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(El Sr. Vicepresident inicia la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Señoras y señores diputados, si os parece podemos iniciar

la sesión de hoy, y en primer lugar pediría si se producen

substituciones.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Sí, Sr. Presidente, Montse Seijas sustituye a Marta Maicas.

LA SRA. CANO I JUAN:

I Silvia Cano substitueix Jaume Garau.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Maria Antònia Sureda substitueix Jaume Font.

EL SR. PRESIDENT:

Pasamos al primer punto del orden del día de hoy, que

consiste en el debate de las proposiciones no de ley RGE núm.

9179 i 9258/16.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 9179/16, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, relativa al nou jutjat

contenciosoadministratiu a Palma de Mallorca.

Empezamos por el debate de la proposición no de ley RGE

núm. 9179/16, presentada por el Grupo Parlamentario Popular,

relativa al nuevo juzgado de lo contencioso-administrativo de

Palma de Mallorca. Para su defensa, y por parte del Grupo

Parlamentario Popular, tiene la palabra la Sra. Nuria Riera por

un tiempo de diez minutos.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gracias, Sr. Presidente. Bon dia a tothom. Nosaltres des

del Grup Parlamentari Popular hem presentat aquesta proposta

de resultes de la compareixença que va fer el Sr. Terrassa,

president del TSJ, perquè ell va explicar que, encara que no

havia anat malament l’any 2015 en relació amb la gestió del

tribunal i perquè s’havien reduït bastant els assumptes

pendents, el temps de resposta encara no era suficient a l’àmbit

del contenciós administratiu.

Fent una mica de repàs o de record del que va explicar, va

dir que el taxa de litigació era superior a la mitjana nacional

perquè hi havia 194 assumptes per cada 1.000 habitants, i la

taxa de congestió, és a dir, d’embús, realment, que hi havia en

el jutjat era agreujada sobretot perquè a l’àmbit contenciós la

peculiaritat de les tramitacions administratives comporta tota

una sèrie de terminis, silencis, terminis, que determinen que a

vegades s’allarguen més els procediments. Per tant la congestió

s’agreuja un poc.

El 2015 va comentar que hi havia hagut un 1,7% més de

causes. És ver que se n’havien resoltes moltes, en concret

2.996, però que en quedaven pendents encara 2.951, i que

encara que els jutjats del contenciós administratiu estaven

reforçats de personal, seria necessari crear un altre jutjat

contenciós. Nosaltres des del Grup Parlamentari Popular

pensam que si des del Parlament advocam sempre i defensam

que l’administració s’ha de simplificar, s’ha d’agilitar, ha de

facilitar la feina als ciutadans, a més a més quan els temes o les

qüestions que es tractin siguin de reclamacions d’aquests

ciutadans de cara a l’administració. Per tant, per coherència, si

en la tramitació ordinària demanam agilitat, cerquem també una

major agilitat a la tramitació contenciosa per poder facilitar

d’aquesta manera la tasca o les reclamacions que vulguin fer els

ciutadans a l’administració.

I d’aquesta manera, per tant, presentam aquesta proposta.

Demanam aquesta creació d’un nou jutjat del contenciós

administratiu a Palma. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Ahora, para... para fijar

posición, por parte del Grupo Parlamentario Podem Illes

Balears tiene la palabra el Sr. Aitor Morrás, por un tiempo de

diez minutos.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Nada, tan solo desde el

Grupo Podem Illes Balears queremos manifestar que votaremos

a favor, que estamos de acuerdo con la Proposición no de ley

de creación de un nuevo juzgado de lo contencioso en Palma de

Mallorca.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. Por parte del Grupo Parlamentario MÉS

per Mallorca tiene la palabra el Hble. Sr. David Abril, por un

tiempo de diez minutos.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

El nostre grup parlamentari donarà suport. Entenem que es

tracta d’una iniciativa semblant a la que vàrem presentar

nosaltres fa poc en relació amb el jutjat del social. Les dues són

iniciatives que tenen a veure amb les mancances reiterades i

conegudes per tots pel que fa a la Memòria del Tribunal

Superior de Justícia de Balears, i per tant hi donarem total

suport.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Mixto

tiene la palabra la Sra. Silvia Tur, por un tiempo de diez

minutos.

Perdón, perdón. Por parte del Grupo Parlamentario El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES tiene la palabra la Sra. Maria

Antonia Sureda, por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Molt breument volem reconèixer que

efectivament es van reduir els assumptes pendents el 2015; és

una bona notícia però també és cert que queda molta feina a fer,
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i per tant des d’El Pi donarem suport a aquesta proposició no

de llei. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. Por parte del Grupo Parlamentario MÉS

per Menorca tiene la palabra la Hble. Sra. Patricia Font, por un

tiempo de diez minutos.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. M’afegesc, poca cosa a afegir a

aquesta iniciativa presentada pel Grup Popular. Tal com han

explicat va ser el mateix president del Tribunal Superior de

Justícia qui va expressar les necessitats que tenen en l’àmbit de

la justícia, no només en el contenciós administratiu sinó que

també és necessari augmentar plantilles per tal que... -és que

estic repetint molt la justícia- per tal que la justícia es resolgui

amb més celeritat.

Així que sí, donam suport. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. Y ahora sí, por parte del Grupo

Parlamentario Mixto tiene la palabra la Sra. Silvia Tur, por un

tiempo de diez minutos.

LA SRA TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Bon dia. No, senzillament he de dir que

evidentment donarem suport a la iniciativa que presenta el

Partit Popular perquè, com molt bé ha explicat la Sra. Riera, a

la compareixença del Sr. Terrassa aquí ja va deixar molt clar

quina era la diagnosi de mancances sobretot que hi havia a

Balears, i concretament pel que fa al TSJ, i per tant hi estam

absolutament d’acord. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. Y por parte del Grupo Parlamentario

Socialista tiene la palabra la Hble. Sra. María José Camps, por

un tiempo de diez minutos.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Moltes gràcies, president. Bon dia a tothom. Efectivament

el Sr. Terrassa, com han dit els portaveus que m’han precedit,

va comparèixer en aquesta comissió dia 27 d’abril de 2016 i

ens va explicar la Memòria que prèviament havíem tingut

ocasió de poder mirar i estudiar. 

En aquesta línia el Sr. Terrassa la primera valoració o el

primer comentari que va fer va ser que el poder judicial, en

aquest cas a Balears, no dissenya, no aprova, no executa ni

maneja en pressupost, i açò va ser la primera premissa per tal

de després reivindicar aquestes mancances que ens trobam a

Balears quant als jutjats. Els jutjats són dependents, de recursos

i de personal, del ministeri en aquest cas a Balears perquè no

tenim les competències transferides. Tenim més jutjats que la

mitjana espanyola, però bé és cert també que per la nostra

distribució geogràfica i per les nostres característiques físiques

hi ha d’haver jutjats a cada illa i per tant aquesta mitjana,

encara que sigui superior, no vol dir que l’activitat judicial

sigui més àgil. 

A l’àmbit contenciós administratiu, juntament amb el penal

i el social, sí que és cert que s’han reduït assumptes nous; açò

ho ha explicat la portaveu del grup proposant quan ha expressat

la seva fixació o ha defensat la seva posició de la proposició no

de llei, però aquesta reducció no vol dir que no hi hagi aquesta

lentitud, diguem-ho així, a l’hora de resoldre temes i que hi

hagi un acumulat important. 

La situació és greu en l’ordre social, així ho va manifestar

el Sr. Terrassa, i així es va debatre també ja en aquesta

comissió una proposició no de llei en aquest sentit de crear un

nou jutjat del social a Palma, i quant al contenciós

administratiu, en paraules del Sr. Terrassa, va dir que també

manté una situació crítica. Per al tot el territori en tenim tres i

tots tres tenen seu a Palma; aquests tres jutjats tenen un nivell

important d’assumptes i estan tots ells reforçats, és a dir, que hi

ha dos jutges per a cada un dels jutjats, realment tenim tres

jutjats però sis jutges del contenciós administratiu, i per tant hi

ha aquests sis jutges a Balears. També aquí, va dir el Sr.

Terrassa, és necessària la creació d’un jutjat més i mantenir en

tot cas aquestes mesures de suport, és a dir duplicitat de jutges,

i de reforç duplicant el nombre de jutges titulars en dos per a

cada jutjat.

Per tant donarem suport a aquesta proposició no de llei. És

una proposició no de llei que recull aquesta reivindicació del

Sr. Terrassa, i ens alegram que el Partit Popular, que el Grup

Parlamentari Popular reclami amb aquesta proposició no de llei

al Govern d’Espanya que faci els deures, i constatam, per tant,

que Balears ha tingut per al Govern d’Espanya poca

importància en aquest sentit.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Para contradicciones tiene

la palabra la Sra. Nuria Riera, por un tiempo de cinco minutos.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Únicament com a Grup Popular

volem agrair el suport a aquesta proposta que presentam

d’aquest nou jutjat del contenciós administratiu per a Balears,

i en tot cas desitjam que es pugui fer realitat aquest nou jutjat

a Palma. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. 

El debate ha finalizado y, en función de las distintas

intervenciones podemos entender que se aprueba esta

proposición no de ley por unanimidad, ¿no? Pues en

consecuencia queda aprobada por unanimidad la Proposición

no de ley RGE núm. 9179/16, relativa al nuevo juzgado de lo

contencioso-administrativo de Palma de Mallorca.
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(La Sra. Presidenta pren la direcció del debat)

I.2) Proposició no de llei RGE núm. 9258/16, presentada

pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, relativa a convocatòria i realització de cursos

de capacitació de policies locals per augmentar

significativament les persones que puguin accedir a cossos

o places de policia local.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei

RGE núm. 9258/16, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA

PER LES ILLES BALEARS, relativa a convocatòria i

realització de cursos de capacitació de policies locals per

augmentar significativament les persones que puguin accedir a

cossos i places de policia local.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula l’Hble. Sr. Sureda,

per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. És

competència exclusiva de la comunitat autònoma la

coordinació en relació amb les policies locals i correspon a la

conselleria competent en matèria de coordinació de policies

locals l’exercici de les competències relacionades amb la

formació dels cossos de policia local; així mateix corresponen

al Govern de les Illes Balears les competències sobre la

formació de la capacitació professional per complir les tasques

pròpies tant dels cossos de policia local com dels policies als

ajuntaments que no hagin constituït el cos, però és un fet

conegut per tots que a les nostres illes existeix una manca

important de persones que reuneixin els requisits per a l’accés

als cossos de policia local i a la policia local on no s’ha

constituït cos.

Aquesta mancança principalment es deu a la falta de cursos

de capacitació que s’han fet per part del Govern de les Illes

Balears i això, com no podia ser d’altra manera, perjudica els

nostres ajuntaments perquè no poden cobrir les places existents

als seus municipis; també deriva de forma directa en una falta

de seguretat sobretot als mesos d’estiu als quals es dóna una

gran afluència de gent a les nostres illes.

La seguretat ens preocupa i molt, tant a l’estiu com a la

resta de mesos de l’any, i volem acabar amb aquest problema

de places buides que no es poden omplir convocant els

corresponents cursos de capacitació.

Per això, ens agradaria tenir el vostre suport per instar el

Govern a convocar i realitzar, en un termini màxim de sis

mesos, cursos de capacitació de policia local a fi i efecte

d’augmentar significativament les persones que estiguin en

disposició de poder participar i accedir a les convocatòries dels

ajuntaments i així cobrir les places de policia local.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. En torn de fixació de posicions

pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Sra. Riera,

per un temps de deu minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres des del Grup

Parlamentari Popular no podem donar suport a aquesta

proposta, no perquè no estiguem d’acord amb la necessitat que

la policia local es trobi plenament reforçada, els cursos de

capacitació necessaris fets perquè hi hagi les plantilles de

personal necessàries, sinó perquè precisament a dia d’avui no

són nous cursos de capacitació el que es necessita, sinó

estabilitat per als policies locals existents, actualment interins,

que encara no tenen plaça als ajuntaments que tal vegada

tenguin mancança de policia local.

La mateixa Plataforma per la dignitat i estabilitat de la

policia local, els sindicats representatius del sector ja han

manifestat el no rotund a un nou curs de policia local i, a més,

hem de destacar que a l’anterior legislatura, ja per part del

govern popular, es va fer o es va cobrir el curs de capacitació

més demandat que en aquell moment era un curs íntegrament

realitzat a Eivissa, que no s’havia fet mai, perquè era on hi

havia realment una gran problemàtica que hi havia policies que

no hi volien anar realment per la peculiaritat de... idò de

funcionament econòmic que hi ha a l’illa d’Eivissa, que hi ha

altres tipus de feines i idò... les feines de policia local no eren

les més demandades i hi havia una mancança específica i es va

fer un curs específicament a Eivissa per promocionar gent

d’Eivissa.

Actualment hem de destacar que hi ha aproximadament 550

policies interins. A més, el Govern ja ha convocat..., jo supòs

que quan es va presentar aquesta proposta encara no s’havia

convocat, ja s’ha convocat un curs de capacitació de 50 places,

la qual cosa suposa que quan, si continua endavant i el Govern

no ho atura, hi haurà 600 persones, policies interins pendents

de tenir estabilitat a una plantilla d’un ajuntament. Això suposa

un 30% de la plantilla de Balears que és aproximadament de

2.000 policies locals.

També hem de destacar que nosaltres ahir vàrem fer una

proposta al Parlament de resultes del debat de la comunitat en

la qual demanàvem aquesta estabilitat que jo ara reclam també

per les policies locals i després, a més, vull destacar que hi ha

una sentència que estableix, en la línia de l’EBEP 2007,

evidentment, que els funcionaris interins no poden realitzar

aquelles funcions que suposen un exercici d’autoritat. Si és ver

que això és en general per a tots els funcionaris, però s’agreuja

sobretot en el cas de la policia local que són agents d’autoritat.

Per tant, totes aquestes situacions són les que determinen

que no estem en posició ara, a dia d’avui de fer més cursos de

capacitació, sinó que estam en situació de modificar la

normativa o de facilitar i desplegar la normativa que tenim per

afavorir i donar aquesta estabilitat a les plantilles i donar

estabilitat als policies interins que encara no tenen un lloc de

feina concret. 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201609258


ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 27 / 28 de setembre de 2016 461

 

Una vegada que aconseguim aquesta estabilitat tal vegada

serà el moment necessari de tornar formar nous policies locals

sempre i quan ja s’hagi regulat aquesta possibilitat que ja vagin

entrant no com a funcionaris en pràctiques als ajuntaments i

després puguin quedar una altra vegada al carrer, sinó que ja

vagin entrant com a funcionaris en pràctiques i posteriorment

de carrera.

Per tant, tot i que donam suport evidentment a la policia

local i considerant que aquesta proposta té una intenció

positiva, consideram que ara no és el moment adient i no li

donarem suport.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari Podem

Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Morrás, per un

temps de deu minuts.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, gracias, Sra. Presidenta. Nosotros desde Podem Illes

Balears no vamos a dar soporte a esta iniciativa por dos

motivos: uno, porque nos parece extemporánea, aunque

también, como ha dicho la Sra. Nuria Riera, la intención es

buena, parece extemporánea, está registrada en mayo del 2016

y ya ha sido convocado un curso el 17..., el sábado pasado, el

17 de septiembre ha sido convocado un curso para policías

locales, el curso que se pide.

Pero, por otro lado, también es cierto que este tipo de

cursos, este tipo de... aunque hay que formar a nuestra policía

local en esta situación en la que está perpetua la situación de

interinidad y esa situación de interinidad no nos parece

correcta, no sólo por la propia precariedad que tienen en cuanto

a lo laboral y la estabilidad y también en la realización del

trabajo, sino también en cuanto a la tranquilidad con la que

realiza nuestra policía local sus funciones, por cuanto que esa

no condición de autoridad, que ya ha negado el Tribunal

Superior de Justícia, lo que procura es que se tengan que

enfrentar a lo mejor de forma personal cuando ya no están en

el ejercicio de su labor policial ante situaciones judiciales en

las que tengan que testificar, incluso no mantienen ni siquiera

la posibilidad de tener un criterio como autoridad, que parece...

autoridad simulada cuando realiza el acto, una detención, una

intervención ante un delito.

Por lo tanto, ese es uno de los pocos... ese es uno de los

ejemplos que nos sirve para no mantenernos en la postura de

seguir perpetuando esta situación y sí tender a que tenga,

nuestra policía local, una estabilidad laboral por cuanto que

ahora sí tienen la condición de funcionarios interinos

eventuales, cosa ya... definición que es totalmente

contradictoria, o eres interino o eres eventual, son conceptos

contradictorios desde el punto de vista laboral, y eso ya denota

que... que bueno, que no está en absoluto bien enfocado todo

este tema de los policías locales, necesitan estabilidad y no

únicamente formación.

No vamos a dar soporte a esta iniciativa.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Morrás. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Abril, per un temps

de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

El nostre grup parlamentari donarà suport a aquesta

iniciativa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca

té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Font, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta, presidenta. Aquesta ha estat

un dels temes estrelles aquest estiu a Menorca, la manca de

policies locals. Un exemple: a Ciutadella hi ha una plantilla de

70 agents dels quals 14 estan en segona activitat, descomptant

els caps operatius queden 43 agents per patrullar, tenint en

compte que hi ha tres torns resten 6 agents per torn. Si aquesta

situació no canvia, a l’any 2020 només hi haurà 4 agents

menors de 40 anys. Aquest ajuntament fa temps que demana la

creació d’una bossa d’interins per tal de cobrir aquestes places

tot i que tampoc no és la solució ideal. 

A més a més, una recent sentència de la Sala

contenciosoadministrativa del TSJ afirma que a la pràctica no

es permet que les tasques de policia local siguin executades per

personal interí. El problema rau a la famosa llei Montoro que

impedeix la contractació de personal, amb el resultat de tenir

poblacions turístiques que no poden atendre la ciutadania.

Aquesta mancança és comuna a les nostres illes, sense comptar

Palma es calcula que manquen més 125 agents de policia local.

Des de la conselleria ja han anunciat la convocatòria d’un

nou curs bàsic de policia; durant aquest trimestre s’elaboraran

les bases i la selecció dels candidats; la durada d’aquest curs

serà de 800 hores distribuïdes en sis mesos, just per acabar el

juny del 2017.

Així que MÉS per Menorca votarà a favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la

paraula la diputada Sra. Tur, per un temps de deu minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, gràcies, presidenta. Bé, jo, en primer lloc, agraesc a El

Pi que hagi portat aquesta qüestió a debat en un moment just

que estam acabant la temporada turística i que queda en

evidència la situació de precarietat que patim a Balears pel que

fa a les plantilles de policia local, i no només pel que fa al
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nombre d’efectius sinó també pel que fa a l’estabilització

d’aquestes plantilles, com molt bé ha dit la Sra. Riera. 

El que passa és que a mi em xoca moltíssim que es defensi

que no és necessari o no és tan necessari crear cursos ara sinó

que el més necessari és crear, donar estabilitat a les plantilles

d’interins quan, per exemple, el Consell Insular de Formentera

justament va voler fer això i es varen trobar amb una

impugnació de la Delegació del Govern a les Illes Balears, que

està actualment comandada per una dirigent del Partit Popular.

Per tant, trob que, francament, és prou inèdit i és insòlit i és

incomprensible que la Delegació del Govern a les Illes Balears

es dediqui, per si no tengués altres feines a fer, es dediqui a

impugnar les bases que una administració insular treu per,

precisament, consolidar plantilla, i precisament a un indret tan

complicat com és, a aquests efectes, l’illa de Formentera.

Perquè sabeu perfectament que l’illa de Formentera no disposa

de molts de policies locals de l’illa, és a dir, la gran majoria de

gent són policies locals que vénen de fora. Això mateix passa

a Eivissa i segurament en menor escala a la resta d’illes.

Per tant, siguem coherents i siguem seriosos, és a dir,

demanar més cursos sí, nosaltres, ja li dic també, Sra. Sureda,

que donam suport a la iniciativa, però també és cert que s’han

de consolidar aquestes places. Per tant, és prou incomprensible

pensar que la Delegació del Govern pugui anar en contra d’una

decisió absolutament necessària de cap administració

d’aquestes illes, que té dins les seves obligacions i dins les

seves facultats garantir, precisament, que hi hagi suficient

plantilla de policia local per donar un bon servei de seguretat

ciutadana.

Per tant, donam suport a la iniciativa, Sra. Sureda, i

esperam que tothom actuï en coherència amb això que diu aquí

en aquest moment.

LA SRA. PRESIDENTA.

Moltes gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista

té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Tarrés, per un temps de deu

minuts.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres, en principi,

donam suport a aquesta iniciativa, i vull deixar clar que quan la

Sra. Riera ha fet els comentaris i ha explicat quina és la seva

postura podem coincidir en moltes coses, però evidentment un

problema que tenen els ajuntaments avui en dia és la falta de

possibilitats de contractar policia. Això a les nostres illes

suposa un problema, supòs que suposa un problema a molts

d’ajuntaments a Mallorca, però suposa un problema a tots els

ajuntaments a Eivissa i a Formentera perquè tenen un pes afegit

a sobre i és que qualsevol policia que hi vagi fora d’una altra

illa el lloguer d’un habitatge a l’estiu fa impossible que s’hi

pugui desplaçar. Es varen fer cursos específicament per a

Eivissa, però així i tot no hi ha prou policia.

Per tant, en quin sentit està treballant aquest govern? Aquest

govern treballa a crear un nou model de policia de proximitat

que doni el servei que necessitam a les Illes. El que no podem

fer és permetre que no hi hagi servei, com ha passat aquest

estiu a molts d’ajuntaments turístics, i ha passat concretament

a l’illa d’Eivissa a alguns d’una manera, jo diria, escandalosa.

Per tant, en primer lloc, hem de donar suport que es facin

cursos de capacitació per a policies, que es cobreixin les places

interines i que es resolgui la problemàtica que tenen els interins

dins la policia local, en general, a la nostra comunitat. Per això,

actualment el Govern hi treballa d’una manera important amb

els diferents ajuntaments, amb els diferents caps de les policies

i, fruit de tota la feina que s’ha fet, es va crear el Llibre blanc

de la policia i aquest llibre blanc es posen de manifest totes

aquestes problemàtiques. Però si hem de posar damunt la taula

el que més ens interessa a nosaltres és donar servei, i si no

tenim personal per donar servei tota la resta no serveix per a

res. 

Està molt bé que diguem que tenim molts d’interins i que no

es cobreixen les seves places i el que hem de fer és donar

estabilitat a aquesta gent, clar que sí, com a qualsevol professió,

però si no tenim gent és com si diem que tenim cent alAlots i

tenim un mestre, i diem, aquest mestre és interí, el primer que

ens preocupa és consolidar la plaça d’aquest mestre; no, el

primer que ens ha de preocupar és donar servei a aquests cent

alAlots, i si hem de posar cinc o sis mestres haurem d’anar a

cercar-los, els haurem de formar, els haurem d’anar a cercar i

els haurem de contractar. Aquesta és la visió i això és el que

passa amb la policia en aquests moments.

Per tant, jo fins i tot demanaria a alguns dels grups que

s’han manifestat que s’ho pensin, que parlin amb els

ajuntaments, que vegin la problemàtica tan grossa que tenen, jo

fins i tot mir el Sr. Morrás, a Eivissa, un ajuntament com el de

Sant Antoni, que sabem que no arriba guàrdia civil, no arriba

policia, no arriba res, i que tenen problemes d’inseguretat molt

grossos, a Mallorca passa en algun municipi turístic que és

similar al que pugui ser Sant Antoni, però tenen més facilitat

per cobrir les places que tenen, en canvi a Eivissa no tenim cap

facilitat i en alguns casos són els ajuntaments que es prenen els

policies uns als altres per diferents motius.

Per tant, després d’aquesta exposició nosaltres donarem

suport a aquesta proposta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tarrés. Té la paraula per contradiccions

la portaveu del grup proposant, Sra. Sureda, per un temps de

cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Vull donar les gràcies als diferents

grups parlamentaris que donen suport a aquesta iniciativa i dir

a la Sra. Riera i al Sr. Morrás que, evidentment, una cosa no

lleva l’altra, nosaltres no diem que no s’hagi de donar... no

s’hagi de consolidar la plantilla, que els ajuntaments han de fer

les seves feines perquè així sigui, però que molts d’ajuntaments

es troben amb la problemàtica que els fuig la policia local

perquè altres ajuntaments els paguen més i es troben un poc

sense ningú que pugui cobrir aquestes places.
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S’ha dit que s’ha de garantir aquesta plantilla, i és necessari,

i és vera que la llei Montoro no et deixa augmentar places, però

també és cert que n’hi ha d’altres, a no ser que siguin

necessàries, però també és cert que moltes vegades tenen les

places i no les poden cobrir perquè no troben el personal

adient. I, com molt bé ha dit el portaveu del Grup Parlamentari

Socialista, el que interessa és donar seguretat i donar als

ciutadans la protecció que necessiten.

Res més, agrair una altra vegada als grups parlamentaris

que ens donen suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Acabat el debat passam a votar

la Proposició no de llei RGE núm. 9258/16.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions, cap. 

Per tant, vots a favor, 7; vots en contra, 5.

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei

RGE núm. 9258/16, relativa a convocatòria i realització de

cursos de capacitació de policies locals per augmentar

significativament les persones que puguin accedir a cossos o

places de policia local. 

II. Debat i votació de l’escrit RGE núm. 11525/16,

presentat pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

mitjançant el qual se solAlicita que la compareixença del Sr.

Evelio Antich, delegat del Govern a les Illes Balears en

funcions, per tal d’informar sobre possibles incompliments

dels protocols d’actuació en casos de violència masclista.

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia,

relatiu al debat i votació de l’escrit RGE núm. 11525/16, del

Grup Parlamentari Podem Illes Balears, mitjançant el qual

solAlicita que la comissió, a través de la presidenta del

Parlament, recapti la presència del Sr. Evelio Antich, delegat

del Govern de les Illes Balears en funcions, per tal de celebrar

una sessió informativa sobre possibles incompliments de

protocols d’actuació en casos de violències masclistes.

Per a la seva defensa té la paraula l’Hble. Diputat Sr.

Morrás, per un temps de deu minuts.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Perdone, Sra. Presidenta, estaba comentando ahora la

anterior resolución. Sí, bueno, solicitamos la comparecencia del

Sr. Evelio Antich ante esta comisión. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Moltes gràcies, Sr. Morrás. En torn de fixació de

posicions dels grups que no han fet aquesta solAlicitud, pel Grup

Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Riera,

per un temps de deu minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres des del Grup

Parlamentari Popular votarem a favor d’aquesta compareixença

perquè consideram que sempre és bo per a la ciutadania i és

una mostra de salut democràtica acostar les institucions entre

elles i informar de la tasca que es du a terme. 

No obstant això, volem puntualitzar dues coses: primer, que

no posam en dubte la feina encomiable que es fa per part de

Delegació de Govern, actualment amb un secretari que fa

funcions de delegat del Govern per la situació de govern en

funcions i d’interinitat que tenim en general al Govern

d’Espanya, i no posam en dubte aquesta feina encomiable que

fa Delegació de Govern, i també la Policia Nacional i la

Guàrdia Civil, evidentment. Però, per altra banda, sabem que

al delegat del Govern no li correspon retre comptes o no es deu

a aquest parlament, al marge que a nosaltres ens sembli bé que

es demani aquesta compareixença per informar de la tasca que

es fa; sabem que no té aquesta obligació, i a més mai no ha

comparegut un delegat del Govern, sinó que l'important és que

es doni la informació, o bé per la compareixença o bé que es

donin les explicacions oportunes de paraula o per escrit o com

es consideri adient per comprovar que les actuacions es duen de

forma correcta, i més en temes tan sensibles com són temes de

violència de gènere.

Per tant nosaltres donar suport a aquesta proposta i

consideram que és una mostra més de salut democràtica, i

donam per tant la benvinguda a aquesta iniciativa. Ens pareix

correcta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Abril, per un temps

de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, el nostre grup parlamentari donarà suport a aquesta

solAlicitud de compareixença, hi estam totalment d’acord; de fet

fins i tot matisaríem que a vegades fa la sensació que no és que

s’incompleixin els protocols de lluita contra la violència de

gènere sinó que a vegades ni tan sols no s’activen, i de fet

aquesta és una qüestió que s’està investigant respecte d’alguna

de les morts que hi ha hagut en els darrers temps a la nostra

comunitat, i és cert que aquest parlament, o que el Govern

central i el delegat del Govern, per tant el representant de les

Illes Balears no es deu a aquest parlament, però tampoc el

Govern de les Illes Balears no es deu al Govern de l’Estat i

resulta si més no curiós que hagi de ser el Govern, l’Institut

Balear de la Dona, que en aquest moment organitzi un curs

justament per als cossos i forces de seguretat de l’Estat,

justament per sensibilitzar i formar sobre aquest tema, que tanta

sort tot i totes crec que compartim que ha de millorar

substancialment.

Moltes gràcies.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201611525
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula l’Hble. Diputada

Sra. Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Evidentment no posam en dubte la

feina que es fa des de Delegació de Govern, però també és cert

que el Govern en funcions no ha activitat el Pla nacional de

sensibilització i prevenció contra la violència de gènere, i hem

de dir que a Balears tenim el pitjor registre d’assassinades des

de 2013. Per tant no veim cap inconvenient i veim necessari

que puguin venir a donar-nos les explicacions oportunes. Hi

votarem a favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Font, per un temps

de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. També hi votarem a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula

l’Hble. Diputada Sra. Tur, per un temps de deu minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

També estam d’acord amb la compareixença que solAlicita

el Grup Podem. Per tant, endavant. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista té la

paraula l’Hble. Diputada Sra. Cano, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup Socialista

també donarem suport a aquesta petició de compareixença, i ho

farem perquè és un tema que ens preocupa i sobre el qual ja

hem solAlicitat informació al Sr. Evelio Antich i a l’Institut

Balear de la Dona perquè crèiem convenient aclarir algunes

d’aquestes qüestions.

Dia 10 d’agost el Grup Socialista va registrar un escrit a

Delegació de Govern, una carta amb una sèrie de peticions i

consideracions davant els darrers esdeveniments tràgics de

violència masclista. Vàrem traslladar la nostra preocupació per

la mort de Lucia Pastracu, una dona veïnada de Pollença

assassinada pel seu marit, que hores abans havia acudit a la

Guàrdia Civil a denunciar, però finalment no ho va fer. Sabem,

per la resposta del Sr. Evelio Antich de dia 19 d’agost al Grup

Socialista, que s’ha obert una investigació interna, a més de la

judicial, en què hi ha dos guàrdies civils imputats, del perquè

no es va activar aquest protocol de violència de gènere, i també

per esbrinar si hi ha hagut alguna negligència per part dels

cossos de seguretat de l’Estat.

Altre tema que ens preocupa i que així ho vàrem expressar

en aquesta carta és la violació a Sant Antoni d’Eivissa. Dia 11

de juliol ens assabentàvem a través del Diario de Ibiza de la

notícia de l’empresonament d’un sospitós de robatoris i una

agressió sexual a Sant Antoni. Curiosament dia 6 d’agost, a

través d’un altre mitjà de comunicació, en aquest cas El

Mundo, a través d’un periodista, Ricardo Colmenero, es

publica un article que ens va cridar molt l’atenció, que era A las

cuatro de la tarde no violan a nadie, on es denuncia una

presumpta negligència d’un guàrdia civil al desatendre una

denúncia d’una dona que va ser assaltada. També li vàrem

demanar al Sr. Antich si des de Delegació de Govern tenien

coneixement d’aquesta presumpta negligència i si havia iniciat

una investigació, i ens va contestar que efectivament s’ha

iniciat una investigació interna.

També vàrem plantejar altres qüestions, temes de la

importància de la formació dels nostres cossos de seguretat, i

també li vàrem fer una reivindicació com a secretari de la

Delegació de Govern, maldament estigui en funcions, i és que

és fonamental la posada en marxa, l’impuls al Pla nacional de

sensibilització i prevenció contra la violència de gènere a nivell

estatal perquè ens trobam en una situació d’emergència social.

Pensam que és positiu que pugui venir per aprofundir en

totes aquestes qüestions, de les quals nosaltres també ja hem

tengut un intercanvi d’opinions, i sobretot també m’agradaria

des del Grup Socialista fer una constatació del paper que tenen

les forces i cossos de seguretat de l’Estat, de la Policia, de la

Guàrdia Civil, com a aliats en la lluita contra la violència de

gènere, perquè a pesar que es produeixen errades i que és

fonamental corregir-les i que hi hagi una bona comunicació

interinstitucional entre els diferents organismes, se salven

moltes vides, les dones s’han de sentir segures i protegides si

telefonen a la Guàrdia Civil i a la Policia, i per tant també un

missatge que les forces i cossos de seguretat de l’Estat són

aliats de les dones i de la lluita contra la violència de gènere.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cano. 

Pel que es desprèn de les intervencions de tots els

portaveus, puc entendre que aquesta solAlicitud, mitjançant

escrit RGE núm. 11525/16, queda aprovada per assentiment?

En conseqüència, idò, s’acorda de recaptar la presència del

Sr. Evelio Antich, delegat del Govern de les Illes Balears en

funcions, per tal de celebrar una sessió informativa sobre

possibles incompliments de protocols d’actuació en casos de

violència masclista.

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

Moltes gràcies.
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