya familia ha estado metida en la operación y los
funcionarios que no tienen nada que ver con esta familia que
han hecho con su buen hacer y entender el dictamen que tenían
que hacer. 

Si usted cree que ha habido una confabulación
interfuncionarial para, de alguna manera, ir en contra de la ley,
pues si usted tiene pruebas dígamelo y yo iré con usted a los
tribunales, si usted tiene pruebas me lo dice y yo iré con usted
a los tribunales y si no, le invito a la próxima reunión de la junta
rectora del Consorcio de la bolsa de plazas donde se va a tratar
este tema, usted puede venir y usted puede ver y ser testigo
directo de los debates que se van a hacer ahí sobre este tema y
si algún tema no le gusta yo le invito a que lo diga. Si hubiera
algún indicio de ilegalidad, todos, ahí juntos nos iremos al
juzgado de guardia, pero por lo menos, por lo menos, sea
decente con los funcionarios de la casa de la Conselleria de
Turismo, es lo menos que puede hacer.

(Alguns aplaudiments)

Finalmente, como quería..., como pensaba hablar y tenía,
creo, bastante información bastante interesante para esta
cámara, a usted le interesa hacer política rastrera y lamentable
y ya no nos ha dejado tiempo absolutamente para nada, pero sí
le voy a decir que lo que hemos hecho nosotros, la posibilidad
de crecer en altura, que sé que ustedes lo han llamado como
urbanismo a la carta, es decir, en primer lugar y lo quiero dejar
bien claro, esta posibilidad de crecer en altura es de aplicación
en todo el ámbito de la Playa de Palma, aunque sólo afecta, sólo
puede afectar realmente a unos veinte establecimientos.

También le diré que dicha posibilidad se ha recogido porque
lo han solicitado los dos ayuntamientos afectados, los dos... ,
que forman parte del consorcio, ellos nos pidieron que lo
metiéramos en el decreto ley para avanzar sus efectos porque
mañana lo vamos a aprobar en ese PRI y está incluido, es la
voluntad popular manifestada en las urnas de los dos
ayuntamientos afectados. Eso no es urbanismo a la carta.

Por último, decirle que lo único que hace el decreto ley es
adelantar la vigencia de dicha posibilidad ya que la misma se
encuentra recogida en el PRI que se aprueba mañana, un PRI
que ha analizado la realidad de la zona y que ha concluido que
el crecimiento en altura es una buena propuesta para incentivar
la inversión y la creación de plazas de calidad. En lugar de
ocupar nuevos espacios como hacían ustedes con su PRI, que
por cierto estaba dirigido por la mayor depredadora del territorio
balear de nuestra historia quien además se gastó seis millones de
euros en informes y en proyectos que no sirvieron
absolutamente para nada y que fueron adjudicados por
procedimientos de dudosa legalidad, aunque de este tema, de
este tema sí tendremos noticias en breve y seguramente serán
menos amables que las que usted nos da aquí.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

III. Moció RGE núm. 5936/13, presentada pel Grup
Parlamentari MÉS, relativa a accions contra l'atur, la
pobresa i la precarietat, derivada del debat de la
interpelAlació RGE núm. 8268/12.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la Moció RGE núm. 5936/13, presentada pel Grup
Parlamentari MÉS, relativa a accions contra l’atur, la pobresa i
la precarietat, derivada del debat de la InterpelAlació RGE núm.
8268/12. 

Intervenció del Grup Parlamentari MÉS per defensar la
moció, té la paraula el Sr. David Abril, per un temps de deu
minuts.
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EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Gràcies, presidenta. Diputades, diputats, per quarta vegada
en un mes i mig pujo a aquesta tribuna en nom del Grup
Parlamentari MÉS a parlar sobre el tema de l’atur i ho faig des
de la decepció, des de la profunda decepció en primer lloc per
la resposta del Govern a la interpelAlació que va tenir lloc fa
quinze dies en aquesta cambra que va deixar el nostre grup
parlamentari del tot insatisfet, de la mateixa manera que no em
satisfà que no hi hagi més gent a l’hora de parlar de qüestions
que són tan importants, com diu tothom, com és aquesta, i del
Govern a més ningú, fantàstic!

Decepció també per l’actitud del mateix govern, crec que la
fotografia clama...clama per això, ah!, hi ha una consellera,
fantàstic!, i per l’entusiasme del Partit Popular davant les dades
de l’atur registrat conegudes fa una setmana relatives a maig de
2013, decepció davant la seva actitud, davant l’actitud de qui té
la màxima responsabilitat de treballar per esmenar el problema
de l’atur, la pobresa i la precarietat, aquest bucle que es
retroalimenta i que és nefast per a la ciutadania de les Illes
Balears i del conjunt de gent que pateix aquest drama perquè no
van més enllà de dir que ja fan prou, que ja estan fent molt i no
s’adonen que aquesta decepció es trasllada al conjunt de la
societat més enllà del que és l’oposició política que fa o feim el
paper que ens toca fer.

No obstant això, però, practicaré aquella màxima d’Antonio
Gramsci de l’optimisme de la voluntat davant del pessimisme
de la raó en el qual vostès ens arrosseguen i el nostre grup
presenta avui cinc propostes que esperam que mereixin un debat
constructiu per part dels diferents grups i del suport conjunt
d’aquesta cambra.

El primer punt de la nostra moció és òbviament pla de xoc
contra l’atur, la pobresa i la precarietat, ja duim dos mesos
d’ençà que el president va anunciar a aquesta cambra que hi
hauria un pla d’ocupació i sí, és cert que ha començat la
temporada, que ara ve l’estiu que és la seva gran política
d’ocupació i que òbviament alguns milers de persones han
trobat feina, llavors ja podem entrar en quin tipus de feina, quin
tipus de contractació i que quan ve l’estiu el mal és més bo de
passar.

Els vull advertir, però, que la ferida és grossa, és ben oberta
i corre el risc de gangrenar-se i que caiguem tots en la fractura
social de la nostra societat si no actuam a temps i amb
contundència.

Des del Grup Parlamentari MÉS esperam que es passi aviat
dels anuncis i de la retòrica als fets i...bé, sí, anam avançat, fa
dues setmanes ja varen dir que el pla a més seria... hi hauria un
pla i ara serà 2013-2017, bé.

Convé començar a posar-li contingut, convé començar a
posar fil a l’agulla i elaborar un full de ruta clar i -insistesc-
urgent. Cal passar d’aferrar-se a qualsevol estadística positiva
a objectius concrets i quantificables per sectors econòmics, per
sectors socials que pateixen el drama d’atur, de reducció
concreta per percentatges de taxes d’atur, de calendari,
d’accions, i jo, sincerament, veig que justament perquè ara ve
l’estiu ens preocupa que, justament, es refredi aquest tema i
passi l’estiu i no tenguem pla d’ocupació.

En la nostra opinió no és Carrefour qui de fer la política
d’ocupació i econòmica de les Illes Balears, jo crec que aquesta
foto d’avui a molts de diaris defineix molt bé la foto del que és
la seva política, Carrefour anuncia que generarà no sé quants de
mils de llocs de feina, els mitjans de comunicació compren
aquest titular, llavors podem entrar a veure quin tipus de llocs
de feina, quants de llocs de feina al petit i mitjà comerç
destrueix la implantació de grans superfícies que vostès els
agraden i quina és la taxa de retorn de riquesa de les grans
superfícies amb relació al petit i mitjà comerç que ja du milers
de llocs de feina destruïts en aquests darrers anys? Insistesc, que
sí, avançam, doncs, facin avui el Partit Popular una esmena in
voce que concreti, bé, que ens facin venir a tots aquest estiu per
debatre aquest pla d’ocupació que ahir el Grup Parlamentari
Popular en roda de premsa deia que tenen tantes ganes de
discutir i de dur a aquesta cambra. Si ha de ser el mes d’agost...
el 15 d’agost podem venir tots, en dia de festa a discutir-ho.
Podrem dir, sincerament, que avançam.

Segona proposta, el SOIB com a eina d’articulació de les
accions necessàries per dur endavant aquest pla. Ja els vaig dir
que ara mateix el SOIB, en la nostra opinió, no serveix ni com
a agència de colAlocació, i els vaig donar les dades de l’EPA
desglossada de 2012, un 1,1% de taxa de colAlocació de la gent
adscrita al SOIB l’any passat. El SOIB no obstant, però, estigui
adscrit a Educació, estigui adscrit a Economia o on sigui, és
l’eina que té el Govern en virtut de les competències que té i
que pot fer, pot servir per identificar i per canalitzar de manera
coordinada amb totes i cada una de les conselleries i
departaments del Govern de les Illes Balears com generar feina
a cada un dels sectors i en quin sentit. A agricultura, per
exemple, creant bancs de terres amb intermediació dels poders
públics perquè es posin en lloguer barat les terres. Tots saben
que el retorn al camp és un dels camps, valgui la redundància,
de generació de feina. En economia i indústria amb el tema de
les renovables on l’habitatge aprofitant, per exemple, la
certificació energètica que s’ha de fer ara per reciclar tot el
sistema de la construcció. En benestar social descongelant la
Llei de dependència com fan que ha fet que milers de persones
deixin de tenir la possibilitat, de gent que té gent a càrrec, de
tenir nòmina o de tenir gent contractada perquè es pugui fer
càrrec de gent depenent. I així departament per departament,
això és el que ha de fer el SOIB i sí, això és una inversió de
feina i de recursos públics, i s’ha de fer.

M’agradaria que hi creguessin, però no som massa optimista
perquè, insistesc, i ho he dit altres vegades, vostès són un
govern que presumeix d’haver tret fora 1.200 sanitaris. 

Tercer punt, molt concret i molt fàcil, com finançar aquest
pla. Els hem posat una proposta damunt la taula amb el
diferencial de dèficit. Els hem tramès els nostres millors desitjos
en la justa i necessària negociació amb el Govern central perquè
en la renegociació de l’objectiu de dèficit per a enguany les Illes
Balears surtin guanyant, igual que amb els temes de
finançament. No sabem quants de doblers significarà això,
només tenim les dades del superàvit consolidat en aquest primer
trimestre.



3990 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 90 / 11 de juny del 2013 

 

Però si la negociació té èxit, i així esperam que sigui, són
recursos que estan damunt la taula que nosaltres pensam que no
poden servir per tapar el forat que ara hi ha, perquè vostès han
retirat la Llei d’imposts, haguessin fet una llei d’imposts abans
de fer una Llei de pressuposts, per tant, hi poden haver recursos
damunt la taula per fer efectiu aquest pla, aquesta és la proposta
que els feim, dedicar el diferencial de dèficit a això i també,
això és el que diu el punt de la nostra moció, per fer complir la
Llei 4/2009, de serveis socials, perquè tota la gent que està
sense prestació, sense cap mena de prestació a les Illes Balears,
pugui gaudir, si més no, de la percepció de la renda mínima
d’inserció, perquè apelAlant les mateixes dades de registre de
l’atur de maig de 2013, que a vostès els fan ser tan optimistes,
a nosaltres ens preocupa, per exemple, que l’atur de llarga
durada entre maig de 2012 i maig de 2013 hagi pujat més d’un
11%, situant-se en, pràcticament, el 38% del conjunt de l’atur
registrat, això sense comptar 150.000 famílies on hi ha tots els
membres a l’atur i els més de 90.000 aturats i aturades sense cap
mena de prestació.

Quarta proposta, mesa de la desestacionalització. Ja ho
vàrem proposar en una altra ocasió amb motiu d’una moció del
Grup Parlamentari Socialista, es va rebutjar. Del tema del frau
no en parlaré perquè sí varen acceptar una esmena nostra fa poc
temps, però si tot el que es fa en termes econòmics i d’ocupació
no va encaminat a desestacionalitzar, malament anam. I això no
ho fa ni la seva llei de turisme, que no parla de feina en cap cas,
ni el seu decret de zones madures, i avui mateix els restauradors
ja els donen un toc d’atenció, ni ho farà tampoc el mercat, ho
han de fer vostès amb els agents socials de la maneta, amb els
agents econòmics, amb tothom que en sap, amb l’objectiu que
en els propers anys la temporada sigui cada any una mica -una
mica- més llarga i que hi hagi sinèrgies reals entre el sector
hoteler i una part del sector hoteler que sempre guanya i la resta
de sectors turístics i econòmics.

Vostès saben que la major part de contractes que s’han creat
són temporals i precaris i que, fins i tot, el tema de les
bonificacions de fixos discontinus queda en no-res si no lluitam
contra aquesta estacionalització, perquè som en el mes de juny
i, insistesc, hi ha 10.000 fixos discontinus que no els han cridat
i això significa un 20% de tots els fixos discontinus que hi ha en
aquestes illes. 

Cinquena i darrera proposta, un pla específic d’ocupació
jove. Si són tan fiables aquestes estadístiques d’atur registrat de
maig de 2013 coincidiran o coincidiríem que un 11% d’atur
juvenil no és un tema important, però tots sabem que sí que és
un tema important perquè la xifra real, que és la de l’EPA, ens
situa en un 60%, per sobre de la mitjana espanyola. I els joves,
com molts d’estrangers, se’n van i que les Illes Balears són una
de les tres, la tercera comunitat autònoma amb major taxa de
migració laboral dels joves que estan formats, sobretot, i dels
joves que no estan formats que quan no cauen en les noves
borses de pobresa el que fan també és haver de marxar, i tampoc
no són optimistes amb 91 milions d’euros de retallades que
duim acumulades en aquesta legislatura en el camp de
l’educació perquè pensam que no contribueixen a això.

Els càlculs que hi ha damunt la taula parlen que una de cada
quatre persones entre setze i trenta-nou anys dins aquesta
dècada emigraran, i això és un panorama desolador per a
qualsevol país.

Des del Grup Parlamentari MÉS creim que la política ha de
servir per a això, per posar-hi remei, per tenir esment per la vida
de les persones, perquè gaudeixin d’un present i d’un futur
dignes, no és el Carrefour que ens treurà del solc ni cap dels
megaprojectes especulatius que a alguns de vostès tant els
agraden. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari Socialista per defensar les
esmenes RGE núm. 6508/13 i 6509/13. Té la paraula la Sra.
Joana Barceló, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Donarem suport d’una manera clara a tots i cada un
dels punts presentats en aquesta moció presentada pel Grup
MÉS amb relació a la política d’ocupació.

Dues esmenes, dues esmenes que evidentment, i estam
convençuts que el Grup Parlamentari MÉS ho té clar, però a
voltes quan sents declaracions dels portaveus del Partit Popular
creim que és important remarcar-ho. Són dues esmenes que van
lligades a reforçar el concepte de concertació, una, el que són
polítiques o la mesa per la desestacionalització, evidentment hi
ha d’haver els consells insulars, tenen competències i
responsabilitat en ordenació turística i, per tant, és un element
clau a l’hora d’elaborar producte turístic i, evidentment, amb tot
allò que fa referència a normatives. I també concertació quan
parlam de política de joves perquè és important que les persones
afectades participin directament tant en el disseny com en el
desenvolupament de les polítiques que els afecten. 

Repetesc, aquest concepte de concertació creim que és més
important que mai perquè ahir sentíem la possibilitat que el
Govern, el Govern no, perdonin, la portaveu del Partit Popular
en roda de premsa que deia que el Govern podria aprovar el Pla
d’ocupació via decret, decret?, unilateral, pactat?, estaria bé que,
evidentment, avui reforcem el concepte de concertació. Ho
demana Europa en cada un dels àmbits que obliga la
concertació. 

Hem suprimit ja el CES, hem suprimit el Consell de
Joventut, els canals de diàleg estan romputs, molt romputs, i,
per tant, la política d’ocupació, la política de
desestacionalització en joves, en gent gran, obligatòriament
creim que és més important que mai que sigui feta -repetim- des
de la concertació i el diàleg. A partir d’aquí aquestes dues
esmenes. 
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Estam d’acord amb l’elaboració d’un pla d’ocupació contra
l’atur i la pobresa i, a més, amb urgència. Aquest acord,
d’elaborar un pla d’ocupació urgent amb mesures específiques
i concretes, imagini’s, Sr. Diputat, no fa dos mesos, no, fa tretze
mesos es va aprovar per aquesta cambra, tretze mesos, dia 22 de
maig de 2012. I què han fet? No se sap absolutament res. Tretze
mesos ja d’incompliment, no són tretze? Dotze i mig, dotze i
mig, el mes de maig de 2012, a partir d’una resolució aprovada
per unanimitat en aquesta cambra. I continua sent important,
continua sent important, no entraré en valoracions de dades, que
ho vàrem fer fa molts pocs dies, que vertaderament la reducció
de l’atur sigui un element de victòria perquè no genera en el
nivell i en el volum que es redueix l’atur es crea ocupació.

Però així i tot, per a l’àmbit més social que afecta la política
laboral ja són totalment justificades la necessitat i la urgència de
treballar en polítiques contra l’atur i la pobresa, pel que fa
referència a l’atur de llarga durada. L’atur de llarga durada no
ha aturat de créixer cap mes, ni tan sols els mesos que ha baixat
l’atur i fins i tot en el darrer mes que hem creat ocupació. L’atur
de llarga durada continua creixent, 16.000 persones més que fa
dos anys el mes de maig , perquè, a més a més, les famílies que
tenen tots els seus membres actius a l’atur també s’incrementen
i la xifra de 56.400 famílies és duríssima. O els treballadors que
han esgotat totes les prestacions, també continuen creixent,
63.789 el mes de maig, que són 3.500 més que fa dos anys. I la
precarietat, evidentment, laboral que avança. A més, perquè
cada mesura del Govern de l’Estat suposa dificultats a l’accés
de prestacions, i el Pla Prepara n’és un exemple.

El Pla Prepara va suposar que en dos anys s’han reduït els
seus beneficiaris un 78%. Aquestes reduccions de l’Estat cauen
damunt la taula dels responsables polítics d’aquesta comunitat
autònoma. Tenim menys gent en una situació de més dificultats,
molta més gent que té difícil accedir a prestacions i a subsidis.
I açò és una política que fa que s’incrementi d’una manera molt
gran l’empobriment dels nostres ciutadans.

Per tant, en aquest sentit creim que és urgent lluitar, actuar
i esperem que així el Govern ho faci des de la concertació.
Recuperar el SOIB, totalment d’acord, i, a més, a dos nivells, a
nivell pressupostari, recordem que l’Estat ha rebaixat en dos
anys 60 milions d’euros per a polítiques actives en aquesta
comunitat autònoma, 29 el primer any, 31 el segon any, però és
més, no només són motius econòmics, en les darreres
modificacions legislatives de l’Estat, què diuen? Que les ETT,
les empreses de treball temporal, faran les funcions, moltes de
les funcions, que avui fan els serveis públics d’ocupació. És a
dir, la privatització dels serveis públics d’ocupació arriben
també amb el Partit Popular en aquesta legislatura.

Per tant, aquesta serà una envestida que romp la igualtat
d’oportunitats per cercar feina, que açò ja és el més absurd, de
polítiques actives. Tenim doblers per pagar les ETT perquè
colAloquin la gent i no tenim recursos per ajudar als ciutadans
que estan a l’atur.

Per tant, donarem suport al tercer punt i, evidentment, també
al quart, mesa de desestacionalització. Li hem assenyalat, creim
que els consells insulars hi han de ser, són corresponsables en
la política turística, són els competents, sobretot pel que fa
referència a les illes de Formentera, Eivissa i Menorca que tenen
i exerceixen les competències en ordenació turística, i perquè es
posin damunt la taula mesures que veritablement suposin fer
passes endavant. La famosa mesura estrella de les bonificacions
als fixos discontinus del 50% del mesos d’abril i novembre
malgrat el nombre immens de contractacions que va
incrementar, i avui ho diuen perquè ens diuen que el mes de
maig han creat ocupació neta per primera vegada, ho ha dit el
president, açò vol dir, entre d’altres coses, que ens donen la raó,
que el mes de març amb l’increment de turistes, amb
l’increment de pernoctes, no varen crear un sol lloc de feina. Ni
el mes de març ni el mes de novembre de l’any passat, ni un sol
lloc de feina. Aquesta és la realitat de la mesura estrella,
estrellada, del Govern del Partit Popular. Molta contractació,
però cap lloc de feina.

I si els fixos discontinus s’incrementen, i això també ho
valorarem quan el Govern es digni a donar respostes a les
preguntes per escrit, ens adonarem que l’increment dels fixos
discontinus, aquestes contractacions, és la transformació dels
contractes fixos a contractes fixos discontinus. Aquest és el gran
drama, l’increment de la precarització i l’increment de
l’estacionalitat laboral que en aquestes illes patim i que els dos
darrers anys hem fet una passa més cap aquesta estacionalitat,
increment de l’estacionalitat, sobretot, sobretot pel que fa
referència a l’àmbit laboral.

En darrer terme, evidentment, el Pla de joves -repetim-, en
el Pla de joves creim que és important la concertació també amb
els joves i esperem que també aquí el Govern actuï. Els joves
són la part més feble i més important a l’hora de treballar en
polítiques laborals, són els més vulnerables per manca
d’experiència laboral, per manca de formació adequada, per
limitada cobertura de protecció oficial, social, per l’accés
restringit en els recursos financers i sobretot per la precarietat
que pateixen d’una manera brutal. 

Per tant, també és important i en aquest sentit donarem
suport a tots i cada un dels punts que avui ens presenta el Grup
MÉS. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del Grup Parlamentari Popular per fixar la
posició. Té la paraula el Sr. Óscar Fidalgo, per un temps de deu
minuts.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señorías, subo a esta
tribuna a explicar la posición, como ustedes saben, de mi grupo
parlamentario sobre la moción presentada a resultas de la
interpelación, Sr. Abril, que tuvimos oportunidad de atender los
presentes hace ya algunos días.
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Como saben los señores diputados la moción es una
deliberación que mueve algo, que lo dispone para generar una
corriente tal que lo haga variar. Y quiero explicar esto al
principio porque creo que es, Sr. Abril, importante. Si los
proponentes hacen un ejercicio de análisis de lo que proponen
no podrán llegar más que a la conclusión que su intención, hoy
en este pleno, es estirar, de alguna manera, el debate que ya tuvo
lugar con la consellera Camps el pasado día 28. Y les digo que
lo que proponen, y no de sus propuestas, y creo que digo bien
porque obviamente, Sr. Abril, pueden ustedes proponer lo que
estimen conveniente, faltaría más, pero yo no entraré en el
debate que pretenden. Y en mi opinión, ¿cuál es el debate que
ustedes pretenden? Pues es aquel que pide lo que ya se hace, Sr.
Abril, que reitera lo que ya se ha debatido y que pretende
marañar en una moción denominada “acciones contra el paro,
la pobreza y la precariedad” todas las supuestas soluciones
inmediatas a los problemas que acechan a esta comunidad
autónoma.

La realidad de las cosas es que no proponen ustedes ninguna
acción, no proponen ustedes ninguna posibilidad de hacer
concreta o nueva, y creánme que bien estaría que nos
encontrásemos con nuevas iniciativas, con propuestas, Sr. Abril,
rigurosas que no surgieran en esta cámara del partidismo puro
sino de la reflexión serena del estado de las cosas y de las
verdaderas necesidades de nuestra comunidad autónoma.

Sr. Abril, se lo digo desde el mayor de los respetos, yo no
creo en las dietas milagro ni tampoco en las políticas milagro.
Tampoco creo, sinceramente, que usted piense que sus puntos
de acuerdo son solución para cualesquiera de los problemas que
nos acechan. Ya sé que es una frase hecha, pero es bien cierto
que sólo en el diccionario la palabra “éxito” viene antes que
“sacrificio”, que “duro trabajo” y que “perseverancia”. 

Sr. Abril, decía Einstein que todo lo que es contable no
admite discusión, y eso es precisamente lo que tampoco voy a
hacer aquí, entrar con usted en una discusión de datos y de
circunstancias relevantes que no yo pongo encima de la mesa,
sino instituciones de reconocido prestigio a nivel no sólo
nacional sino internacional, y organismos públicos de la
comunidad autónoma y del Gobierno de la nación.

Sr. Abril, yo no creo que sea serio ni razonable que usted y
el Partido Socialista, sinceramente se lo digo, suban aquí a decir
que todo lo hacemos mal, para que luego suba alguien del
partido del gobierno a decir que todo lo contrario. Sr. Abril, yo
creo que eso no es serio y yo no lo voy a hacer. No es serio que
yo lo haga, ni que usted y sus compañeros lo digan, y, créame,
no es la mejor imagen que podemos dar a los ciudadanos. Yo,
al contrario al parecer que usted y su grupo, no pienso hacer
política de manga corta, o no pienso ponérmela, a resultas de no
saber cómo la tengo que hacer. Yo no sé usted cómo elabora sus
puntos en la moción, supongo que con la mejor de las
intenciones, pero déjeme decirle que es imposible llegar a un
punto de encuentro con una sincera obliteración. Si ustedes se
niegan sistemáticamente a evidenciar toda mejora, si hasta
discuten los datos del INE, del Ministerio de Turismo, del
INEM..., pues oiga, si ustedes sinceramente prosiguen por esa
senda, los debates aquí ya no serán una cuestión racional, ya no
se moverán por los datos y el análisis, sino por la doctrina de la
fe y las creencias, Sr. Abril, y yo no creo sinceramente que eso
nos convenga.

No me oirá usted, ni a mi ni a mi grupo, decir que todo se ha
solucionado; eso no va a ocurrir, Sr. Abril, porque no es cierto,
pero tampoco obviaremos ni dejaremos de repetir que las cosas
cambian para bien en esta comunidad autónoma: descenso de
siete meses consecutivos del paro, mejora turística, creación de
empresas y autónomos, etc. Y voy a explicarle el porqué de
nuestra votación en contra de su moción. 

En primer lugar, y sobre el primero de sus puntos de
acuerdo, sobre la necesidad de concertar con agentes sociales un
plan de choque contra el paro, como ya he dicho tuvimos
ocasión de debatirlo en este mismo pleno, y le recuerdo que esta
cámara aprobó un acuerdo al respecto, y usted sabe que el plan
se está elaborando, y creo que no hay que reiterar más sobre este
asunto.

En segundo lugar, si trata usted en el segundo de sus puntos
de confundir dejando entrever que el SOIB no es una
herramienta fundamental y que no ejerce competencias propias,
pues obviamente no puedo estar de acuerdo, Sr. Abril. Si quiere
usted abrir el debate sobre el futuro de las agencias de
colocación, pues oiga, me parece muy bien, además creo que es
un debate que hay que dar, que es interesante y que es probable
que usted y yo estuviéramos de acuerdo en muchas cosas.

En tercer lugar, dedicar el déficit positivo... Mire, déficit
positivo; yo no voy a entrar en ejercicios hermenéuticos, Sr.
Abril, no le voy a negar que son ustedes sinceramente unos
maestros en el uso del lenguaje; tampoco le voy a negar la
perspicacia de su oxímoron, pero calificar al déficit de positivo
sólo se explica con literatura, señoría, con literatura; sería algo
así como decir izquierda liberalizadora o castidad erótica. En
fin, convendrá usted conmigo en que es una desfachatez,
primero porque tal circunstancia, como usted solicita, no se ha
dado, y en segundo lugar porque como usted sabe durante el
tiempo en que ustedes tuvieron encomendada la responsabilidad
de gobernar la pobreza aumentó hasta límites insospechados,
como nunca antes había ocurrido en esta comunidad autónoma.

Pero mire, ustedes en el 2010, precisamente el gobierno del
que su partido y su coalición formaban parte, aumentaron en
aquellas fechas 30.000 personas en riesgo de pobreza en esta
comunidad autónoma, y además ustedes durante el año 2010,
precisamente ustedes, que se llenan de boca de hablar de
personas y de servicios sociales, rebajaron el presupuesto a este
respecto en esta comunidad autónoma. Pero mientras unos
hablan de luchar contra la marginación y la exclusión social
otros actúan. Este govern, Sr. Abril, ha triplicado los recursos
destinados a servicios sociales, ha aumentado el plan de
prestaciones básicas para los municipios de 2,7 a 8,9 millones
de euros, y la renta mínima de inserción, de 2,9 a 7,4 millones
de euros este año. 
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Sr. Abril, créame, si alguien ha hablado, ha hablado, en esta
comunidad de estar al lado de las personas sin duda ha sido el
pacto de izquierdas, pero si alguien ha hecho algo
verdaderamente real para esas personas no tenga usted ninguna
duda que ha sido un gobierno del Partido Popular. 

Y voy acabando. En cuarto lugar, una mesa para la
desestacionalización. Mire..., perdone, mire, ya sé que queda
muy bien lo de usar como una muletilla la palabra
“desestacionalización” en cualquier iniciativa, Sr. Abril,
estamos acostumbrados; pero es que el Govern lleva dos años
proponiendo acciones concretas para desestacionalizar.
También esta iniciativa en nuestra opinión llega tarde. Nosotros
conocemos cuáles eran sus recetas, Sr. Abril; sabíamos lo que
nos costaban a los ciudadanos, además, las reuniones y cuál era
el provecho de las mesas y los conciertos que ustedes hacían
con los agentes que usted menciona. Ahora esto ha cambiado,
y además de la Ley general turística todos los esfuerzos del
Govern y de la nueva normativa turística, que le recuerdo que
son la Ley del turismo, el plan integral y el recién aprobado real
decreto ley de zonas maduras, tienen como eje fundamental la
mejora de la calidad, a través de ejes como el aumento de la
categoría de nuestros establecimientos hoteleros, la renovación
permanente, y tratan sinceramente de fomentar lo que hace falta
en nuestra opinión, que es la inversión privada. El conseller
mismo hoy aquí se ha hablado que ya, sin ir más lejos, se había
apresurado a conveniar cercar de 100 millones de euros en
inversión privada. Mire, le voy a dar un dato. Desde que se ha
aprobado la ley turística, sólo en Mallorca casi 200
establecimientos, Sr. Abril, han solicitado el aumento de
categoría y 120 han realizado reformas. Además, Sr. Abril, sepa
usted que se han realizado ya más de 28 mesas estratégicas y 5
foros específicos -deporte, gastronomía, cultura, naturaleza,
movilidad. Se trabaja intensamente, Sr. Abril, y sus propuestas
suenan sinceramente a dieta milagro.

En quinto lugar, en cuanto a instar al Govern a presentar un
plan específico de ocupación juvenil, mire, y vuelvo a insistir,
el Gobierno y el conseller ya dijeron hace escasos días que el
plan de ocupación incluiría una especial referencia para los
jóvenes, con acciones concretas y objetivos relativos a este
colectivo, que son obvios, Sr. Abril; son la formación, el
aprendizaje, mecanismos que faciliten de manera real la
contratación, como ya está impulsando, como usted sabe, el
Gobierno de la nación. Pero sinceramente, viniendo de ustedes,
que multiplicaron por tres la tasa de desempleo juvenil en esta
comunidad autónoma del año 2007 al 2011, las dietas milagro
siguen sonando, Sr. Abril, a dietas milagro, y yo le pido
sinceramente que si en algo tenemos que ser serios cuando
hablamos de política y de acciones concretas es con aquellas
relativas sinceramente a los jóvenes de nuestra comunidad
autónoma, porque no tengo ninguna duda que son lo mejor que
tenemos, y creo que hacer demagogia con ello es de muy mal
gusto, Sr. Abril.

Y acabo. Me gustaría sinceramente, Sr. Abril, votar que sí
a sus propuestas, pero creo sinceramente, y se lo digo de verdad,
que no aportan nada y que parten en algunos casos del
desconocimiento de lo que se hace y, en otros, del desprecio a
las instituciones por el mero hecho de ostentar un color
determinado el gobierno que las gestiona. Y concluyo, Sra.
Presidenta, Sr. Abril, con una reflexión: ya sabe usted por su
formación, señor, aquello que decía Ortega sobre la política, que

también era dibujar atractivos y animados horizontes. Yo no
aspiro, Sr. Abril, a que ustedes dibujen, ni siquiera aspiro a que
imaginen mejores políticas que las que proponen...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Fidalgo, termine.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Yo sólo les pido que cuando hagan propuestas no piensen en
su partido o en los titulares y lo hagan por el interés general.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el grup parlamentari per fixar la posició i
assenyalar les esmenes acceptades. Té la paraula el Sr. David
Abril, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Gràcies, presidenta. Diputades, diputats, volem agrair les
esmenes i el tarannà positiu del Grup Parlamentari Socialista,
estam d’acord totalment a introduir el tema dels consells
insulars relatiu al disseny de les polítiques de
desestacionalització. Jo crec que ja no fins i tot no només els
consells insulars, sinó qualsevol administració i fins i tot els
ajuntaments, en aquest i el altres temes, per allò que seria lluitar
contra l’atur haurien d’estar tots ben implicats. Estam d’acord
també amb aqueixa idea de concert, de diàleg, de consens,
conceptes absolutament inexistents al diccionari del Partit
Popular, més enllà de la retòrica i més enllà de tantes
apelAlacions que agrada fer al diccionari al Sr. Fidalgo, però
paraules que brillen per la seva absència en la pràctica diària
més enllà de retòrica del Partit Popular.

Compartim també preocupació amb el Grup Socialista pel
paper que tenen les empreses de treball temporal, beneficiades
d’aqueixa privatització encoberta o d’aqueixa cessió de
funcions, per exemple, per part del SOIB, i hem de recordar que
són justament aqueixes mateixes empreses de treball temporal
les que alimenten la precarietat que cada vegada caracteritza
amb més força el mercat laboral de les Illes Balears, amb
pràctiques con les de (...), que ja he denunciat en altres ocasions
des d’aqueixa tribuna, i empreses que per altra banda estan fent
l’agost, el setembre, l’octubre i molts mesos més de l’any
gràcies a un mercat que no té escrúpols de tractar la gent i les
treballadores i els treballadors com si fossin kleenex. 

Sr. Fidalgo, crec que vostè és molt optimista quan qualifica
de debat la interpelAlació..., o el resultat del debat
d’interpelAlació que vàrem tenir aquí fa quinze dies, quan la
consellera a la contrarèplica va fugir als 30 segons. Jo crec que
qualificar això de debat és sincerament optimista. 
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S’ha referit al tema de fer polítiques de màniga curta. Idò
miri, jo m’estim més fer política de màniga curta que fer
política de corte de mangas, ja sigui de corte de mangas a
l’estil de la Sra. Fabra dient que es fotin els aturats, o corte de
mangas com el del Sr. Bauzá quan l’estiu de l’any passat deia
que, bé, que hi havia molts d’aturats que anaven a inscriure’s a
les oficines de l’atur però que realment no volien fer feina i que
estaven molt bé així com estaven. Això és a les hemeroteques,
encara que li sàpiga greu. Però si volem continuar amb les
metàfores a partir de les mànigues els diré que el que fa falta
realment és que aquest govern del Partit Popular a totes les
institucions, començant pel Govern de les Illes Balears,
s’arremangui per realment treballar sobre el tema de l’atur i per
lluitar contra aquesta lacra.

I vostè amb la seva actitud em reitera en allò que he dit aquí
des del principi, que he dit diverses vegades, i és que vostès
estan instalAlats en el fet que ja fan tot el que han de fer i que ho
fan molt bé, i que aquí estan les estadístiques per comprovar-ho.
Jo no els he deixat de reconèixer el que hi ha de positiu, per
exemple, en el fet que hi hagi xifres positives de creixement de
llocs de feina, però sí que pens que és molt qüestionable la
qualitat dels contractes que s’estan creant. Hem tengut debats en
comissió sobre el tema de l’ISBA, que els he dit que molt bé,
però hi ha altres problemes com el crèdit, en el qual no s’entra
quan ja duim 400.000 milions d’euros acumulats en ajudes a la
banca i que és una cosa que segurament escapa de la seva
competència, però bé, si volen parlar d’oxímoron podem parlar
també de l’oxímoron que representen, en aquests dies de
màxima actualitat, dos conceptes com Aznar i futur, però, bé,
això és debat d’un altre..., el podem fer després amb el cafè.

Els aturats i els pobres pens que no són per utilitzar-los per
veure qui n’ha fabricat més quan ha governat o quan ha deixat
de governar, i si vol entrar en xifres, que no hi ha volgut entrar
quan no li ha interessat, li recordaré que el 2010 es va passar de
124 milions d’euros a 150 en serveis socials, i que vostès no
varen ni piular, i que el 2013 els pressuposts generals d’aqueixa
comunitat han millorat la seva quantia per al pla de prestacions
bàsiques i de la renda mínima d’inserció gràcies a les esmenes
que va presentar el Grup Parlamentari MÉS i que vostès varen
votar a favor aquí i en contra en comissió. 

Dietes miracle no existeixen; accions concretes jo pens que
ho eren, les que els hem presentat amb la nostra moció. Si
vostès hi voten en contra simplement faran que em confirmi en
la meva decepció, en la decepció del nostre grup i, el que és
pitjor, en la decepció del conjunt de ciutadans i ciutadanes de
les Illes Balears. Al final vostès el que fan és girar l’esquena,
com han fet per exemple quan ha fet tota aqueixa apelAlació al
fet que els joves no es poden utilitzar d’aqueixa manera, bé,
utilitzar els joves o donar-los l’esquena com varen fer vostès en
suprimir el Consell de Joventut de les Illes Balears, com varen
suprimir el CES, com els ha recordat la Sra. Barceló, perquè no
els interessa compartir ja no propostes sinó ni tan sols
diagnòstic amb aquells colAlectius que els poden dir que les
seves receptes no serveixen.

Poca cosa més a dir, que esper que amb aquests breus segons
que queden canviïn d’opinió si realment no volen aprofundir en
aqueixa decepció. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedim ara a la votació. Votam. Votam.

Queda rebutjada per 31 vots en contra i 23 a favor.

IV.1) Debat i votació de l'esmena a la totalitat RGE
núm. 4927/13, de devolució, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, al Projecte de llei RGE núm.
2473/13, de coordinació de les policies locals de les Illes
Balears.

Passam ara al quart punt de l’ordre del dia, que correspon al
debat i votació de les esmenes a la totalitat de devolució
presentades al Projecte de llei RGE 2473/13, de coordinació de
les policies locals de les Illes Balears, RGE 4927/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, i RGE 4941/13, presentada pel
Grup Parlamentari MÉS.

Intervenció per defensar l’esmena del Grup Parlamentari
Socialista de la Sra. Diputada Pilar Costa, per un temps de
quinze minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades, debatem avui aquesta esmena a la totalitat al Projecte
de llei de coordinació de policies locals de les Illes Balears,
projecte que ha presentat el Govern en aquest parlament.

Voldria aclarir que aquesta no és la primera modificació, en
aquest cas, o substitució que patirà la Llei de policies locals de
l’any 2005, concretament de 3 de juny, que ara acaba de complir
vuit anys, ja que l’any passat amb la tramitació de la
modificació de la Llei de funció pública ja es va produir una
modificació de la Llei de coordinació de policies locals, en
aquest cas encaminada a suprimir el coneixement de la llengua
catalana per accedir a la funció pública i també als cossos de
policia local.

Però a més a més a principi de legislatura hem de recordar
que l’anterior conseller d’Administracions Públiques, el Sr.
Gornés, ja ens va passar als grups polítics una proposta de petita
modificació de la Llei de coordinació de policies locals. Mai
més després no en vam saber res, fins que en comptes d’arribar
aquesta modificació de llei aquí al Parlament arriba ara una
nova llei integral de coordinació de les policies locals.
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I un dels punts centrals d’aquest projecte de llei de
coordinació de policies locals probablement és el que no diu o
el que deroga, en aquest cas la derogació de la figura dels
policies turístics, i crida l’atenció que el Govern sempre hagi
intentat ocultar o ometre aquesta derogació quan és una
evidència. Fins i tot en seu parlamentària i a la Comissió
d’Assumptes Institucionals, l’altre dia mateix, la Sra. Consellera
en va parlar però sempre intentant ometre o no dir que es deroga
la figura de la policia turística, quan és, com dic, una evidència.

Vull deixar clar que el meu grup des d’un principi, quan es
va aprovar la llei l’any 2005, no estava d’acord amb la regulació
concreta que aquella llei feia de la figura de la policia turística,
perquè entre altres coses va crear altres tipus de problemes, com
va ser la falta d’estabilitat del personal, etc., un debat que ara
tampoc no reproduirem aquí. Però amb que tampoc no podem
estar d’acord és que es faci una llei que en definitiva el que fa
també és eliminar les ajudes econòmiques o el suport econòmic
als ajuntaments, que estan vivint la tancada d’aixeta del Govern
cap a les entitats locals, i que aprofita també aquesta llei per
eliminar la figura dels policies turístics sense haver previst cap
tipus de situació transitòria o intermèdia que hagués permet els
ajuntaments adaptar-se a la nova situació.

I no podem parlar d’aquesta nova llei sense parlar del nou
decret número 13 d’enguany, del dia 5 d’abril, pel qual es regula
el fons de seguretat pública, que resumidament el que pretén
aquest fons és ser una ajuda econòmica als municipis per palAliar
la supressió de la policia turística, o així almenys és com ho ha
venut el Govern als ajuntaments. Però el cert és que això, des
del nostre punt de vista, ha estat un engany, perquè de moment
ni els ajuntaments no han cobrat res, ni per al fons, ni s’han
subscrit els convenis que anteriorment existien, els convenis
anuals, que finançaven la policia turística, deixant en una
situació molt delicada els ajuntaments des d’un punt de vista
econòmic per donar suport o per fer contractacions ara que som
en plena temporada turística.

A més, aquest nou fons preveu que un 30% de l’ajuda
econòmica es pugui destinar a finançar altres tipus de coses que
res no tenen a veure amb la contractació de personal, com pugui
ser la dotació de vehicles, els uniformes, armaments, etc., com
dic, un seguit de coses que no tenen a veure amb la contractació
de policies.

Però, com deia, a dia d’avui els ajuntaments no han rebut
cap ajuda econòmica per poder contractar reforços de cara a
aquest estiu. Per tant, menys contractació i en alguns casos els
ajuntaments han hagut de córrer amb el cost econòmic si han
volgut posar aquests reforços de cara a l’estiu, que, en
definitiva, a pesar de tenir el nom de policies turístics som
davant d’un cos de reforç de la policia local a la temporada
d’estiu.

De totes formes, no vull donar tampoc la sensació que tot el
que conté la llei sigui negatiu, perquè no ho pens així, crec que
també s’han millorat alguns temes. Així, la lliure designació del
cap de plantilla; si bé les persones aspirants a cap, caldria o seria
necessari que tenguessin una qualificació professional adequada
per poder dirigir el cos policial del municipi. Que es pugui
nomenar qualsevol policia com a cap i prescindir de la
qualificació i de la categoria necessària, crec que no s’entendria

en absolut; això no té cap sentit en una estructura jeràrquica de
cara a la prefectura del cos de policia local.

Sincerament, Sra. Consellera, crec que s’hauria de mirar
amb molt deteniment aquest aspecte que es recull a l’article 22
del projecte de llei que avui se’ns presenta, i que no parli només
amb el que té més a prop i ho faci amb els professionals i veurà
com ningú que faci una lectura tècnica i professional no pot
donar suport a aquesta arbitrarietat, o el que pot arribar a ser una
arbitrarietat, sinó quedarà sempre el dubte que es poden tenir
altres interessos no confessables. Si és positiu que l’elecció de
cap sigui per lliure designació, és negativa aquesta obertura
total, ja que pot portar a cometre, com deia, arbitrarietats dins
els cossos policials, que a curt termini els poden fer
ingovernables. Aquesta porta excepcional possibilita el
nomenament com a cap de policia de qualsevol policia, tengui
la categoria que tengui, però no serà possible agafar una persona
que no pertany a un cos de policia local i tengui una categoria
superior. Com deia, s’obre una porta perillosament partidista,
des d’un punt de vista polític.

Per altra banda, també celebram que desapareixi el concurs
per accedir a la policia local i que s’imposi el sistema d’accés
lliure o de promoció per concurs-oposició, perquè el sistema
que teníem actualment no passava o no existia a cap altra
comunitat autònoma d’aquest país.

Però crec que hi ha aspectes molt millorables a la llei pel
que fa referència a la manca de regulació mínima, els requisits,
proves i criteris d’accés al curs bàsic d’aptitud per a policia
local.

I per altra banda, també voldria dir que, des d’un punt de
vista formal, Sra. Consellera, pensam que el Govern, una
vegada que va estudiar totes les alAlegacions que es van
presentar a la conselleria, tant per particulars o professionals i
pels sindicats, principalment, havien d’haver estat contestades
aquestes alAlegacions, malgrat que vostès varen introduir petites
modificacions en el text que varen entrar finalment en el
Parlament. Però el més important és que el Govern no va
convocar tampoc el Consell Balear de la Funció Pública, com
a òrgan de consulta i participació en matèria de funció pública,
en temes que poden afectar el conjunt de les administracions,
com és aquest el cas. I el Consell Balear de la Funció Pública ha
d’informar preceptivament sobre els avantprojectes de llei
relatius al personal al servei de les administracions públiques de
la nostra comunitat. Només això ja és motiu suficient per
demanar al Govern que retiri aquest projecte de llei.

A més, malgrat que pensam que tenim un mur enfront quan
plantejam que torni al sistema anterior quant a un dels requisits
per accedir al cos de policia local d’un ajuntament, com és
acreditar el coneixement de la llengua catalana del nivell que
determini la legislació vigent. Aquest requisit, que a vostès els
fa tanta urticària, el Grup Parlamentari Socialista demana que
es torni a introduir, tal com es va introduir a l’any 2005, any,
vull recordar, en què governava el Partit Popular; una llei que va
ser feta i aprovada pel Sr. Matas, com a president de la
comunitat, i pel Sr. José María Rodríguez, com a conseller
d’Interior; que tampoc no és pensar que tenien una vena
pancatalanista insofrible i que el segon, en aquest cas el Sr.
Rodríguez, de moment continua en el seu partit, en el Partit
Popular.
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De veritat algú pot pensar que uns funcionaris, com són els
policies locals, no tenen un contacte amb la ciutadania que faci
necessari que tenguin els coneixements de llengua catalana
suficients, com es tenien fins ara, per poder així atendre el
conjunt dels ciutadans en qualsevol de les dues llengües
cooficials d’aquesta comunitat? Perquè a partir d’ara és
imprescindible saber una de les nostres llengües oficials, però
ja no és necessari conèixer la llengua pròpia, el català.

Com deia, una vegada més topam amb la fòbia lingüística,
personal i presidencial. El Sr. Bauzá ha materialitzat els seus
desitjos antillengua pròpia amb aquesta llei de policies locals,
però també amb altres lleis, com la de funció pública, que es va
modificar recentment, amb el Decret de trilingüisme, del qual
avui també hem parlat i que és tan polèmic i que tants
problemes crea, sobretot en els centres educatius.

Per què tenen aquesta mania de crear problemes on no n’hi
havia? Perquè, per al cas que ens ocupa, pensen realment que no
tenien aspirants suficients als cossos de policia local perquè
s’exigia conèixer les dues llengües cooficials de la nostra
comunitat, o són dels que pensen que un policia que només
parla castellà té un plus de professionalitat, que és el mateix
argument que de vegades fan servir quan parlen d’altres
professionals, sobretot en el món sanitari? Perquè no hi ha res
més trist que pensar que un professional no és tan bo quan parla
la llengua pròpia.

Però en fi, arribats a la conclusió que amb aquest Partit
Popular aquesta és quasi una batalla perduda, perquè crec que
mai no s’ha de donar tot per perdut, fins que es pronunciï el
Tribunal Constitucional. Mentre, intentaré centrar-me en allò
que pensi que encara els puc convèncer.

Un altre dels aspectes que porta a confusió és el de la
mobilitat o el canvi de destinació i més confusió crea encara
quan ara la Conselleria d’Administracions Públiques prepara un
decret llei, que podria ser aprovat, es diu, aquest mateix
divendres, en el Consell de Govern, sobre la mobilitat
interadministrativa. En tot cas, i pel que fa referència al que
recull el projecte de llei de coordinació de policies locals que
avui debatem, s’ha de garantir, des del nostre punt de vista, el
manteniment de les retribucions, tal i com recull el propi Estatut
bàsic de l’empleat públic, l’EBEP. Com igualment clar ha de
quedar la retribució que percebran els policies que prestin
serveis a un altre municipi que no és el seu, en virtut dels acords
que hi pugui haver entre municipis, per proveir llocs, per causes
estacionals i extraordinàries, a través d’una comissió de serveis.

És una evidència que a les retribucions dels funcionaris se’ls
han d’aplicar les condicions retributives més favorables en
relació amb el municipi en el qual prestin servei.

Per anar acabant, Sra. Consellera, crec que es fa necessari
corregir el que vull pensar que són errors. Quan es parla a la
pròpia exposició de motius sobre la Llei de forces i cossos de
seguretat de l’Estat i es fa referència a la Llei orgànica 2/1986,
i que es vol equiparar o regular la segona activitat i el règim
disciplinari dels policies locals, en consonància amb la
normativa establerta pel cos nacional de policia. Però, com
saben, hi ha una nova llei de règim disciplinari del cos nacional
de policia, que és una llei orgànica molt més recent, de l’any
2010, la Llei Orgànica 4/2010, de 20 de maig.

Idò bé, Sra. Consellera, li deman que recullin expressament
les tres primeres disposicions transitòries que aquesta llei
orgànica estatal recull quan fa referència a l retroactivitat de la
norma, en els procediments en tràmit i a la revisió d’ofici de les
resolucions en via d’execució. Perquè la llei que avui aquí se’ns
presenta recull una disposició transitòria, que és la sisena,
referent a procediments disciplinaris, iniciats abans de l’entrada
en vigor de la present llei, que porta a prou confusió.

Jo crec que si això és millorable, s’hauria d’aprofitar el
tràmit parlamentari per recollir-ho. I el més senzill és agafar el
model de la Llei orgànica estatal de l’any 2010, com així ho han
fet, si no ho tenc malentès, la darrera comunitat en aprovar una
llei de policies locals, que és La Rioja, i que ha adaptat aquest
règim disciplinari agafant les tres disposicions transitòries de la
Llei orgànica estatal.

I per últim, no vull deixar de fer menció a una important
sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
de la Sala Contenciosa, que és de 19 de desembre del 2012, de
l’any passat, respecte de la lliure designació.

Exceptuant el cap de policia, el qual entenem que ha de ser
per lliure designació, ens produeix molts dubtes polítics i
jurídics la redacció de l’actual article 39 de la llei que avui aquí
es presenta, on es regula de manera generalitzada la lliure
designació. La llei i la jurisprudència, i ara una sentència molt
concreta, a la qual he fet menció abans, relativa a l’Ajuntament
de Palma, i aquesta sentència és del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, estableixen que la lliure designació
és un sistema de provisió excepcional; en canvi, la llei que avui
aquí se’ns presenta inclou la lliure designació com a un sistema
generalitzat per a tots els llocs de comandaments: els intendents,
comissaris, majors, inspectors, etc. I tot això tenint en compte
que a la normativa anterior s’establia com a sistema de provisió
el concurs.

Per tant, Sra. Consellera, si aquesta disposició queda tal com
està ara, i això arribàs als tribunals, són ja innumerables les
sentències que han tombat les relacions de llocs de treball que
han decretat la lliure designació per proveir llocs, sense una
particularitzada motivació individualitzada per a cada lloc i
l’especial responsabilitat que implica el desenvolupament
d’aquestes funcions.
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I si tenim en compte que el Govern últimament no va molt
encertat amb el seu criteri jurídic en matèria de funció pública,
ateses les innumerables sentències que han declarat nulAles, tant
el Jutjat Contenciós com el Tribunal Superior de Justícia a les
Illes Balears, amb acomiadaments del sector públic, crec que
més val rectificar ara.

I també creim que aquesta llei ha de millorar amb la realitat,
com a illa, l’illa de Formentera que, a la vegada, té un únic
municipi, com a illa que té un únic municipi i per tant, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Costa, ha d’acabar.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Acab ja. Per tant s’ha de contemplar la possibilitat
d’associar-se amb altres municipis, que en aquest cas no serien
evidentment de la pròpia illa, sinó de l’illa del costat, que és
l’illa d’Eivissa.

Per això, i acab ja, senyores i senyors, demanam al Govern
que retiri aquest projecte; presentam aquesta esmena a la
totalitat perquè tinguem l’oportunitat de treballar un text
consensuat, negociat amb els sindicats i que pugui tenir un
ampli consens polític.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

IV.2) Debat i votació de l'esmena a la totalitat RGE
núm. 4941/13, de devolució, presentada pel Grup
Parlamentari MÉS, al Projecte de llei RGE núm. 2473/13,
de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del Grup Parlamentari MÉS, per defensar
l’esmena del seu grup, té la paraula el Sr. Nel Martí, per un
temps de quinze minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. El Grup Parlamentari MÉS presenta avui aquesta
esmena a la totalitat del projecte de llei de coordinació de les
policies locals de les Illes Balears, que pretén substituir la
vigent perquè pensa que no acompleix allò, ni fa possible allò
que diu l’exposició de motius, i que pretén ser la justificació de
la nova llei. El text que es proposa no millora la seguretat
ciutadana, ans el contrari, genera punts de debilitat que
suposaran un retrocés, com la politització i per tant pèrdua
d’independència de la prefectura policial, o la precarització dels
contractes laborals.

Tampoc no respon ni resol les demandes dels ajuntaments
ni tampoc no crea estabilitat laboral al cos policial que asseguri
el seu correcte funcionament. És la llei dels no, del no a la
seguretat ciutadana, jurídica, laboral i també lingüística. I
nosaltres deim no a tants de no; deim sí a un cos policial basat
en la formació, en la carrera professional i l’estructura

jeràrquica; deim sí a un cos els membres del qual tenen
estabilitat laboral per poder exercir la seva tasca, amb
independència i professionalitat, i deim sí a un cos civil de
seguretat que respongui a les necessitats i a la realitat dels
nostres municipis. I el text que se’ns presenta avui, no ofereix
res de tot açò.

Anem a pams: es polititza la direcció policial de la
prefectura: fins ara, el batle elegia, per lliure designació, el cap
del cos policial d’entre els funcionaris de carrera que tenien la
màxima categoria de la plantilla del cos. Si s’aprova l’actual
projecte de llei açò ja no serà, i el batle podrà elegir el cap de
policia d’entre els membres de la seva plantilla, encara que
siguin d’una categoria inferior.

Aquest nou criteri creim que és un error, primer, perquè
romp amb un element definitori del cos policial, l’estructuració
jeràrquica. La Llei 2/1986, de cossos i forces de seguretat, diu
que la policia local és un institut armat de naturalesa civil, amb
estructura i organització jerarquitzada, sota la prefectura
superior i dependència directa del batle. De què serveix afirmar
que és un cos d’estructura jeràrquica i dependència directa del
batle, de què serveix que es digui açò si políticament es poden
nomenar funcionaris d’escala jeràrquicament inferior caps de
policia? És a dir que un suboficial, per exemple, pot passar per
damunt dels inspectors i ser cap de policia, si així ho vol el
polític de torn.

D’aquesta forma, el cap de policia esdevé un director polític,
no necessàriament amb les garanties de professionalitat,
articulada a través dels mecanismes de promoció i de formació,
i sense deixar garanties d’independència i professionalitat. I
aquesta manca de garanties es preveu incompatible amb la
legislació vigent, quan la llei esmentada abans, del 1986, a
l’article 5 afirma, com a principis bàsics, actuar amb absoluta
neutralitat política i imparcialitat i subjectar-se en la seva
actuació professional als principis de jerarquia i subordinació.
En aquest sentit, res no impedeix amb la llei actual, vigent, que
es puguin crear totes les places que es considerin necessàries de
la màxima categoria del cos, i aplicar la lliure designació sobre
aquesta màxima categoria.

En definitiva, des del nostre punt de vista el projecte de llei
romp els criteris de jerarquia i professionalitat del cos policial.
I en aquest sentit, proposam mantenir el text de la llei vigent i
primar el grau, la formació, la promoció, que no la lliure
designació, d’aquesta forma evitaríem allò que anunciàvem de
polititzar el cos policial.

En següent lloc, no contempla la llengua catalana com a
requisit. La Llei 9/2012, que modifica la Llei de funció pública,
estableix que el coneixement de la llengua catalana no serà, de
manera general, un requisit per accedir a la condició d’empleat
públic; en aquest context, però, estableix un mar d’excepcions
en aquells llocs de feina que tenguin com a principal funció la
informació, la recepció i l’atenció al públic. Tot i així, la
interpretació que en fa el Govern o que n’havia fet fins ara el
Govern, perquè ja no sabem a dia d’avui quina és la posició del
Govern en aquest sentit, és, era extremadament restrictiva i
entenia aquelles funcions només en l’àmbit circumscrit dels
serveis específics d’atenció al públic.
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Dins aquesta lògica, la nova llei de funció pública, també
modificava, modifica, a través de la disposició final tercera, la
Llei de coordinació de policies locals, que quedava de la
següent forma: “El coneixement de la llengua catalana no serà,
de manera general, un requisit per accedir als cossos de policia
local.” Els policies no tenen, idò, l’obligació de saber, de parlar
amb mallorquí, menorquí, eivissenc i formenterer, excepte en
els casos que la seva funció sigui bàsicament atendre el públic.

I jo em deman: un funcionari que està constantment en el
carrer, que entre les seves tasques més rutinàries hi ha la
d’informar el ciutadà, la d’atendre’l, orientar-lo, no ha de saber
la llengua pròpia de la majoria dels ciutadans? I aquell ciutadà
que crida per una emergència i parla en català, no ha de poder
ser atès amb la celeritat i l’exigència del cos que demana el cos
policial? A veure, el català podrà ser un requisit en els casos
excepcionals, vinculats, a les funcions d’atendre, informar i
rebre el ciutadà, deia i ha dit el Govern reiterades vegades,
quina és, però, la descripció que la Llei de forces i cossos de
seguretat? Quina és la funció de la policia local? La relaciona,
la vincula amb les relacions amb la comunitat i diu que aquesta
haurà d’observar en tot moment un tracte correcte i acurat en les
relacions amb els ciutadans, -i segueix-, en totes les seves
intervencions han de proporcionar informació completa i tan
àmplia com sigui possible.

Si anam després a l’article 53 de la mateixa llei, diu que són
funcions específiques dels cossos de policia local protegir les
autoritats, totes, les castellanes i les catalanoparlants; ordenar el
trànsit; instruir atestats; vetllar pel compliment de les
ordenances; participar en les funcions de policia judicial; prestar
auxili. Açò requereix, inevitablement, imprescindiblement
conèixer la llengua dels ciutadans d’aquesta terra. Ens podem
permetre tenir treballadors públics o policies que tot el dia fan
feina al carrer i no se’ls demana saber català? Parlam cada dia
ara de trilingüisme i als treballadors públics els volen
monolíngües, aquesta és una altra vegada la constant que
trobam dins aquest projecte de llei.

També el projecte de llei buida de contingut el sentit de les
segones activitats dins el cos de policia local. El projecte
contempla tres tipus de causes per a la segona activitat: edat,
petició expressa i insuficiència d’aptituds físiques; desapareix
la segona activitat en destí per raó d’edat. A la llei actual, agents
amb més de 55 anys podien demanar destinacions més fàcils per
la seva edat, dins el mateix cos o en altres àrees de l’ajuntament;
ara, en canvi, serà als 60 i/o amb més de 35 anys de servei i ho
hauran de fer sense destí, amb la pèrdua del 40% de
complements i el cent per cent de la productivitat. Açò fa quasi
inviable o inassumible aquesta opció, la qual cosa suposa un
desgast per al cos en el seu conjunt.

És molt difícil que un homes o una dona de més de 55 anys
tenguin la capacitat física per enfrontar-se a un jove de 20 anys,
per exemple, afectat per alcohol o per altres substàncies, per
posar un exemple, i la llei actual permetia que el cos es pogués
reestructurar per continuar mantenint i garantint les seves
tasques i les capacitats.

També desapareix la segona activitat per raó de lactància o
maternitat. Abans es contemplava aquesta situació de forma
explícita en els articles 50 i 51, com dic ho feia de forma
explícita; la llei vigent contempla aquesta possibilitat de forma
expressa, amb destinació i cobrant el cent per cent de les
retribucions. Ara, el projecte de llei, en el projecte de llei no hi
és i es remet a la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals,
i deixa la valoració i decisió al cap de policia o al regidor de
governació. A la llei actual es regula, és regulava com a un dret
de la treballadora, i ara es regula via l’avaluació del risc per a la
salut, així, textualment. El resultat podrà ser el mateix, però
sempre dependrà de l’empresa, de l’ajuntament en el nostre cas,
i del batle i del cap de policia, també ara amb aquesta nova
consideració que fa el projecte de llei, també lligat políticament.

No es resol en aquest text allò que a l’exposició de motius
i que, a més, era una promesa del Partit Popular, s’ha dit i s’ha
reiterat tantes vegades, de resoldre la inestabilitat dels
anomenats policies turístics. I la realitat la tenim aquest mateix
estiu; només l’anunci de la llei, només el nou fons de seguretat
ha generat una situació i és la que l’any 2013, respecte del 2012,
hagi disminuït de forma substanciosa el nombre de policies
turístics, o anomenats turístics. No sé les xifres exactes, perquè
la consellera en el seu moment no ens la va poder facilitar, el
cert és que el 2012 eren aproximadament uns 220 i la seva
contractació era d’entre sis i vuit mesos; el 2013, per les dades
que tenim, que té el nostre grup, no arribaran als 150 i la
contractació és, com a molt, de sis mesos.

Posem casos concrets, Platja de Palma, 2012, 35; 2013, 15;
Llucmajor, 2012, 18; 2013, cap; Andratx, tenia el 2011 dos
policies turístics, el 2013, cap. Pollença, el 2012 quatre policies
turístics, el 2013 tres. Binissalem, dos, el 2013 cap. I així
successivament, la realitat de l’anunci, només l’anunci
d’aquesta nova llei i de la desaparició dels policies turístics i la
gestió, lògicament, del fons de seguretat, ha generat la situació
que ja vivim aquest estiu.

Des del nostre grup proposam que s’acompleixi allò que
s’havia promès: un pla d’estabilitat per a la policia turística. Un
pla que es basi en un programa de caràcter temporal de dos
anys, a partir del 2014, per a la consolidació de l’ocupació
temporal; que contempli les contractacions interines fetes per
resoldre necessitats no permanents i que tenguin una durada
mínima d’entre nou i un màxim de dos anys; un programa que
contempli que durant el seu període de vigència els municipis
que abans de l’entrada en vigor de la llei tenguessin a les seves
plantilles de policia funcionaris amb nomenament interí o en
comissió de serveis, facin, a través d’un sistema extraordinari i
per una sola vegada, consolidació de places, d’acord,
lògicament, amb els principis d’igualtat, de mèrit, de capacitat
i publicitat. Creim que aquesta era una promesa i una exigència
que tenia el Govern i que té l’obligació d’assumir i resoldre amb
el projecte de llei.
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Tampoc el projecte que se’ns presenta no aborda una
reforma, nosaltres creim necessària i profunda del model
d’accés als cossos de policia local. El projecte de llei modifica
el sistema de selecció i d’ingrés als cossos de policia i incorpora
el concurs-oposició com a sistema, cosa que compartim, perquè
creim que és la millor forma d’accés a la funció pública, la que
dóna major garanties d’imparcialitat i de professionalitat. Però,
el que qüestionam realment no és açò, sinó el sistema global per
accedir als cossos, a la immensa majoria de comunitats
autònomes, un jove, que vol ser policia, el que fa és presentar-se
a un concurs-oposició per obtenir una plaça; una vegada
superada la part psicofísica, mèdica i les proves tècniques i
culturals establertes, i si queda dins el nombre d’aspirants amb
plaça, aleshores té accés al curs bàsic. Una vegada superat el
curs, es passa a un període de pràctiques, i si també el supera
s’obté la plaça de policia com a funcionari de carrera.

Així és a la comunitat autònoma de Catalunya, així es fa
amb la policia nacional, així es fa amb la Guàrdia Civil. Aquí
no, aquí l’EBAP fa una selecció per poder fer el curs bàsic i si
el treu podrà participar a les oposicions de borses de treballs o
a les places que hi hagi en oferta pública. La conseqüència
directa d’aquest sistema és que tenim l’índex d’atur en personal
policial més elevat de tot l’Estat. Tenim molta gent formada,
continuam formant gent, quan el nombre de llocs de feina ha
disminuït i l’Estat central no permet la creació de noves places.
No és molt lògic, des del punt de vista econòmic, invertir en
formació nou mesos per després tenir la gent a l’atur.

Amb el projecte de llei l’únic que canvia és que la selecció
la faran els ajuntaments abans d’anar al curs, però no hi ha cap
garantia que després els contractaran. I aquesta possibilitat, que
era una possibilitat, una oportunitat per modernitzar els nostres
cossos de policia, aquesta llei tampoc no l’incorpora ni tan sols
ho posen a consideració i a debat del conjunt dels sectors
implicats.

I per acabar, diria que la llei també fa promeses de resoldre
qüestions que, en definitiva, ja estaven plantejades, quan parla,
per exemple, de l’associació de municipis. Respecte d’aquest
tema, nosaltres diem, ja ho hem dit, que ho veim bé, potser una
bona idea, és un bon objectiu, però creim que s’ha generat una
expectativa que la llei no acompleix. De fet la consellera ja
anunciava algunes associacions fetes fora, al marge d’aquesta
llei; és a dir, aquesta associació ja era possible dins un altre
context jurídic que no era necessari en aquesta llei. Tot el
contrari, el projecte de llei creim que en aquest sentit el que fa
és generar confusió jurídica i atorga potestats i responsabilitats
a qui no les té. La responsabilitat, a causa del nostre marc
estatutari, la responsabilitat continuarà sent de qui és avui i de
qui autoritza avui les associacions de municipis, i en aquest cas
és el Ministeri d’Interior.

Per tant, creim que és important deixar-ho clar i deixar clar
què és el que aquest projecte resol i què és el que aquest
projecte no resol.

En definitiva, resumint, creim que no genera allò que aquest
projecte de llei havia de generar i resoldre i que el seu preàmbul
afirma; no genera més seguretat ciutadana, tot el contrari,
generam precarietat laboral, una plantilla menys estable, el que
es fa és ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí, ha d’acabar.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí ... com a mínim no generar seguretat ciutadana; genera
inseguretat laboral; genera inseguretat jurídica, sense cap dubte,
policies que ja no són contractats i que han d’anar al Jutjat a
defensar una denúncia, això no és seguretat jurídica i, sense cap
dubte, torna menysprear la llengua d’aquests ciutadans, que
també volen una llei que els tengui en compte i els tracti els
respecti com a ciutadans que són d’aquesta comunitat
autònoma.

Moltes gràcies.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Maria Núria Riera i Martos):

Sra. Presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Maria Núria Riera i Martos):

Deman el torn incidental, en base a l’article 75.5 del
Reglament de la cambra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula. En aquest moment donam la paraula a la
consellera, Sra. Núria Riera, sense límit de temps.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Maria Núria Riera i Martos):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats i senyores
diputades. La redacció d’una nova llei de coordinació de
policies locals respon a la necessitat de fer un canvi de model en
la regulació dels policies de les nostres illes. Aquest canvi de
model cerca dos objectius molt clars, objectius que són
independents entre sí, però que es reforcen mútuament: el
primer, millorar la seguretat ciutadana i establir mecanismes de
coordinació policial; el segon, aconseguir que les plantilles de
cossos de policia local siguin més estables i actualitza el seu
règim jurídic i dóna més autonomia als ajuntaments. Això
suposa un canvi de perspectiva, això suposa aixecar la vista de
cada municipi i tractar la seguretat ciutadana des d’una òptica
global, de conjunt, uniforme, homogènia i ajuntar esforços per
arribar al mateix objectiu.
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La gestió de la seguretat ciutadana, com saben, és una
competència municipal, però millorar-la és el nostre objectiu i
el nostre compromís. No té cap sentit que municipis veïnats, que
tenen problemàtiques similars, estiguin d’esquena un a l’altre.
Aquí és on entram nosaltres, en la coordinació dels diversos
cossos de policia local, exercint aquesta competència que tenim
atribuïda, com saben, per l’article 148.1.22 de la Constitució i
l’article 30.19 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

Per altra banda, la competència exclusiva sobre seguretat
pública és de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.

L’actual Llei de coordinació de policies locals vigent és la
Llei de l’any 2005, és cert que només té vuit anys però en
diversos aspectes ja no respon a les necessitats dels ciutadans,
ni a les necessitats dels cossos de policies local ni dels mateixos
agents.

Els he dit en començar que millorar la seguretat ciutadana és
un dels objectius d’aquesta llei, per aconseguir-ho la
coordinació és el puntal, tenir cossos de policia local ben
coordinats és vital per a la seguretat.

Partint de la base que tots coincidirem que la integració de
les policies locals en un projecte comú és cabdal per a la
seguretat pública, resulta insòlit que demanin retirar aquest
projecte, ja que aquest text ha trobat l’equilibri entre el més
escrupolós respecte cap a l’autonomia municipal i la unificació
de criteris d’actuació de policies locals. Resulta difícil entendre
que no siguin partidaris de mesures que potencien la
colAlaboració interpolicial i interadministrativa per a la millora
de la prevenció i la planificació futura conjunta.

En aquest sentit, una de les novetats d’aquest projecte
normatiu és que dóna rang de llei als Consells de coordinació de
les policies locals, que són els òrgans colAlegiats de consulta i
d’assessorament, formats per membres de diferents ajuntaments
amb característiques similars, per coordinar adequadament les
seves polítiques de seguretat. Es posen problemes locals damunt
la taula, es comparteixen, es proposen solucions i s’adopten
iniciatives conjuntes. Actualment, com saben, hi ha vuit consells
de coordinació de la policia local on estan coordinats els 2.605
agents de policia local que tenim a les Illes Balears, i això és
una realitat des de l’any 2012. Aquests consells, com saben, els
ho recordaré, són: Pitiüses, Menorca, Nord de Mallorca, Sud-est
de Mallorca, Metropolità, Tramuntada, Pla de Mallorca i
Raiguer.

Aquest projecte també regula les associacions de municipis,
modalitat per prestar serveis conjunts de policia local que ha de
ser autoritzada, com saben bé, pel Ministeri de l’Interior, i que
requereix el compliment d’una sèrie de requisits, requisits
geogràfics, han de ser municipis limítrofes; requisits de
població, han de sumar menys de 40.000 habitants, ho saben;
requisits d’aprovació plenària, són requisits que es van tramitant
i que correspon a una llei fixar-los. En tot cas, tenim la voluntat
d’impulsar-los, així una mostra de la feina que hem fets els
darrers mesos, com dèiem, és que el ministeri ha autoritzat la
primera associació de municipis en matèria de policies locals
que hi ha a nivell estatal i l’ha autoritzada a les Illes Balears,
com vostès saben entre Maria de la Salut i Llubí i, a més, en
tenim quatre més en camí que s’estan tramitant.

Fins ara els he parlat de seguretat i coordinació, però, a més
de la coordinació, com he dit en començar, l’altre objectiu
d’aquesta llei és assegurar l’estabilitat de les plantilles dels
cossos de policia local, de fet aquesta va ser una de les
principals preocupacions que mostraven els municipis quan es
duien a terme els primers treballs per redactar la llei. Les
plantilles de policia local són inestables, sobretot les plantilles
dels municipis més petits.

La Llei 6/2005, de coordinació, vigent, obliga a reservar un
20% de les places a mobilitat, això suposa que són places
reservades per agents de policia que tenguin la possibilitat de
canviar d’ajuntament on fer feina i es puguin moure segons els
seu interès. Però això té una contrapartida i és que es crea una
inestabilitat molt elevada en els ajuntaments petits. Per ocupar
una plaça reservada a mobilitat s’ha de ser funcionari de carrera,
això vol dir, en primer lloc que es limita l’entrada a funcionaris
interins i, en segon lloc, que s’afavoreix el desequilibri i
l’acumulació de places amb titularitat. Hi ha casos de policies
que tenen cinc o sis places en propietat, les guanyen per concurs
i, òbviament, només n’ocupen una, la resta queden buides
perquè són propietat seva i les tenen reservades.

Amb aquesta reforma evitam aquesta acumulació de places,
tan criticada per tots els ajuntaments, principalment pels de
menys recursos, els quals veuen com les seves places són
guanyades en un concurs per un policia que moltes vegades no
arriba a fer feina en aquell municipi. Així, per tant, deixant a
elecció de cada municipi el percentatge de reserva de mobilitat,
se’l permet controlar aquestes situacions i augmentam
l’autonomia municipal.

Una altra novetat, la nomenclatura “policia auxiliar”
s’elimina, de manera que en qualsevol associació de municipis
els agents de policia tendran tots les mateixes condicions; és a
dir, no es trobaran fent feina conjuntament un policia auxiliar i
un policia local, sinó que tots dos seran policies locals.

Per altra banda, fins ara els policies tenien l’opció de passar
a una segona activitat en destí, és a dir, en arribar a certa edat
demanar una activitat per ventura menys dura físicament o
deixar de sortir al carrer, per fer funcions d’oficina o
administratives que podria fer un funcionari d’una altra
categoria professional i, per tant, amb un sou més adequat a les
funcions que realment es desenvolupen. Ara, amb la nova llei,
s’obre la possibilitat de mantenir-se el lloc de feina fins a la
jubilació o, per contra, passar a una segona activitat sense destí,
millorant la qualitat de vida dels policies locals després d’una
vida dedicada al servei públic.

D’aquesta manera, i tal com demanaven els mateixos
representants sindicals dels policies, se’ls assimila al règim del
Cos de Policia Nacional.

Pel que fa a la professionalització de les plantilles, i que
també té certa relació amb l’estabilitat de la qual parlam, a la
nova llei es modifica la forma d’accés al cos de policia local,
com han dit. A partir d’ara, serà per concurs-oposició i no per
concurs de mèrits i, com a novetat més significativa, s’obligarà
als agents a superar unes pràctiques de fins a sis mesos o fins i
tot de fins a un any, en funció de la categoria.
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Els aspirants i futurs agents de policia local hauran de
superar unes proves teòriques, tenir uns requisits i mèrits
necessaris i fer un procés de pràctiques. La finalitat és que la
selecció garanteixi que els millors preparats siguin els que
accedeixin a les places. Un altre objectiu d’aquesta mesura és
aportar confiança als ajuntaments i estabilitat al seu cos de
policia local.

A més, no oblidin que tant l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic com la Llei de funció pública 2/2007 justifiquen la
necessitat de modificar el sistema d’accés de les policies locals,
amb plena cobertura dels principis d’igualtat, mèrit i capacitat,
raó per la qual s’estableix el concurs-oposició, com a
procediment d’accés i promoció.

Per altra banda, la nova llei preveu canvis en l’elecció del
cap de policia; si la Llei 6/2005 preveia que havia de ser un dels
policies del grup de més categoria dins el cos, ara s’amplien les
possibilitats per tal que, sempre que s’acompleixin determinats
requisits, hi hagi més autonomia, però sense que aquesta elecció
sigui arbitrària, sinó reglada.

He comentat fa uns minuts que es crea un règim assimilat al
que té el Cos de Policia Nacional, també pel que fa al règim
disciplinari. Era una petició dels mateixos agents de policia
local i també dels sindicats i és un règim més flexible que
l’actual.

Més novetats, es preveu un procés administratiu per a la
retirada de l’arma de foc reglamentària, amb l’objectiu de
garantir el seu ús correcte. Es fa per prevenir i per evitar
situacions complicades que no disposaven fins ara d’una
regulació clara. La retirada s’haurà de fer mitjançant un
procediment administratiu, quan concorrin circumstàncies de
perillositat degudament acreditades.

En relació amb l’observació que han fet sobre la modificació
de la Llei de funció pública 3/2007, en relació a l’eliminació del
requisit del català i l’establiment del català com a mèrit i les
excepcions que s’estableixen, crec que tenc poc per afegir avui
en aquesta cambra, però no obstant això, els diré que l’únic que
es fa és que els policies locals són empleats públics com la resta
de plantilla d’una administració autonòmica, local, insular i com
a tals, se regeixen per la disposició addicional dotzena, apartat
f, que preveu la Llei 3/2007, modificada per aquesta Llei
9/2012, que si no la coneixen, els diré que estableix que
excepcionalment aquelles administracions podran preveure
aquelles places que per raó de les seves funcions puguin tenir un
determinat nivell de català, el qual s’establirà per acord plenari
del seu ajuntament, en aquest cas, degudament acreditat a la
relació de llocs de feina. En aquest cas, per tant, als policies
locals se’ls podrà excepcionar igual que qualsevol altre empleat
públic.

En relació amb la derogació de la policia turística, com
deien vostès, i ha fet alAlusions a allò que jo vaig dir a la
Comissió d’Assumptes Institucionals, recordaré, Sra. Diputada,
en aquest cas ha estat la Sra. Costa que ha dit que jo vaig
manifestar de forma clara que desapareixia la figura de policia
turística, perquè es reconvertia en l’acreditació i la defensa dels
serveis turístics. El que defensam són els serveis turístics i els
serveis turístics que corresponguin a la policia, els fixarà aquell
ajuntament concret d’on depenen la relació de llocs de feina.

Igual que hi ha policies de barri, policies de proximitat, policies
comunitaris que vàrem presentar l’altre dia a l’Ajuntament de
Palma que es crearien, els policies de serveis turístics seran
establerts per cada un dels ajuntaments. És a dir, respectam
l’autonomia local. Cada ajuntament podrà determinar els
policies de serveis turístics que vulguin. En aquest sentit també
li record que en aquella Comissió d’Assumptes Institucionals,
precisament vaig anunciar que dia 17 d’aquest mes fèiem la
presentació d’aquest serveis de policia d’atenció al turista, que
farem en el terme d’Andratx i els vaig convidar a assistir-hi. Si
hi volen assistit, presentarem aquests serveis turístics, que se
desenvoluparan conforme a la normativa, amb una prova pilot
durant aquest estiu a l’Ajuntament d’Andratx.

També per altra banda, dir-los que desapareix aquesta figura
com a tal de policia, perquè era una policia en precari, com
vostès mateixos han dit reiteradament en aquesta cambra, i així
consta en els Diaris de Sessions de l’any 2008, 2009, 2010, fins
a l’any 2011. És a dir, nosaltres vàrem crear la figura de la
policia turística en un moment que era necessari i nosaltres, amb
valentia, reformam aquesta Llei de coordinació de policies
turístics, per llevar una figura que funciona en precari, amb
caràcter temporal, al marge diguem de la normativa de l’EBEP,
que preveu que ha de ser de sis mesos a dotze les policies
temporals i cream aquest servei turístic per donar seguretat
jurídica als ajuntaments i per donar compliment a la nostra
obligació de tenir serveis de qualitat en els municipis mitjançant
aquesta figura de serveis turístics.

Una altra observació que m’ha fet és en relació amb el
Decret de fons de seguretat pública, aquest decret regula
evidentment un 70% del mateix per destinar a donar aquesta
estabilitat a les plantilles. És a dir, els ajuntaments mitjançant
aquest fons, podran donar estabilitat a les seves plantilles, creant
aquells llocs capítol 1 que consideren necessaris, o nomenant els
funcionaris interins que considerin necessaris. En tot cas
sempre, com deim, respectant l’autonomia local. I els
ajuntaments estan plenament assabentats que aquest fons per
enguany està dotat en 3 milions d’euros i així els ho hem fet
saber a cada un dels consells de coordinació a què hem assistit
durant aquest mes, on específicament hem determinat que
s’estava finalitzant la tramitació d’aquest fons i que en breu,
resoldríem les alAlegacions presentades pels ajuntaments i
tendrien les seves dotacions. A més, si llegeixen el decret,
veuran que s’aplica amb efectes retroactius a efectes d’1 de
gener. Per tant, l’any 2013 queda cobert per als ajuntaments
mitjançant aquests 3 milions d’euros, 1,5 recollit en el
pressupost d’enguany i 1,5 desplegats en el pressupost de l’any
que ve, perquè puguin amb efectes retroactius acreditar aquests
serveis que han donat cobertura amb aquests fons que se’ls
atorgarà.
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En relació amb la mobilitat, no és mobilitat
interadministrativa. Nosaltres estam tramitant una norma de
mobilitat intraadministrativa. La diferència és que la mobilitat
intraadministrativa es fa dins la mateixa administració
autonòmica, no interadministrativa amb altres administracions.
Per tant, el decret llei, norma, reglament, o allò que aprovem i
que hem negociat amb els sindicats i que hem elaborat a Funció
Pública, és intraadministrativa, per a l’administració
autonòmica. La mobilitat interadministrativa, per si ho volen
saber, tenir la informació i ho volen comprovar, està recollit a
una modificació que vàrem fer amb el Decret llei de mesures
urgents, article 96.bis de la Llei 3/2007, quan vàrem adoptar les
mesures urgents, la possibilitat de fer convenis de colAlaboració
entre diferents administracions per a mobilitat
interadministrativa. Per tant, tampoc confonguin termes perquè
exactament no és el mateix.

Consell Balear de Funció Pública, crec que va ser la primera
reunió dins un òrgan colAlegiat que vaig presidir com a
consellera, va ser la convocatòria del Consell Balear de la
Funció Pública, precisament perquè la voluntat d’aquesta
consellera és negociar amb els sindicats, escoltar tots els agents
implicats i adaptar aquelles normes a les necessitats pràctiques,
en aquest cas dels policies locals i dels ajuntaments. En aquella
mateixa reunió del Consell Balear de la Funció Pública que es
va reunir per assabentar després a la tramitació parlamentària de
les aportacions que s’haguessin fet, vaig manifestar la meva
voluntat de consensuar i de comunicar als grups parlamentaris
totes aquelles aportacions fetes perquè es poguessin tenir en
compte i s’elaborés una llei amb el màxim consens possible.

Una altra cosa, en relació amb el règim sancionador, crec
que és molt clar. L’únic que es fa és plasmar un principi general
de dret i retroactivitat de disposicions sancionadores. És així de
clar, els serveis jurídics els podran informar que l’únic que feim
és plasmar això. Realment hi ha una diferència que els
procediments que estan en tramitació se regiran per la normativa
vigent i als procediments que s’iniciïn posteriorment i que
tenguin disposicions més beneficioses, es podrà fer aquesta
retroactivitat, perquè no hi hagi aquesta situació perjudicial que
estableix un principi general de dret.

El Sr. Martí ha fet referència a què aquesta llei no dóna
seguretat ciutadana. Jo crec que és la Llei de coordinació la que
dóna precisament seguretat ciutadana perquè en primer lloc crea
les associacions de municipis, com hem comentat abans, crec
que els municipis estan ben contents, de fet, com li deia, som
pioners a les Illes Balears de tramitar aquestes associacions de
municipis. I també a regular aquests consells de coordinació,
que a més amb aquesta llei adquireixen rang de llei, és a dir,
existien però no tenien aquesta força legal. I a partir d’ara, si
vostès aproven aquesta llei, tendran força legal, vendran
recollits per llei. I tendran més força de cara a adoptar polítiques
comunes, d’actuació comuna, per reforçar la seguretat ciutadana
de les Illes Balears.

En relació amb la carrera professional, que em deia que els
policies han de tenir una carrera professional. Li record que
l’article 28 d’aquest projecte de llei recull que l’EBAP, l’Escola
Balear d’Administració Pública, ha de donar formació i ha de
regular la carrera professional dels policies locals. Ja hi era, és
veritat, en el projecte actual de l’any 2005, que per cert es va
elaborar com vostès han dit per part d’un govern del Partit

Popular, però el que feim ara és fins i tot millorar-ho, per què?,
perquè els policies tendran un període de pràctiques que abans
no hi havia, obligatori, una vegada fet aquest curs bàsic que fan
de devers 800 hores. És a dir, afegim període de pràctiques i
mantenim l’obligació legal que hi hagi regulada una carrera
professional per part de l’EBAP i els puc avançar en aquest
sentit que s’està fent feina en aquesta línia.

En relació amb la segona activitat que em comentava el Sr.
Diputat, que llevam la segona activitat en destí. Li record que en
principi en el projecte de llei es mantendrà, si li pareix adequat
a aquesta cambra, es manté per raons o causes psicofísiques, es
modifica per raó d’edat, en el qual es modifica, com li deia, per
donar més qualitat de vida a aquests agents que han servit
durant una sèrie d’anys els interessos públics o la seguretat
ciutadana i ara podran continuar amb aquesta segona activitat,
però sense destí, mantenint les retribucions bàsiques al cent per
cent i allò que es modifica són les complementàries d’una
segona activitat. Vull dir que realment no hi ha més canvi que
aquest. I en els casos de maternitat, no em digui per favor que
se lleva la segona activitat, nosaltres precisament des del
Govern de les Illes Balears, sap vostè que apostam per la
conciliació, hem fet el primer Pla d’igualtat a nivell de funció
pública i defensam totes les mesures de conciliació que se’ns
plantegen per part dels sindicats i els empleats públics. La
segona activitat en casos de maternitat està coberta totalment
per la Llei de prevenció de riscs laborals. I en aquesta llei, que
és la llei específica, per tant, per donar seguretat jurídica les
lleis específiques han de regular al cent per cent les seves
matèries. El que no pot ser és que hi hagi normes disperses
regulant matèries que corresponen a una matèria específica. Per
tant, com que la norma específica és la Llei de prevenció de
riscs laborals, ens remetem a l’article 59 d’aquest projecte de
llei, a la seva normativa, perquè les situacions de maternitat
quedin degudament cobertes on la normativa específica ho toca
regular.

El tema del Pla d’estabilitat laboral, vostès mateixos, com he
recordat abans, eren els primers que advocaven per retirar la
figura de policia turística i, si no, em remet al Diari de Sessions
dels anys 2008, 2009 i advocaven per crear un pla d’estabilitat.
Doncs bé, nosaltres vàrem crear la figura de policia turística i
ara de forma valent, l’adaptam a la realitat actual. Vostès varen
dir que la figura de policia turística no era vàlida o que ja no era
pràctica i no s’adaptava a la realitat. En això estam d’acord. I
varen anunciar un pla i unes mesures que volien aplicar de
forma transitòria, recull les mateixes paraules que crec que va
dir la Sra. Diputada. Bé, idò aquest període transitori ha passat,
han estat quatre anys i no s’han arribat a adoptar aquestes
mesures. Ara s’adopten aquestes mesures, per les quals la figura
de policia turística com a tal, es modifica i tendrem una policia
de serveis turístics.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 90 / 11 de juny del 2013 4003

 

I la creació d’un Pla d’estabilitat li record que correspon a
cada administració. Nosaltres com a Govern de les Illes Balears
podem fer un pla d’estabilitat per a l’administració autonòmica,
però respectam l’autonomia local, no crearem plans d’estabilitat
ni obligarem a fer plans d’estabilitat els ajuntaments que ja
tenen els seus pressuposts i la seva plantilla. Són ells els que han
de determinar quin ha de ser el seu capítol 1 i quin Pla
d’estabilitat volen crear. Si volen crear places de policia,
correspon decidir-ho als ajuntaments. No imposarem, no som un
govern d’imposició, no imposarem places de policia. Donarem
llibertat precisament als municipis no imposant aquest pla que
vostès varen anunciar i que després tampoc no varen crear, les
coses com són.

Finalment, de totes maneres la meva voluntat és dir-los per
acabar en la darrera qüestió que han plantejat i és el tema de les
lliures designacions. La voluntat d’aquesta consellera, d’aquesta
Conselleria d’Administracions Públiques i d’aquest govern,
poden estar segurs que és advocar per defensar tots els principis
generals que han de regir l’accés i la promoció dins
l’administració per als empleats públics. I en concret a nivell de
funció pública vostès saben que està a punt de sortir un concurs
de trasllat, on nosaltres donarem ple compliment als articles de
funció pública 79, en relació amb les places que han de ser de
lliure designació i 35 als que són de naturalesa directiva, cosa
que no s’havia fet fins ara. És a dir, els concursos de trasllat que
es varen fer per exemple els anys 2008 i 2009 no se va donar
compliment. Nosaltres ara hem modificat, de manera que per
concurs hi haurà més d’un 40% de les places de concurs, per
exemple de funcionaris, li ho dic a títol d’exemple perquè vegi
si complim la normativa en matèria de lliure designació. L’any
2013 sortirà un concurs amb un 40% de places que seran per
concurs, d’acord?

I després per altra banda, com que donam compliment a
aquests articles 79 i 35 de la Llei de funció pública, els pot
mirar i en aquest sentit estrictament hem establert les places que
han de LD o de concurs, estam disposats totalment, a més es va
manifestar en el Consell Balear de la Funció Pública, per això
els vàrem escoltar, a modificar aquells articles en els que se
pugui considerar que les places no han de ser de lliure
designació. En aquest projecte de llei únicament s’ha volgut
adaptar, o traslladar aquesta previsió; si s’ha fet en els llocs que
corresponen a les escales no només tècniques, sinó executives
i vostès consideren que ha de ser només a la tècnica i no a
l’executiva, nosaltres des del Govern de les Illes Balears
donarem suport a tots els grups parlamentaris i estam disposats
precisament perquè som els primers que hem donat objectivitat
a la regulació de les plantilles i a la RPT, la relació de llocs de
feina, del Govern de les Illes Balears. És a dir, estam disposats
a estendre ponts i no a aixecar murs.

Dit això, resumint i en definitiva, consider que aquesta llei
és necessària perquè inclou mesures que fomenten la seguretat
i l’estabilitat de les policies locals, com els he dit. Perquè és
precís garantir el millor servei al ciutadà amb qualitat i
professionalitat; perquè és precís que els municipis de les
nostres illes, en bé de tots, duguin a terme polítiques comunes
de seguretat i estiguin ben coordinats. Per tot això, nosaltres
hem presentat des del Govern de les Illes Balears aquest
projecte de llei en el Parlament, per regular tots aquests aspectes
que consideram que la Llei actual 6/2005, tot i que la vàrem fer
des d’un govern del Partit Popular, avui en dia no s’adapten a la

realitat i nosaltres volem donar seguretat jurídica, estabilitat i
adaptar-nos a la realitat de tots els ciutadans de les Illes Balears.

En conseqüència, la meva postura evidentment serà
contrària a aquestes esmenes a la totalitat que presenten, perquè
consideram que és un projecte més que necessari per garantir
l’estabilitat de les plantilles de les policies locals, la qualitat en
la coordinació municipal i una seguretat adequada per a tots els
ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara de la representant del Grup Parlamentari
Socialista Sra. Pilar Costa, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, dir que l’objectiu
de la nova Llei de coordinació de policies locals sigui que hi
hagi una millor coordinació entre les policies, una millor
seguretat ciutadana i plantilles més estables, és el mateix que
ens hauria pogut dir vostè si hagués estat consellera l’any 2005
i el mateix que va dir el Sr. José María Rodríguez quan va
presentar la llei de l’any 2005, perquè és una obvietat dir que es
vol una millor coordinació de les policies locals, fins i tot té el
mateix títol que l’any 2005. Però si això vostè no ho concreta,
són paraules buides de contingut.

Una vegada més aquí, i ja ho hem dit abans, vostè parla de
la colAlaboració entre els municipis i que ara es recull a la llei.
Perfecte que es reculli a la llei, però recullin o no recullin a la
llei, qui té la potestat per autoritzar aquesta associació és el
Ministeri de l’Interior, que just pareix que només arribar vostès
a conselleria, els ho han autoritzat. Li vull dir que quan jo vaig
arribar a la conselleria ja s’hi estava fent feina, però és que quan
hi estava la meva predecessora, ja hi feien feina. O sigui, que
això ha tardat anys i anys per autoritzar finalment l’associació
de municipis, sense que existís una nova regulació que permetés
aquesta associació de municipis i que ara ja ens sembla bé que
es reculli expressament en aquesta nova llei.

Per altra banda també diu que la nova llei suposarà més
estabilitat. Jo l’únic que sé és que a dia d’avui, en plena
temporada turística tenim menys policies locals al carrer perquè
els ajuntaments no han pogut contractar tants de policies locals,
com sí es feia anys anteriors, arrel dels convenis de
colAlaboració que se firmaven amb tots els ajuntaments que ho
solAlicitaven, i aquesta és la realitat. 
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Bé, i que ens digui aquí que els policies locals són
funcionaris com qualsevol altre empleat públic i que
evidentment li són aplicades les reformes de la Llei de funció
pública quant al requisit del català, això és una obvietat. Però no
ho devien tenir vostès tan clar quan varen introduir una
modificació posterior de la Llei de coordinació de policies
locals, per si algú tenia algun dubte que els policies locals
tampoc no feia falta que sabessin el català com a requisit per
accedir a la funció pública. Per tant, tota aquest discurs que
vostè ens ha fet de la Llei de funció pública, que hi ha una
excepció en els casos dels funcionaris que estan a atenció al
públic, no ho tenien vostès tan clar, quan varen modificar la Llei
de coordinació de policies locals, expressament, no fos que
quedàs un funcionari d’aquesta comunitat que sabés el català.

Per altra banda li he de dir, Sra. Consellera, que vostès no
reconverteixen la policia turística en res, zero. La policia
turística desapareix, digui-ho clarament i s’alliberarà. No passa
res, el Sr. José María Rodríguez no l’espera aquí fora. Miri, la
disposició transitòria segona diu que els ajuntaments que a les
seves plantilles tenguin places de policies turístics i policies
auxiliars turístics, les poden mantenir fins a dia 31 de desembre
de 2013, data a partir de la qual quedaran extingides. Punt,
s’extingeixen. No em parli que la reconverteixen en no sé quina
altra figura. No les reconverteixen en res, s’eliminen i punt. Per
cert, quan parlem de les esmenes, ja parlarem que crec que
també és un error no tenir en compte que totes aquelles
contractacions de policies turístics que han començat enguany,
però que el seu contracte pot acabar l’any que ve, l’any 2014,
vostès ho estan dificultat i faran que es creïn problemes en
aquells contractes de policies turístics, els contractes dels quals
acaben el 2014, però que es van contractar l’any 2013. 

És una figura precària la de policia turística? Sí, això ho
venim denunciant fa anys i anys. Però m’estranya que vostè,
Sra. Riera, el seu grup polític, molts de diputats que avui
s’asseuen aquí, l’anterior legislatura votaven pressupost rere
pressupost que no eren suficients dels diners que donàvem per
a la policia turística i que això era una figura imprescindible i
que sense la policia turística moriríem en aquesta comunitat
autònoma. Per tant, ara no vengui a fer el discurs de, ja ho
sabíem nosaltres que això era molt dolent, no, vostès aprofiten
aquesta llei per ofegar, una vegada més, els ajuntaments, perquè
no parlam només de policia turística, avui sí, però d’altres molts
serveis que vostès han deixat de donar suport econòmic als
ajuntaments. Per cert, no és cert que donin 3 milions d’euros en
virtut del fons d’aquest decret, que crea el fons de seguretat
pública, el que hi ha en el pressupost és 1,5 milions d’euros. 

I és cert que jo m’he equivocat quan he parlat de mobilitat
interadministrativa quan el decret llei o la norma que sigui que
vostè prepara, és de mobilitat intraadministrativa. Però, Sra.
Consellera, no bravegi tant, perquè és que vostè no l’ha aprovat
aquest decret llei perquè li han aturat els seus, la resta de
conselleries. Digui aquí, ara, si no és cert que els secretaris
generals tècnics de la resta de conselleries que no és la seva es
varen plantar i no li varen voler aprovar aquest decret llei de
mobilitat intraadministrativa. 

(Alguns aplaudiments)

I, si no, expliqui’m per què no el va aprovar fa dos consells
de govern, fa dos divendres, quan vostè ja el portava preparat.

I miri si li han aturat que després l’han obligada a parlar amb els
sindicats. No em digui que està en permanent conversa amb els
sindicats perquè els sindicats se li han plantat a vostès i han
posat el crit en el cel per intentar aprovar aquesta aberració de
decret llei.

Per últim, i al que anàvem i pel que ens interessa, nosaltres
mantenim, evidentment, la nostra esmena a la totalitat a aquesta
llei de coordinació de policies locals. Tenim encara l’esperança
que en alguns temes, que no seran evidentment el català ni un
major suport econòmic als ajuntaments, perquè, com deia abans,
a vostès això els fa alAlèrgia, esperam, però que en el tràmit
parlamentari i en la tramitació de les esmenes puguem, com a
mínim, arribar a alguns acords per millorar la redacció
d’aquesta llei. 

I, per suposat, en el tema de la lliure designació, Sra.
Consellera, no m’ha dit vostè què faran, si segueixen amb
aquesta redacció, perquè incompleixen la sentència del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, de data 19 de desembre
de 2012, que ha obligat l’Ajuntament de Palma a anulAlar de
forma sencera la seva relació de llocs de feina. 

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara per a la intervenció del Grup Parlamentari MÉS.
Té la paraula el Sr. Nel Martí, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. No, el nostre grup l’únic que
demana és que quan es redacta una llei i es fan unes promeses
doncs es compleixin. El Partit Popular exigeix al Govern que es
comprometi a mantenir la policia turística, el 2011. Anam a
l’interior i a més de demanar, en termes d’exigència, diu que
qualsevol plantejament haurà de venir acompanyat d’un pla
d’estabilitat. Jo crec que és el mateix Partit Popular. Açò,
exactament açò, és el que reclamen els afectats, reclamen els
municipis i era lògic que aquesta llei, aquest projecte de llei, hi
donés resposta.

Com pot ser que es digui que aquest projecte de llei dóna
estabilitat? Miri, jo no sé si la interinitat, la situació d’interinitat,
és coherent amb poder exercir d’una forma correcta l’autoritat,
imprescindible, substancial en la tasca de policia. El que sí sé
que és molt difícil desenvolupar la tasca de policia local en una
situació d’absoluta precarietat laboral. I alguns dels treballadors,
policies turístics, anomenats així, han treballat i treballen més
ara que mai en una absoluta precarietat laboral. Avui, aquest
estiu, hi ha menys policies turístics a les nostres illes, n’hi ha
menys, treballen menys mesos i tenen sous més baixos, i
aquesta és una conseqüència derivada només, només, de
l’anuncia de la inseguretat que ha generat aquest projecte de llei,
també de la difícil situació de les hisendes municipals i, sense
cap dubte, de la gestió que ha fet el Govern dels recursos, i en
aquest cas del fons de seguretat.
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L’any 2011 hi havia en el pressupost 3.300.00 euros
destinats a contractació, a contractació, de policies turístics. El
2013 s’anuncia, es preveu, no dins el pressupost, s’anuncien 3
milions d’euros, dins el pressupost n’hi ha la meitat, dins el
pressupost de 2013 hi ha 1.500.000, i es diu que l’altra part es
tendrà en compte, es preveu, dins el 2014. D’aquests 3 milions
d’euros el 70% es destina a personal, no només a contractació,
açò ja són 2.100.000, açò és una disminució del 36%, i no es
destina a contractació, amb la qual cosa els recursos que reben
els ajuntaments per a contractació de policies de temporada és,
lògicament, molt menor i amb la conseqüència també han
contractat molts menys. I ha desencadenat i ha generat
situacions que no tenen res a veure amb l’estabilitat. Li pos un
exemple, Ajuntament d’Alaior, elimina places interines de tot
l’any, s’eliminen, i es contracten policies turístics. Aquesta és
l’estabilitat que s’ha generat i està generant, en alguns casos,
depenent, lògicament, de la voluntat de qui governa.

La realitat és, com li deia abans, que el 2012 teníem uns 220
policies turístics al carrer que treballaven entre vuit i nou mesos,
i ara no arribaran a 150 i treballaran entre sis i vuit mesos. Açò
és estabilitat?, açò és garantir que aquests treballadors públics,
aquests funcionaris públics, puguin exercir millor la seva tasca?

Se’ns vol vendre que la possibilitat que el batle nomeni cap
de policia, no a aquell que està en el nivell superior de
l’estructura jeràrquica sinó que tengui més possibilitats, diu la
consellera, és un element positiu. Vol dir que és positiu que
l’elecció política pugui estar per sobre de la professionalitat, de
la formació, de la carrera professional? Açò és positiu? Açò no
és polititzar el cap de policia i en conjunt l’activitat del cos de
policia?

Quant al català, siguem clars ja d’una vegada. Si un
ajuntament considera que tota la seva plantilla del cos de policia
necessita conèixer la llengua d’aquest país i ho incorpora a la
relació de llocs de feina, de forma justificada, serà impugnat o
no serà impugnat? Actuarà d’acord amb la llei o no ho farà?
Actuarà d’acord amb el que preveu el Govern o no? Segons
l’autonomia municipal, sí, segons les cartes que han rebut
aquests ajuntaments i l’argumentació que s’expressa en la
impugnació, no. Que se sigui clar ja d’una vegada. Quina és
aquesta seguretat jurídica de la que tant parla aquest govern?
Quina és? És aquesta?

I no he dit de cap de les maneres que desapareix la segona
activitat per raó de lactància o maternitat, no ho he dit. He dit
que la llei vigent contempla aquesta possibilitat de forma
expressa i ara el projecte de llei ho fa referint-se, efectivament,
a la Llei del 95, de prevenció de riscs laborals. Amb la llei
actual es regula com un dret de la treballadora i ara es regula, i
posa textualment la llei, que s’haurà de fer via l’avaluació del
risc per a la salut, el resultat podrà ser el mateix, és cert, però
sempre dependrà de la decisió final del batle o del cap de
policia.

I, finalment, associació de municipis, torn a insistir, ja s’ha
dit, no és cap victòria d’aquesta llei, es podia fer i es podrà fer
i aquest projecte de llei l’únic que jo crec que ha fet ha estat
generar confusió i, per exemple, d’aquesta confusió la que s’ha
generat, per exemple a l’illa de Menorca on es va anunciar que
seria possible, doncs, l’associació de tots els municipis per tal
de generar una espècie de cos únic insular de policia, quan se

sabia perfectament que açò no era possible, simplement per la
xifra d’habitants, són més de 40.000, a més a Menorca són mes
de 40.000 i que açò requereix modificar una ordre i aleshores
ens varen dir, bé, demanarem modificar aquest ordre...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí, ha d’acabar.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

...quan, vostès saben, que modificar aquest ordre, en aquest
moment, no es farà. Varen fer un anunci que vostès saben que
no es podrà complir, i si no donem temps, donem temps quan es
modifiqui l’ordre i si realment açò serà possible i respon a
l’expectativa que a Menorca varen generar quant a aquesta
associació de municipis. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tanca la qüestió una nova intervenció de la consellera Sra.
Núria Riera, sense limitació de temps.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (María Núria Riera i Martos):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats. Seré breu perquè
crec que ja hem fet un poc l’exposició, he fet explicació un poc
dels diferents temes que m’han exposat, però sí els diré un
parell de coses. 

Amb relació, per exemple, al que han comentat que es ve
fent feina aquests darrers anys en matèries de policies locals, em
pareix correcte, supòs que sí que han fet qualque feina, però bé,
el que és clar és que els que varen fer la Llei de policies locals
hem estat nosaltres i els que ara adaptam la llei a la realitat som
nosaltres. Vull dir, és veritat que qualque feina es deu haver fet,
però no s’ha plasmat evidentment en una normativa que reguli
els policies locals i doni estabilitat i doni seguretat. Vull dir, que
és ara realment quan es fa.

No obstant això, ja els vaig dir també l’altre dia, a la
Comissió d’Assumptes Institucionals, que tot allò que hi havia
ben fet, com va dir el nostre president al principi de la
legislatura, no s’havia de canviar, s’havia d’incorporar, però es
podia millorar i el que feim és millorar tot allò que funcionava,
però donant seguretat jurídica, estabilitat, respectant
l’autonomia local i defensant la seguretat des del punt de vista
coordinat amb aquestes associacions de municipis, amb els
consells de coordinació i amb les diferents actuacions que es
recullen en aquest nou projecte de llei que presentam ara.

Jo no era consellera, Sra. Diputada, l’any 2005, era un
conseller del Partit Popular, tampoc no era consellera l’anterior
legislatura, per ventura si ho hagués estat hagués ja fet aquesta
modificació que feim nosaltres ara. Vull dir, no em digui vostè,
no era consellera, bé, clar, evidentment, si no tal vegada ja
hauríem fet la modificació. I si no, doncs la feim ara que ens
toca governar i per això estam perquè les coses funcionin i
intentar millorar i anar per bon camí. 
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Amb relació a les lliures designacions que em deia quina
postura tendríem, per si no ha quedat ben clar, el que jo sí vull
dir que precisament vàrem recollir aquestes aportacions al
Consell Balear de la Funció Pública, que tal vegada a l’escala
executiva no corresponia exactament mantenir aquestes places
de lliure designació, com hi havia a la tècnica, i el que sí li he
dit és que si en aquest sentit podem consensuar i arribar a acords
si s’han de modificar lliure designacions per concursos nosaltres
som els primers que ho hem fet a funció pública de forma
general i ho podem modificar en aquesta llei.

Vull dir, tot el que sigui millorable, li he dit, estendrem
ponts, no aixecarem murs, ens acostarem, consensuarem i si
això consideren que ho hem de modificar perquè compleixi
estrictament els articles que li deia, 79 i 35, ho farem. Vull dir,
que no hi ha cap inconvenient, en això ens hi trobarem.

Amb relació al tema del personal interí, que em deia el Sr.
Diputat, no sé si no ho he deixat molt clar, però sí recordar-li
que allò que diu l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic és que els
interins temporals, els contractes temporals, són de sis mesos en
dotze, i no poden ser de nou, i jo el que he volgut dir, d’una
manera per ventura no massa contundent, però sí ara doncs vista
l’observació li puc dir, és que el fet que la policia turística es
contractés nou mesos no encaixa dins el que diu la normativa
bàsica, perquè és de sis mesos en dotze com a màxim i no pot
ser de nou mesos. Això no vol dir que no hi pugui haver els
funcionaris interins que determini l’Ajuntament d’Alaior,
l’Ajuntament de Petra o l’Ajuntament de Palma o l’ajuntament
que vulgui, però és l’autonomia local la que s’ha de fer valer
dins la plantilla de cada ajuntament, i cada ajuntament
determinarà quins policies seran interins, quines places crearan
a capítol 1, si ho poden fer conforme els seus pressuposts, i
també determinaran a quins policies atribueixen serveis
turístics, no perquè ho diguem nosaltres sinó perquè ells
considerin que en els seus municipis hagin de tenir aquests
serveis turístics i determinaran les places, els requisits i totes les
condicions que hagin de tenir els empleats públics que facin
feina en la seva administració. Això és defensar l’autonomia
local.

I, finalment, res més, únicament el mateix que he dit abans,
que consider que aquest projecte de llei és necessari perquè
s’adapta a les necessitats actuals de les Illes Balears. Si vostè
em diu que la policia turística, el Partit Popular deia l’anterior
legislatura que era necessària, li record que vostès deien,
paraules textuals, aquest govern no comparteix el model de
policia turística. Vull dir, que aquest govern no compartia el
model de policia turística, però no el va canviar. En aquell
moment el Govern del Partit Popular tal vegada considerava que
el model de policia turística s’ajustava a la realitat, com que ara
no s’ajusta a la realitat el que sí feim ara és proposar un nou
model que doni cobertura a la seguretat jurídica dels nostres
ciutadans, que doni un model de coordinació a totes les policies
locals de les Illes Balears, que permeti fer associacions, és ver
que s’autoritzen a nivell nacional, però també és ver que s’han
autoritzat ara les primeres. Vull dir, és veritat que es degué fer
una feina, però és ara que hi ha les associacions de municipis en
marxa. Recollim la feina feta, però al final la finalitzam
nosaltres, vull dir, és que les coses són així.

Per tant, el que els deia, complim dos objectius essencials,
i no em vull estendre, donar estabilitat a les plantilles de policies
locals i respectar l’autonomia local, sense oblidar que la nostra
obligació és defensar la seguretat ciutadana de tots els que viuen
en aquestes Illes Balears. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara en torn en contra de les esmenes. Té la
paraula pel Grup Parlamentari Popular el Sr. Fernando Rubio,
per un temps de quinze minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Sra. Consellera d’Administracions Públiques, moltes
gràcies per haver exposat les valoracions del Govern de les Illes
Balears pel que a aquesta llei de coordinació de policies locals
i dir-li que nosaltres ens sumam al seu posicionament, per tant,
votarem en contra de les esmenes presentades pels grups
parlamentaris de l’oposició perquè, a més, consideram que els
grups parlamentaris de l’oposició el que han fet més que
rebutjar tota una llei ha estat aportar tota una sèrie d’idees o
d’opinions que podrien ser perfectament discutides en el debat
de les esmenes parcials. Per tant, insistesc i crec que és
important el tarannà que ha exposat aquí la consellera del
Govern dient que estam oberts al diàleg i, per tant, el Grup
Parlamentari Popular estarà, com no podria ser d’altra manera,
obert a poder arribar a acords en el debat de les esmenes
parcials.

Nosaltres consideram que aquesta és una llei molt positiva
i la nostra explicació va en sintonia del que ja s’ha aportat aquí
en el debat parlamentari. Consideram que és important aquest
canvi de model de la policia local, millorar la seguretat, fet que
passa per la millora de la coordinació, i incidir en l’estabilitat de
les plantilles de policia local. Es concep la coordinació des d’un
punt de vista global i s’articula tot el text d’acord a aquesta
qüestió. Per tant, consideram que això és absolutament idoni.
Respon els interessos i les necessitats dels ajuntaments, s’ha
parlat també que se’ls dóna més autonomia i s’incideix en
aspectes dirigits a contribuir en l’estabilitat de les plantilles.

Per tant, l’important és fer un canvi de filosofia del concepte
de seguretat ciutadana, ara des d’un punt de vista més
autonòmic i global. Consideram que s’han d’unificar les
polítiques de seguretat sense ingerir en la competència
municipal. Aquella frase de “la delinqüència no té fronteres”
més que mai s’ha d’aplicar quan parlam de policies locals dins
la nostra comunitat autònoma que, a més a més, és una
comunitat autònoma amb illes. Ho fa elevant a rang de llei els
consells de coordinació de policies locals i regulant la
possibilitat de crear associacions de municipis, prèvia
autorització del Govern balear amb conformitat amb què
disposa la normativa estatal. Ambdós són instruments per
treballar l’homogeneïtzació i crear polítiques conjuntes de
seguretat. 
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Per tant, els consells de coordinació es converteixen en nous
instruments mitjançant els quals s’exerciran la competència de
la coordinació, a més de la Comissió de Coordinació de Policies
Locals de les Illes Balears també esmentada.

És molt important, i valoram molt positivament, que a partir
d’ara l’accés a la policia local serà per concurs-oposició i no per
concurs de mèrits. Els aspirants a futurs agents de policia local
hauran de superar, per tant, unes proves teòriques, tenir els
requisits i mèrits necessaris i fer un procés de pràctiques.
L’objectiu és, com no podia ser d’altra manera, que el procés de
selecció garanteixi que els qui accedeixen a la plaça siguin els
millors preparats per tenir els millors professionals, això és el
que nosaltres pensam de cara a la funció pública de tota la
comunitat autònoma, per tant, també de cara a la funció pública
quan parlam de policia local, garantir aquesta professionalitat
dels cossos de policia local.

Un altre objectiu, que nosaltres veim com a molt positiu
d’aquesta mesura, és aportar confiança també als ajuntaments
i estabilitat al seu cos de la policia local. La mobilitat fixada en
un 20% feia molt inestable les plantilles dels municipis petits.
Amb la nova llei el percentatge de mobilitat es deixa en mans de
cada ajuntament, com també s’ha comentat, i, per tant,
consideram que és important de cara a l’autonomia dels
municipis.

La Llei 7/2007, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, així
com la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, han posat de manifest
la necessitat de modificar el sistema d’accés a la funció pública
dels policies locals dels municipis de les Illes Balears, amb
plena cobertura dels principis d’igualtat, mèrit i capacitat, també
recollits a la nostra constitució i, per tant, instaurar el concurs
oposició com el procediment que s’ha d’aplicar al sistema
d’accés a la funció pública en la policia local i en els sistemes
de promoció.

Per tant, veim com el dret constitucional que tenen tots els
ciutadans i visitants de les Illes Balears de conviure en pau i
llibertat i la missió concreta de les forces i cossos de seguretat
de protegir el lliure exercici dels drets i llibertats i garantir la
seguretat ciutadana són arguments que avalen d’una manera
més que suficient la necessitat d’adoptar aquestes mesures per
tal de garantir una prestació dels serveis bàsics que les diferents
administracions públiques presenten als ciutadans i en aquest
sentit, evidentment, la seguretat pública sens dubte hi està
inclosa.

També consideram molt important, en el que s’ha anunciat
per part del Govern i que està recollit a la llei que preveu la
retirada cautelar de l’arma en una sèrie de casos, es vol
d’aquesta manera garantir l’ús correcte de l’arma reglamentària,
prevenir i evitar possibles complicacions derivades de situacions
que siguin... idò, situacions complicades, complexes i que la
legislació tal vegada no deixava clares i que ara les deixarà
d’una manera més clara i explícita. 

Per tant, aquesta retirada de l’arma s’haurà de fer mitjançant
un procediment administratiu que doni garanties, que doni més
transparència en el qual hi hagi la concurrència de tota una sèrie
de circumstàncies de perillositat, derivades... s’ha comentat,
inestabilitat emocional, alteracions psíquiques de l’agent,
negligència, impericia greu, la no superació de proves
reglamentàries per a l’ús de l’armament o despesa d’una baixa
laboral... o després, perdó, d’una baixa laboral de més de quinze
dies sense un certificat mèdic on s’acrediti que la incapacitat no
ha alterat les condicions psíquiques de l’agent, com bé diu la
llei.

Quant al debat que s’ha tengut per part dels grups de
l’oposició en el tema de la policia turística, vull deixar clar que
la policia turística no ha estat mai una categoria distinta de la
policia, sinó que ha estat una especialitat, per tant no es poden
confondre els termes.

Sí que coincidim i deim que efectivament aquesta llei el que
fa és reconèixer la necessitat de reforçar alguns cossos de la
policia local en època estival que queda regulat per la creació
d’un nou fons d’ajuda, també esmentat, el fons de seguretat
pública, per tant consideram que és un fons d’ajuda econòmica
interessant, amb caràcter finalista destinat a millorar la seguretat
pública als diferents municipis, per tant, més autonomia i més
inversió pública cap als municipis de les nostres illes per
invertir en seguretat.

La creació d’aquest fons augmenta de manera important, per
tant, l’autonomia dels ajuntaments, garanteix la possibilitat
d’incorporar més policies en l’estiu, aquells ajuntaments que ho
necessitin, premia la convocatòria de places de funcionari de
carrera, fet que incideix directament en l’estabilitat, però també
s’obri la possibilitat de destinar part del fons a recursos
materials. No tots els ajuntaments veuen augmentada la seva
població en l’estiu i per tant, tal vegada són altres les necessitats
que aquests municipis tenen, per tant, com que el fons és
finalista, les despeses s’hauran de justificar.

Quant al repartiment del fons de seguretat pública, es farà
seguint els criteris de repartiment, aquests criteris s’han pres
amb la idea de premiar la convocatòria de places de funcionaris
de carrera per contribuir a uns dels objectius de la Llei de
coordinació de les Illes Balears, incidir a augmentar l’estabilitat
de les plantilles de policies locals, amb aquests criteris els
municipis més grans hi sortiran..., bé, els que sortiran més
beneficiats seran... sí, els municipis més petits, a més al còmput
de la població no es té en compte la pressió demogràfica del
turisme perquè s’adopta una perspectiva que tota la comunitat
autònoma és turística i això consideram que és important per la
nostra autonomia.
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Per tant, els criteris contemplen entre d’altres el fet de
pertànyer o no a una associació de municipis per prestació
conjunta de serveis de policia local segons la població del
municipi, l’adhesió al programa policia tutor (...) el programa de
servei policial d’atenció turística que ha esmentat la consellera
i que consideram també que serà molt interessant l’assistència
de... idò, de tots els grups parlamentaris el dia de la seva
presentació que té com a objectiu a més a més aportar un valor
a la indústria turística de les Illes Balears i parteix de la visió
que el turista pel simple fet de ser turista pot ser una víctima
potencial del delicte. Per tant, la seva feina és dur a terme un
treball preventiu per minimitzar les possibilitats de risc de
victimització dels turistes i una tasca dissuasiva sobre els
delinqüents de manera que, coordinada amb les forces i cossos
de seguretat de l’Estat, duran una major excelAlència a la
vigilància i la seguretat.

 Consideram que aquest nou projecte també es proposa entre
els seus objectius donar formació específica als agents de
policia per afrontar les problemàtiques relacionades amb el
turisme. En aquest sentit, efectivament, la Conselleria
d’Administracions Públiques auditaria el servei per millorar-lo
de manera contínua i dissenyaria programes especialitzats en
seguretat relacionada amb els grups o les zones amb risc per als
turistes.

Quant al nomenament del cap de policia per part del batlle,
pensam que aquesta és una mesura interessant, que dóna
autonomia als municipis i que dóna autonomia també al batlle
de torn independentment de quin sigui el color polític que hagin
triat els ciutadans, per tant, és una decisió perfectament
democràtica en la qual un càrrec de confiança és triat per la
persona que s’encarrega de governar, com passa a totes les
institucions. Per tant, consideram que aquesta plaça, que serà
una plaça de lliure designació, tot i que la llei regula,
efectivament, quins han de ser els requisits, consideram que és
i forma part d’una reforma clarament necessària tot i que ja s’ha
anunciat també per part de la consellera, estan oberts a... en fi,
poder canviar o poder modificar aquells aspectes que puguin
millorar el projecte de llei que s’ha presentat en seu
parlamentària. 

També és interessant el tema que ha esmentat sobre la
regulació de la segona activitat i, en definitiva, pensam que és
de justícia i creim que aquesta nova regulació és més positiva i
és una regulació que s’adapta més a les noves circumstàncies i
les noves realitats, a la nova realitat socioeconòmica i a la nova
situació econòmica que vivim aquí, a la nostra comunitat de les
Illes Balears.

S’elimina la figura del policia auxiliar. Els ajuntaments que
no tenguin constituït cos de policia, que són els que disposen de
policies auxiliars, tendran policies locals amb categoria de
policia, per tant, aquesta també... consideram, amb aquest afany
d’homogeneïtzar tot el cos de policia, consideram que és
congruent perfectament amb l’esperit d’aquesta llei.

Es permet que el batlle autoritzi els policies locals d’aquells
ajuntaments que no tenguin constituït cos de policia local, antics
policies auxiliars, que portin armes de foc, amb la legislació
actual no era possible, per tant, també ho valoram positivament.

Serà sempre necessari passar per un període de pràctiques
per adquirir la condició de funcionari amb categoria de policia,
per tant, milloram d’aquesta manera la formació dels nostres
agents. 

Quant a l’article 32, referent al coneixement de la llengua
catalana, que tant preocupa als diferents grups parlamentaris,
s’estableix que és un requisit, si escau, és a dir, només en els
supòsits en la relació de llocs de feina, l’ajuntament determina
que es tracta d’un requisit per ocupar un lloc de feina. Per tant,
també es deixa aquesta possibilitat a l’ajuntament en qüestió.

Vull insistir que ens reafirmam que la reforma que es fa fer
de la Llei de funció pública és una reforma necessària i
congruent amb el nostre programa electoral, per tant, vàrem dir
que el català deixaria de ser un requisit per ser un mèrit i ens
reafirmam en aquesta postura, com no podia ser d’altra manera.

Quant al capítol 4, relatiu al reingrés al servei actiu, és tota
una novetat aquest capítol i tot el seu règim jurídic que es
desenvolupa.

Quan parlam que s’elimina l’embaràs com a causa de pas a
la segona activitat, bé, pensam que l’embaràs no és una malaltia,
pensam que l’embaràs és una situació distinta a una malaltia, en
cas que hi hagi un risc important, idò sí, s’haurà de considerar
que és una malaltia, però si no hi ha aquesta malaltia s’ha
d’aplicar la Llei de prevenció de riscs laborals, que és on es
regula aquesta qüestió i efectivament l’agent que estigui
embarassada podria ocupar la seva tasca dependent de si aquesta
tasca és perillosa o no o si s’adequa al seu estat.

S’eleva l’edat de solAlicitud de segona activitat per raó
d’edat, s’eleva el percentatge de les retribucions en cas de pas
a la segona activitat per raó d’edat, la qual cosa consideram que
és també interessant i també consideram que és interessant el
decret que va aprovar recentment el Govern de les Illes Balears
relatiu al fons de seguretat pública amb una nova línia d’ajudes
destinada a la seguretat dels municipis.

Vull matisar que aquesta..., perquè s’ha comentat per part de
la Sra. Costa que no se sabia quan es donarien els doblers
d’aquests fons i, efectivament, aquest decret estableix de
manera clara que té caràcter retroactiu a dia 1 de gener. Per tant,
sí que específica quan es començarà a desenvolupar o quan
començaran a donar-se aquestes partides pressupostàries,
aquestes partides que estan previstes dins aquest fons i
consideram per tant que amb aquest fons s’incrementa la
seguretat, s’incrementa la inversió cap als municipis, se’ls ajuda
a tenir unes policies més preparades, més formades, amb més
coordinació i, per tant, es potencia l’esperit d’aquesta llei que és
tenir un nou model de policia local més que necessaris a causa
dels canvis que s’han produït.

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn ara de rèpliques dels grups parlamentaris que han
intervingut a favor de les esmenes. Té la paraula la Sra. Pilar
Costa, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, vull reiterar que
aquí l’únic canvi de model que hi ha és la desaparició expressa
de la policia turística, com s’ha dit, però sense preveure una
transició que ha suposat i està suposant l’ofegament econòmic
de molts d’ajuntaments perquè la realitat a dia d’avui és que hi
ha menys contractats, menys contractacions en policies locals
i en els casos en què els ajuntaments han mantingut la seva
contractació ha estat a costa del seu propi pressupost.

He de dir que el Govern de les Illes Balears no respecta
l’autonomia local, perquè aquí s’ha reconegut que controla les
decisions, no la legalitat, sinó les decisions plenàries dels
ajuntaments que amb total independència han acordat mantenir
el català com a requisit.

Per últim, que aquesta llei generalitzi la lliure designació en
tots els llocs de comandaments, això va en contra de
l’excepcionalitat que preveu la llei en aquests casos i de la
mateixa jurisprudència i he fet menció a una recent sentència
del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears del mes de
desembre de l’any passat, de 2012, que afecta l’Ajuntament de
Palma i que ha anulAlat la relació de llocs de feina i l’han hagut
de fer tot de nou. Crec que si ara estam en aquest tràmit
parlamentari seria bo que recollíssim aquelles coses que poden
millorar la llei.

Per altra banda, no pot compartir tampoc que es prescindeixi
de la qualificació i la categoria dels professionals dins aquesta
lliure designació a l’hora de nomenar el cap de policia local.
Una cosa és que tengui la confiança del batlle i l’altra és que,
dins els que estan més ben qualificats i els que tenen la màxima
categoria, no es triï d’entre aquests que tenen la major
qualificació, perquè si deixen la llei tal i com està ara redactada
donaran molt a pensar, molt a pensar i malament perquè
probablement hi pugui haver alts càrrecs d’aquest govern que es
puguin veure beneficiats per aquesta norma feta ad hoc.

Dit tot això, el meu grup parlamentari mantindrà la mà
estesa al Govern per intentar arribar a acords en el tràmit
parlamentari i entre tots els grups de l’oposició i també amb els
diputats no adscrits que també han presentat esmenes, com són
la Sra. Font i el Sr. Pastor, tot això sigui en bé de millorar
aquesta nova llei de coordinació de policies locals.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn ara pel Grup Parlamentari MÉS. Té la paraula el Sr.
Nel Martí per un temps de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. Crec que queda clar que..., amb el debat
d’avui es veu que aquesta llei no és tan clara com hauria de ser,
genera inseguretat i no és aposta per un canvi de model com es
deia.

Aquesta llei manté coses tan importants com les que
esmentàvem abans de continuar fent cursos bàsics de formació
de policia quan en aquest moment no hi ha places o es redueix
el nombre de places, la qual cosa genera una borsa de gent
formada sense accés ni possibilitat d’accedir a un lloc de feina.
Hi ha altres opcions, hi havia altres opcions que aquest govern
coneix, d’altres comunitats autònomes i d’altres cossos de
seguretat, i ha optat per no obrir aquest canvi de model.

Jo diria, i ho reiter, aquesta falta de claredat i en aquest
sentit ja no m’estranya res després d’allò d’atorgar la creació de
6.000 llocs de feina al pacte de progrés i que per sort la setmana
passada es va poder aclarir i rectificar per deixar clar que era un
pas de funció, de funcionari a funcionari especial estatutari, sort,
a la fi, que això queda clar, dins aquesta mateixa confusió es
mou aquesta llei.

En el tema del català, una altra vegada no es responen
preguntes senzilles i bàsiques com saber si un ajuntament serà
impugnat o no quan modifiqui tota la relació de llocs de feina i
atorgui a totes les places del cos de policia local el requisit de
català. Serà impugnat o no?, es farà prevaler l’autonomia
municipal o no? 

I, sense cap dubte, la llei no resol la qüestió de la precarietat
laboral en la qual estan immersos els policies turístics, de cap de
les maneres. Si acabar, reduir, eliminar els contractes,
bàsicament, i reduir places és la forma de resoldre la precarietat
laboral, doncs, aquesta no era la forma.

El tema que des del nostre grup ens sembla més greu, primar
la lliure designació a la formació, a la promoció, a la
professionalitat a l’hora d’elegir el cap de policia no és més que
encetar un camí que és el camí del desprestigi i de la pèrdua
d’autoritat en un cos que és l’element fonamental per exercir la
seva tasca, i aquest element lògicament és incompatible amb la
seva funció i creim que s’ha de revisar.

En qualsevol cas, disposats a parlar, però sempre disposats
a parlar en el sentit que aquesta llei sigui una llei per avançar en
un canvi de model i no per generar més precarietat, sinó per
generar estabilitat i generar un cos de policia que sigui el cos de
policia que necessita la nostra comunitat autònoma.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Contrarèplica del grup que ha intervengut en contra de les
esmenes, té la paraula el Sr. Fernando Rubio del Grup
Parlamentari Popular, per un temps de cinc minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, vull comentar que
nosaltres consideram positiu aquest anunci que ha fet el Grup
Parlamentari Socialista que està obert al diàleg i a negociar en
el moment en què es produeixi el debat de les esmenes. Pensam
que tot el que es pugui fer amb acord i que pugui ser enriquidor
per millorar una llei que afecta tota la comunitat autònoma i que
a més a més és una llei que afecta la seguretat pública dels
ciutadans de la nostra autonomia és positiu, però avui anunciam
que votarem en contra de les seves esmenes a la totalitat perquè
precisament... és clar, una esmena a la totalitat aniria un poc en
contra d’aquest esperit d’acord i de debat parlamentari. Per tant,
crec que queda absolutament justificat. 

Sí que ens reafirmam que veim que aquesta és una llei que
impulsa l’estabilitat i l’adequació a la prestació de serveis
policials amb millora de la coordinació de les policies locals i
l’adaptació de mesures per promoure la qualitat dels serveis
policials.

Consideram per tant que aquesta llei de coordinació de
policies locals s’adequa a la realitat que en aquests moments
tenim en la nostra comunitat autònoma, s’adapta a aquesta nova
realitat. 

Consideram que es permet impulsar l’associació per part
dels distints municipis, que a més a més aquesta comunitat
autònoma ha estat pionera en l’establiment d’aquestes
associacions i encara es continuen aquestes tramitacions. 

Consideram, per tant, que també es regularitza i es dóna més
seguretat en l’accés a la funció pública en el cas de policies
locals amb el concurs oposició en sintonia amb el que diu la
legislació estatal bàsica i el que diu la Constitució Espanyola. 

En definitiva, consideram que es dóna més estabilitat i que
es combat la precarietat laboral que tant preocupava fins i tot als
mateixos sectors sindicals que provenien de determinats sectors
de la policia turística.

En definitiva, pensam que aquesta és un llei necessària i
apelAlam al consens de totes les forces parlamentàries per tal
d’arribar a una llei que sigui una llei satisfactòria per als nostres
policies i per als nostres ciutadans.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Atès que ambdues esmenes solAliciten la devolució del
projecte de llei, les votarem conjuntament. 

Començam la votació. Votam.

Queden rebutjades per 31 vots en contra i 23 a favor.

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

Correcció d'errates del Diari de Sessions núm. 85, de dia 7
de maig del 2013.

- Pàg. 3720, Pregunta RGE núm. 4527/13, rèplica de l'Hble.
Diputada Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras:

Allà on diu: "... deducidas ya las cargas de urbanización
pendiente de realizar y de construcción de las ..."

Hi ha de dir: "... deducidas ya las cargas de urbanización
pendiente de realizar y de deconstrucción de las ..."
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