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(Inicia la direcció del debat el Sr. Vicepresident de la
comissió)

EL SR. PRESIDENT:

Muy buenos días, señoras y señores diputados, empezamos
la sesión de hoy y, en primer lugar, pediría si se producen
substituciones.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Tania Marí substitueix Juan Manuel Lafuente.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Sí, Sr. President, Silvia Limones substitueix Andreu
Alcover.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, president, Maria Antònia Sureda substitueix Jaume Font.

EL SR. REUS I DARDER:

President, Antoni Reus substitueix David Abril.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Pasamos al único punto del orden del día de hoy que
consiste en el debate de la proposiciones no de ley RGE núm.
12565/16 y 14761/16.

1) Proposició no de llei RGE núm. 12565/16, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a impuls de l’Estatut d’Autonomia de
les Illes Balears.

Empezamos por el debate de la Proposición no de ley RGE
núm. 12565/16, presentada por el Grupo Parlamentario El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa al impulso
del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares.

Para su defensa tiene la palabra la Hble. Diputada Sra.
Sureda, por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats, enguany fa
deu anys que es va aprovar la reforma de l’Estatut d’Autonomia
a través de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, han passat
deu anys de l’incompliment d’una llei orgànica. 

Sovint sentim grups polítics, associacions, agents socials
que demanen que les lleis hi són per acomplir-se i es parla del
principi d’igualtat i amb aquest mateix argument presentam
avui aquesta proposició no de llei, d’acord amb el compliment
de la llei i el principi d’igualtat volem que es desenvolupi la llei
institucional bàsica de les nostres illes, l’Estatut d’Autonomia.

Amb la reforma de 2007 vàrem fer una passa endavant en
el sostre competencial de la comunitat autònoma, però deu anys
després encara hi ha pendents les competències d’immigració,
les competències en domini públic marítim terrestre, les
competències en justícia, en policia, en seguretat privada, etc.,
tenim pendents moltíssimes coses que no són menors.

Com que és un tema que ens preocupa volem que el Govern
sigui més ambiciós en la negociació amb el Govern de l’Estat
i en competències que li són pròpies pel que fa a l’assoliment
de l’autogovern que l’Estatut reconeix.

Per això proposam que, segons dicta l’Estatut d’Autonomia,
es posi en funcionament d’una vegada, en un termini de menys
de sis mesos, el Consell Econòmic i Social, i aquí vull recordar
la gran quantitat de vegades que el conseller de Treball, Iago
Negueruela, ens ha promès que es faria; de fet, segons ell
hauria d’estar en marxa des del passat Nadal. 

No només això, també instam a posar en marxa el Síndic de
Greuges que les altres comunitats sí que tenen.

En el segon punt ens agradaria que el Govern elaboràs un
estudi en menys de tres mesos sobre les competències que
corresponen a les institucions d’autogovern de les Illes Balears
d’acord amb l’Estatut i que encara no han estat transferides per
l’Estat, també de les competències que corresponen als consells
insulars i que tampoc no han estat transferides.

A més, aprofitant una data assenyalada com són els deus
anys de la reforma, el Govern podria aprofitar per fer accions
informatives sobre què és i què suposa l’autonomia per a
Balears.

I en darrer lloc, i no per això menys important també
voldríem que el Parlament instàs el Govern de l’Estat a pactar
un nou sistema de finançament que ens deixa a la cua de
despesa per habitant en gairebé tots els sectors públics i a
impulsar un nou REB que compensi la insularitat.

En aquest punt també volem aprofitar per reconèixer els
esforços i les propostes que ja s’han fet des del Parlament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. El Grupo Parlamentario
MÉS por Menorca ha presentado la esmena RGE núm.
5574/17, para su defensa tiene la palabra la Hble. Sra. Patricia
Font, por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies i bon dia. Compartim la preocupació d’El Pi per
l’autogovern d’aquesta comunitat ja que pensam que convé
avaluar i analitzar l’estat real de l’autogovern de la nostra
comunitat en l’àmbit de l’exercici del marc competencial
definit en els articles 30, 1, 32, 33, 34, 35 i 36 de la Llei
Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut
d’Autonomia. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201612565
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201705574
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201705574
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El nostre grup, juntament amb MÉS per Mallorca, va
presentar un escrit en què demanava a la Mesa del Parlament la
creació d’una comissió d’estudi no permanent per avaluar
l’autogovern real de les Illes Balears en data 1 de febrer de
2016, RGE núm. 1257/16 que va ser acceptada per la Mesa
l’11 de febrer de 2016 i va ser publicat al BOPIB núm. 33, de
19 de febrer de 2016, de fet, fins i tot foren designats els
membres dels grups parlamentaris. Per açò hem presentat
aquesta esmena, de la qual he de corregir un detall: no instam
el Govern, sinó la Mesa del Parlament per tal que posi en
marxa la comissió no permanent.

Per tant, votarem a favor d’aquesta proposta, tot esperant
que pugui ser acceptada la nostra esmena. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Los Grupos Parlamentarios
Socialista i MÉS por Mallorca han presentado las enmiendas
RGE núm. 5637/17, 5638/17, 5639/17 y 5640/17. Para su
defensa, por parte del Grupo 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, diputats i diputades. He
de dir... he de començar la meva intervenció dient que
compartim al cent per cent l’exposició de motius d’aquesta
proposició no de llei que ens du El Pi. Efectivament, des del
2007 han passat ja deu anys, des que va ser aprovada aquesta
reforma en profunditat de l’Estatut d’Autonomia que posava al
dia l’autogovern de la nostra comunitat autònoma i
efectivament actualitzava la norma institucional bàsica
d’aquesta.

I és cert que moltes previsions o algunes de les previsions
d’aquesta llei, d’aquesta norma institucional bàsica no s’han dut
a terme fins al dia d’avui, amb la qual cosa creiem que és
important aquesta proposició no de llei en el sentit d’instar
aquest impuls de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
però també de la part propositiva entenem que s’han de fer
certs matisos si bé compartim també els quatre punts.

Al primer d’aquests hi presentam una esmena, és una
esmena de modificació, perquè mantindríem el text, si bé
afegiríem que en aquest traspàs de les competències pendents
amb l’Estat que es reclamen des de la comunitat autònoma per
consolidar aquest autogovern, òbviament aquest traspàs ha de
venir amb la dotació financera suficient i adequada perquè si no
ens trobam que podem incórrer en situacions de no igualtat de
tots els ciutadans, perquè si aquesta comunitat ha de
desenvolupar i dur a terme una sèrie de competències que no
tenen el finançament suficient i adequat els ciutadans d’aquesta
comunitat podrien quedar enrere o menyspreats en relació amb
ciutadans respecte de les mateixes matèries d’altres comunitats
autònomes.

I en aquest primer punt també es proposa la supressió de la
referència que es fa a la Sindicatura de Greuges, perquè el
nomenament d’aquest òrgan no depèn del Govern que és a qui
s’insta a la proposició no de llei, sinó que, en virtut de la
Resolució de la Presidència reguladora del procediment per a

l’elecció del Síndic de Greuges, aquesta competència correspon
al Parlament i és una resolució de data 28 de juny del 2000. Per
tant, entenem que sobra aquesta referència a la part
propositiva... a l’apartat primer de la part propositiva d’aquesta
proposició no de llei relativa a la Sindicatura de Greuges i
s’hauria de suprimir.

A l’apartat segon, i en coherència amb el primer, atès que
en el primer es dóna un termini de sis mesos, perquè aquestes
institucions de la comunitat pendents i en concret el Consell
Econòmic i Social es dugui a terme, idò en el segon punt
entenem que elaborar aquest informe exhaustiu hauria de ser
també en el termini de sis mesos i no de tres, tal i com es
proposa a la proposició d’El Pi.

Al tercer punt, que insta el Govern de les Illes Balears
perquè aprofiti el desè aniversari de l’aprovació de l’Estatut i
dugui a terme accions informatives en relació amb el que ha
significat l’autonomia de les Balears i promogui el debat sobre
les fortaleses i febleses del nostre marc d’autogovern, essent la
norma de què es tracta entenem que aquest debat sí que el pot
promoure el Govern, però, en qualsevol cas, s’hauria de dur
dins el mateix marc o dins el mateix àmbit parlamentari i d’aquí
la nostra tercera esmena en aquest sentit.

I per últim, en el quart punt, que té més a veure amb una
qüestió de finançament i d’hisenda, acceptaríem el quart punt
de la proposició no de llei i modificaríem l’esmena perquè vam
incórrer en un error, no hauria de ser una esmena de substitució
sinó d’addició; és a dir, en el quart punt de la proposició no de
llei, que l’acceptaríem, hi afegiríem un quatre bis, o un segon
apartat, amb la redacció que “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern central, perquè també hi té competències, a
convocar de manera immediata el grup de treball entre l’Estat
i la comunitat autònoma per a l’elaboració d’aquest nou règim
especial balear, per avançar en les tasques pròpies lligades a
aquest grup.”

La consellera d’Hisenda, la consellera Cladera a preguntes
reiterades en el ple, ha explicat la feina que ha fet el Govern
balear en relació al REB, però hi falta també que el mateix
Govern central hi entri a fer les tasques que per la seva part li
corresponen.

I en aquest sentit res més, esperarem la resposta de la
portaveu d’El Pi.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias Sra. Diputada. Por parte del Grupo
Parlamentario MÉS por Mallorca tiene la palabra el Sr. Reus,
por un tiempo de diez minutos.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies. Bé, manifestar que evidentment compartim el
contingut de la proposta d’El Pi, deu anys de l’aprovació del
nou Estatut és un bon moment per fer balanç d’on hem arribat
en les quotes d’autogovern que ens ha de permetre aquesta
norma, que no hem d’oblidar que és una llei orgànica. Sí que

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201705637
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201705638
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201705639
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201705640
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hem considerar fer una sèrie de matisos, que ja ha explicat la
Sra. Camps. 

Només dir que per exemple quan parlam de reclamar les
competències pendents, evidentment creiem que és necessari
fer aquest esment amb una dotació financera suficient. Tenim
males experiències en aquesta comunitat autònoma de
competències que hem acceptat amb dotació insuficient, com
pugui ser el cas de salut. La Sra. Sureda esmentava per exemple
les competències de justícia i, és clar, les competències de
justícia, així com es desenvolupen actualment, ens vénen sense
una dotació suficient, serem incapaços de dur uns serveis
d’acord amb el que es mereixen els ciutadans de les Illes
Balears. Per tant, hi estam totalment d’acord, però sí creiem
que és necessari fer aquest esment.

Respecte la Sindicatura de Greuges, és vera que proposam
que es llevi, però el nostre compromís total en què s’ha de
posar en marxa la Sindicatura de Greuges. En aquest cas
l’esmena ve només en un sentit formal de què no és un òrgan
que hagi de nomenar el Govern, jo crec que ens hem de
comprometre tots els grups a intentar arribar a un acord per
aconseguir aquest nomenament que ha de tenir una majoria
molt àmplia.

Respecte del segon punt, sí que s’ha dit el termini, bé, el
termini normal per a compliment és de sis mesos. En aquest cas
els tres mesos que proposa El Pi, seria el mes de juliol-agost,
que tampoc creiem que no passa res si donam el termini normal
que és el de sis mesos.

I respecte els altres matisos, la Sra. Camps ja els ha explicat
i m’adheresc a la seva explicació.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. En turno de fijación de
posiciones por parte del Grupo Popular tiene la palabra la Sra.
Cabrer, por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Des del
Grup Parlamentari Popular donarem suport a la proposició no
de llei presentada per El Pi. Bàsicament compartim la
necessitat d’avançar en la culminació del nostre Estatut
d’Autonomia i en aquest sentit evidentment i ahir també es va
tractar en el plenari, doncs tot el que sigui que s’acompleixi
íntegrament tendrà el suport d’aquest grup.

Dir, respecte del punt 1, del Consell Econòmic i Social, que
ens alegram que ara la situació econòmica permeti la seva
posada en marxa, encara que s’està demorant en el temps, com
ha reflectit la diputada en la seva exposició. Hem de recordar
que per la situació econòmica que va trobar l’anterior Govern,
es va elaborar un Pla econòmic financer de reequilibri per al
període 2012-2014, que es va aprovar pel Consell de Política
Fiscal i Financera i una de les mesures va ser la necessitat de
suspendre el funcionament d’organismes en aquell moment,
que eren necessaris, però que hi havia unes altres prioritats,
com pagar les ajudes socials, les nòmines, etc., i per la Llei
16/2012 va quedar suspès el funcionament del CES.

Però la pròpia llei i la pròpia exposició de motius, preveia
que es podria deslegalitzar aquesta suspensió imposada en
virtut de la llei, per facilitar la represa de l’activitat del Consell
Econòmic i Social tan aviat com la situació econòmica ho
permetés. És a dir, la pròpia llei facultava que el Govern per un
acord, sense necessitat de tramitar una altra llei, pogués
recuperar el seu funcionament quan la situació ho permetés. Per
tant, la voluntat sempre del Partit Popular ha estat que
funcionés aquest òrgan, que tengués només una suspensió per
a un període. I si ara aquesta situació econòmica ho permet,
que ho permet, gràcies a Déu!, n’estam contents. Però malgrat
els anuncis, la composició encara no està funcionant plenament
i per tant, és important que el Govern d’una vegada per totes ho
posi en marxa.

Els altres punts també els compartim i els aprovarem, tant
que s’elabori un estudi sobre les competències i també la
dotació econòmica, és important saber-ho, perquè acceptar
segons com quines competències, sobretot temes com justícia
que coneixem la situació i les mancances que té, compartim que
es faci aquest informe i sobretot aquest estudi financer.
Evidentment també qualsevol acció que siguin accions
informatives per explicar el nostre Estatut, ho compartim.

I pel que fa al Règim Econòmic Especial, que s’impulsi de
forma immediata, aquest grup precisament i ahir en el plenari,
insta el Govern que d’una vegada per totes ens mostri el
document de feina i el document final que vol negociar amb
l’Estat. Es va fer una reunió el passat mes de maig amb totes les
forces polítiques perquè hi hagués aportacions i anar de manera
conjunta, el Grup Popular ho va acceptar, va presentar
propostes, es varen fer la foto, però avui per avui no coneixem
ni sabem el document que el Govern de les Illes Balears vol
presentar. Per tant, és important que el Govern de l’Estat
convoqui evidentment el grup de treball, però més important és
que coneguem des d’aquí, des del Parlament, quin és el
contingut d’aquest document.

Però ja dic, donarem suport als quatre punts i també
donarem suport, en cas que la diputada proposant del grup
proposant accepti les esmenes, també hi donarem suport.
Perquè és vera que el Síndic de Greuges ha de ser el Parlament
el que ho posi en marxa i no el Govern. Tres mesos o sis
mesos, bé, que es faci, però tampoc no ens oposam a què sigui
un termini major, com que les seccions informatives siguin dins
el marc parlamentari. I tampoc no ens oposarem que l’Estat
convoqui aquest grup de treball del Règim Econòmic Especial
de forma immediata. Però insistim, ja dic, el Govern de la
comunitat autònoma també faci la seva feina.

I respecte de l’esmena de MÉS per Menorca, també li
donarem suport perquè es va crear aquesta comissió no
permanent, que es va discutir si hauria de ser en el si d’aquesta
comissió, però al final se’n va crear una pròpia, però que
s’hauria de combinar per temes d’agenda amb aquesta
comissió. Ara no sé per què posa que el Parlament insta el
Govern a posar en marxa...

(Remor de veus)

Ah, d’acord! Doncs, ja està si queda corregida, nosaltres
també li donarem suport.
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(Remor de veus)

D’acord, perfecte, donarem suport també a aquesta esmena.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo
Parlamentario Podem Illes Balears tiene la palabra el Sr. David
Martínez, por un tiempo de diez minutos.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Seré
molt breu ja que s’han dit gairebé totes les coses a les
intervencions dels diputats i diputades anteriors. Simplement
dir que la proposta em sembla molt interessant i aquest és un
debat que s’hauria de seguir tenint en el Parlament, tot el tema
de transferències de competències que encara queden per
transferir per part de l’Estat i que aquí en aquesta proposta es
vol impulsar, des de tots els àmbits, no només del Govern
balear, sinó també des del Parlament en aquelles qüestions que
estan en el nostre abast. I també les transferències de
competències que queden per transferir, o que els consells
insulars estarien interessants en tenir.

Volíem també comentar que sí que és cert que el
compliment íntegre de l’Estatut d’Autonomia és un tema
complicat, que és una llei que és bàsica i que és orgànica però
que encara té algunes deficiències a l’hora del seu compliment,
igual que passa amb altres lleis orgàniques com és la
Constitució Espanyola, ja que hi ha alguns drets que encara es
continuen incomplint, com el dret a l’habitatge o els drets
laborals, el dret a tenir una ocupació digna.

Estem a favor de tota la proposta després d’escoltar la
defensa de les esmenes tant per part dels grups parlamentaris
MÉS per Menorca, com del Partit Socialista i de MÉS per
Mallorca; no sabem o esperarem a la defensa o a l’acceptació
de les esmenes per part de la portaveu del Grup Parlamentari El
Pi, i estaríem d’acord amb tot el que s’ha exposat, tant en el
tema que sigui dins el marc parlamentari com el tema de
terminis, que es pugui augmentar a sis mesos, com altres temes
que s’han comentat. Sí que entenem que tendria sentit en el
punt 1 llevar el tema de la Sindicatura de Greuges, ja que és un
tema que ja es va incloure als acords pel canvi, en el pacte de
governabilitat d’aquestes illes; igual que també l’impuls de la
creació del Consell Econòmic i Social, que està en marxa. I en
cas que s’acceptés l’esmena hi votaríem a favor, i en cas que no
s’acceptés l’esmena votaríem en contra del punt 1, demanaríem
votació per separat i a la resta de punts votaríem a favor.

També volíem incidir en el tema de..., quan parlem de
transferència de competències aquest és un tema que està bé
posar-lo sobre la taula, que siguin ben dotades, amb suficients
recursos, i no només les transferències que es facin des de
l’Estat espanyol al Govern, sinó les que es facin del Govern
balear als consells insulars. També entenem molt important
aquesta comunicació i coordinació amb els consells insulars en
aquesta demanda de competències, que a alguns consells
insulars ja està passant, com el tema de turisme, que hi alguns

consells insulars que ho han demanat i ho han reclamat, i uns
altres que no, que encara no s’ha transferit. De totes maneres
trobem positiu i trobem una bona notícia aquesta proposta, que
es posi sobre la taula i es pugui treballar en aquest sentit perquè
hi hagi millor eficiència de les institucions públiques i que al
cap i a la fi les polítiques es puguin dur a terme, i que per no
haver-hi les competències transferides de manera correcta no es
puguin fer, com en algunes qüestions ha ocorregut.

I ja per acabar nosaltres des del nostre grup parlamentari
trobem imprescindible ja demanar transferències a l’Estat, com
és la gestió del litoral de costes, que ja ho hem debatut al Ple
del Parlament, així com, entre altres reivindicacions que ja
estam duent a terme, la cogestió aeroportuària i de ports. 

Seria tot. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo Mixto
tiene la palabra la Sra. Silvia Tur, por un tiempo de diez
minutos.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Bon dia. En aquest cas nosaltres també
donarem suport a la iniciativa que presenta El Pi per diverses
raons, però fonamentalment perquè, a banda de ser coherent,
justa i ajustada a allò que preveu el nostre Estatut d’Autonomia,
i perquè reivindica uns drets que tenim reconeguts i que encara
queden pendents d’executar-se, hi donarem suport també
perquè ens sembla absolutament coherent..., ens sembla d’una
banda coherent que aquesta comunitat autònoma assoleixi tot
el grau de competències que li atribueix la mateixa llei, el
mateix Estatut, i per tant pensam que això evidentment ha de
repercutir molt positivament en la societat d’aquestes illes, però
també per coherència amb les pròpies reivindicacions que feim
a l’àmbit insular, com és el cas de l’illa de Formentera, i no
només, però també en el cas de l’illa de Formentera, quan
demanam i reivindicam al Govern celeritat i rigor també per fer
la transferència de les competències en promoció turística, o
com podria ser per fer les transferències en altres competències
que queden encara pendents de derivar-se a les institucions
insulars.

Per tant lògicament hi donarem suport. Evidentment també
donarem suport a les esmenes, en el cas que vostè les accepti,
del Grup Socialista i de MÉS per Mallorca perquè entenem que
matisen alguns aspectes de la redacció d’aquesta iniciativa que
ens semblen justs i correctes i que la milloren, i també
acceptaríem l’esmena que ha presentat MÉS per Menorca si
vostè l’accepta.

Per tant, enhorabona per aquesta iniciativa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Procede ahora la suspensión
de la sesión por un tiempo de diez minutos, por lo cual pues
pido a los portavoces si procedemos a la suspensión o si
podemos continuar.
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Podemos continuar. Pues entonces en este caso toca la
intervención del grupo proponente para fijar la posición y
señalar si acepta las enmiendas por un tiempo de cinco
minutos. Tiene la palabra la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, vull agrair
a tots els grups parlamentaris els suport a aquesta proposició no
de llei. Com deim, creim que és coherent amb el que marca
l’Estatut d’Autonomia.

En el tema dels terminis, que hem posat els sis mesos i
després els tres mesos, hem de pensar que fa quasi dos anys que
ja es fa feina en aquest sentit, perquè vull recordar que el mes
d’octubre de 2015 el conseller de Presidència, que en aquell
moment era el Sr. Marc Pons, ja deia que hi havia damunt la
taula la necessitat de revisar el sistema de finançament i poder
incrementar les aportacions. També deia que el règim especial
per a les Balears per compensar els costos d’insularitat, s’hi
estava treballant; que hi havia pendent garantir el conjunt de les
inversions estatutàries abans que es perdessin, la revisió dels
serveis públics per aconseguir el tema de la tarifa plana, la
cogestió aeroportuària... No vull dir que no s’hagi fet res, s’ha
fet feina, però no s’ha avançat més del que s’havia avançat en
aquell moment. A posta crec que és important posar una
miqueta de terminis pel que fa a aquests punts.

Com dic, agraesc el suport de l’esmena que ha presentat
MÉS per Menorca. L’acceptam, entenent que canviam el
Govern balear per instar la Mesa del Parlament. I pel que fa a
les esmenes del Grup Parlamentari Socialista i MÉS per
Mallorca al punt 1, evidentment millora en el tema de la
dotació financera suficient i adequada, que crec que és
imprescindible quan hi ha un traspàs de competències, tant del
Govern de l’Estat cap aquí com del Govern de la comunitat cap
als consells insulars. El tema de la Sindicatura de Greuges no
em sap greu llevar-lo, vist que és el Parlament; si els pareix per
ventura també podríem adquirir, si es pot i si després ens hem
d’aturar un minut per tancar-ho, poder posar “el Parlament
adquireix el compromís per tal que la Sindicatura de Greuges
es posi en funcionament en els terminis esmentats
anteriorment”; simplement és també agafar el compromís com
a Parlament de poder-ho tirar endavant, que és cert que s’ha dit
que era un compromís dels acords pel canvi. Nosaltres també
trobàvem que era important, maldament no estiguem dins
aquests acords pel canvi, i fa gairebé dos anys i encara no s’ha
tirat endavant. Per tant crec que també posar-ho en termini no
hi ha problema.

Pel que fa al punt 2, de canviar de tres a sis mesos, no tenim
cap problema, també acceptaríem l’esmena. La que fa
referència al punt 3, de modificar i que es facin aquestes
accions informatives dins el marc parlamentari crec que hi ha
prou marge perquè es puguin fer aquestes accions conjuntes
amb el Govern dins el Parlament. I evidentment la que fa
referència al punt 4, me millora la situació que sigui d’addició
i no de substitució; per tant també l’acceptam perquè si és el
Govern central que ha de convocar aquest grup de treball també
ens pertoca demanar que així sigui.

Per tant he d’agrair novament el suport de tots els grups
parlamentaris. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Lo que procede es, para
concretar la propuesta que ha hecho sobre el punto 1, si dice
cómo ha quedado... Bueno, pues paramos un minutito para que
se pongan de acuerdo.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Bueno, si os parece, podemos continuar con la comisión.
¿Nos puedes leer en qué términos, por favor, queda la
propuesta?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, president. Pel que fa a les esmenes que modifica el punt
1, accept la del Grup Parlamentari Socialista, però eliminant “la
Sindicatura de Greuges”, posaríem un punt i després afegiríem:
“Així mateix els grups parlamentaris es comprometen a posar
en funcionament la Sindicatura de Greuges dins el termini
esmentat”.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

De acuerdo. Pues, en vista de como se ha ido desarrollando
la comisión, podemos entender que se aprueba esta proposición
no de ley por asentimiento, todas las enmiendas que se han
presentado y la modificación del punto 1 de la propuesta.

Acabado el debate, pasamos a la siguiente proposición no
de ley. 

(La Sra. Presidenta pren la direcció del debat)

2) Proposició no de llei RGE núm. 14761/16, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a establir un
sistema de beques per als aspirants de les illes d’Eivissa,
Formentera i Menorca que es desplacin a Mallorca per
realitzar el curs bàsic de policia local.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 14761/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a establir un sistema de beques per als aspirants de les illes
d’Eivissa, Formentera i Menorca que es desplacin a Mallorca
per realitzar el curs bàsic de policia local.

Per a la seva defensa té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Marí, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, presidenta, bon dia diputats i diputades. El passat
14 de setembre de 2016 es va aprovar la convocatòria del curs
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bàsic de policia local que s’ha de portar a terme durant els anys
2016 i 2017 a l’illa de Mallorca. L’objecte d’aquestes bases és
proveir 48 places per portar a terme el curs bàsic de policia
local que ha d’impartir l’Escola Balear d’Administració
Pública. Els aspirants seleccionats hauran de superar el curs
bàsic impartit per l’EBAP a Mallorca. Tal com estableix
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, els poders públics
hauran de garantir la realització efectiva de totes les mesures
necessàries per evitar un desequilibri econòmic i social entre
ciutadans a Balears. 

Per tal de garantir els principis d’igualtat, accessibilitat i
mobilitat entre ciutadans de les Illes Balears consideram que
resulta necessari establir un sistema de beques per als aspirants
que hagin de desplaçar-se a Mallorca per realitzar aquest curs.
Des de fa anys s’estableixen convocatòries d’ajudes a la
mobilitat i desplaçament per cursar estudis universitaris fora de
l’illa de residència, però d’aquests ajuts no se’n poden
beneficiar els aspirants a policies.

També és important recordar que l’únic curs de policia que
s’ha impartit a l’illa d’Eivissa va ser el 2014, durant la
legislatura del Partit Popular, i aprofitam per reivindicar que
això es continuï fent, necessitam més cursos de policia a la
resta d’illes de Balears. 

Però mentre això no sigui possible, i com de moment no
està previst cap curs que no sigui a Mallorca, el Grup
Parlamentari Popular considera imprescindible que el
Parlament de les Illes Balears insti la Conselleria d’Hisenda i
Administracions Públiques a establir convocar un sistema de
beques per als aspirants de les illes d’Eivissa, Formentera i
Menorca que es desplacin a Mallorca des de la seva illa de
residència per realitzar el curs bàsic de policia local durant
l’any 2016 i 2017.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. En torn de fixació de posicions,
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:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, desde el Grupo
Parlamentario Podem Illes Balears entendemos que esta
proposición no de ley planteada por el Partido Popular tiene
una lógica aplastante dentro de las desigualdades que tienen los
ciudadanos y ciudadanas de las islas respecto a los
desplazamientos, y esas desigualdades han de compensarse y
también, efectivamente, en el curso que se va impartir en el
EBAP o que va a impartir el EBAP, para las policías locales,
el curso básico de policía local.

Por lo tanto, daremos apoyo a esta proposición no de ley,
entendiendo también que el Govern ya ha iniciado el
expediente para la elaboración y aprobación de una orden por
la que se aprueban las bases que regulan la concesión de becas
a la asistencia a los cursos básicos de la capacitación al acceso
a la policía local que organiza la Escuela Balear de

Administración Pública. O sea, apoyaremos esta proposición no
de ley, porque tiene coherencia con, lo que decimos, con la
igualdad que debe haber entre ciudadanas y ciudadanos de
todas las Islas Baleares, para la formación y la realización y en
concreto de estos cursos, pero también mentar que desde el día
10 de abril el Gobierno, 10 de abril de este año, el Govern ya
ha iniciado el expediente para que estas becas surtan efecto.

Por lo tanto, nos parece bien que el Partido Popular también
se avenga a la línea que marca el Govern de las Illes Balears.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Reus, per un temps de
deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER.

Gràcies, presidenta. No és per defensar al Partit Popular,
però ara veig que la data de registre és de 20 d’octubre, vull
dir... també... s’havia presentat aquesta proposició, en tot cas,
com ja s’ha dit, bé, nosaltres estam totalment d’acord amb la
proposta i, a més, ens consta que ja s’ha començat a fer. Per
tant, li donarem suport. Res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Reus. 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, senyores i senyors diputats.
Efectivament, el passat 14 de setembre de 2016 es va aprovar
la convocatòria del curs de policia local i dia 28 del mateix mes
vàrem debatre una proposició no de llei d’El Pi que feia evident
la urgència d’aquest curs. Alguns ens varen acusar de fer tard,
perquè, tot i que vàrem registrar la proposició no de llei mesos
abans de la decisió del Govern, es va dur a comissió després
que s’hagués fet oficial la convocatòria. Però ja se sap, les
iniciatives no sempre arriben... o no duen el ritme que ens
agradaria.

El Partit Popular en aquell moment va votar en contra de la
nostra proposta amb l’argument que el que necessitaven
aquestes illes no eren més policies sinó policies amb més
estabilitat. Com ja vaig dir en el seu dia, i també la Sra. Font i
la Sra. Tur ho varen explicar molt bé amb Menorca i
Formentera, no es pot posar en dubte que falten policies tot
l’any i a totes les Illes, i encara més durant els mesos d’estiu.
Això no lleva, evidentment, que aquests policies locals
necessiten estabilitat, i tant que la necessiten, però una cosa no
llevava l’altra.

Evidentment... bé, record que el que va passar en aquesta
comissió de dia 28 de setembre, perquè avui, a més, que l’he
llegida, el Partit Popular que no volia que es convocàs aquest
curs de capacitació presenta la proposició no de llei perquè es
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donin les beques als aspirants de Menorca, Eivissa i
Formentera, i ens sembla beníssim.

Donarem suport, com no pot ser d’altra manera, perquè
crèiem en aquests cursos; donarem suport al fet que la gent que
vengui de les altres illes pugui tenir aquestes mateixes
oportunitats, i evidentment votarem a favor de la iniciativa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes 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. Molt breument, donarem suport a
aquesta proposta del PP per una senzilla raó que ja ve
explicada a l’exposició de motiu: per tal que es pugui garantir
la igualtat, l’accessibilitat i la mobilitat entre la nostra
ciutadania s’haurà d’ajudar tots aquells que s’han de desplaçar
forçosament per a la realització d’aquest curs des de l’illa
d’origen a Palma, amb les consegüents despeses i alteracions
que això suposa, tot i desitjar que aquests cursos es puguin
impartir a cada illa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Tur, per un temps de deu minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia. Nosaltres també donarem
suport a aquesta iniciativa perquè té lògica i és coherent i, per
tant, demana una acció per part del Govern que és absolutament
necessària i justificada. Però també és cert que hauríem de dir
que, és clar, sobta..., no tant per aquesta proposició no de llei,
però sobta que haguem de demanar aquest tipus d’ajuts quan
hauria de ser ja una iniciativa sistemàtica i organitzada del
Govern el fet que en totes les ocasions en què s’hagin de dur a
terme aquest tipus de cursos, no només per a policia local sinó
en qualsevol àmbit educatiu, que suposin accions formatives
sobretot fetes des de l’administració pública, ja sigui a través
de l’EBAP o a través d’altres òrgans, com també quan parlam
fins i tot del pagament de les despeses per assistència a
comissions, a taules sectorials o a òrgans de representació on
hi ha membres de les altres illes, aquests ajuts haurien de fer-se
també extensius a aquests casos.

Per tant donam suport a la iniciativa, però aprofitam també
aquest espai per reivindicar el fet que no s’hauria de fer una
sol·licitud puntual per a un cas concret com és aquest, sinó que
hauria de ser ja una iniciativa del Govern sistematitzar aquest
tipus d’ajuts i preveure la seva dotació econòmica en el
pressupost perquè es fes efectiu en tots aquells àmbits on hi ha
d’haver plans de formació, on hi ha d’haver assistència de

representants d’altres illes a diferents òrgans del Govern de les
Illes Balears, o fins i tot d’aquest mateix parlament.

Gràcies.

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, bon dia a tots. Evidentment
crec que la iniciativa és bona, demanar-ho independentment de
les postures que hi hagi hagut en altres moments doncs és igual.
Vull agrair a la conselleria, per un costat, que tengués prevista
aqueixa dotació econòmica; agrair al Partit Popular que
presenti aqueixa iniciativa, faltaria més, vull dir que són coses
que van en bé de tots. Però hi ha una reflexió que va més enllà
que voldria aprofitar per en aqueixos moments.

Crec que en aquest curs de moment hi ha poca gent de
Menorca i d’Eivissa i Formentera apuntada per fer-lo. Tenim
un problema, i ho comentava també la diputada d’El Pi, que ens
deia que necessitàvem estabilitat de policies, i la necessitam
sobretot en aquelles illes allà on tenim aqueixa problemàtica
d’una manera especial a l’hivern, ai!, en els mesos d’estiu. Per
tant, el que hauríem de demanar ja és que la conselleria tengués
previst en un moment determinat fer aquests cursos tant a
Menorca com a Eivissa i Formentera, entre altres coses perquè
facilitaria que hi hagués més gent que s’apuntàs i més gent que
pogués fer el curs bàsic, perquè llavors tenguéssim més gent de
cadascuna de les Illes, d’allà, que ja tengués la formació,
perquè ara ens trobarem, quan acabi això, que n’hi ha un parell
de Menorca i un parell d’Eivissa i Formentera que s’han
presentat, però els altres vendran de Mallorca, al final no
voldran venir perquè no tenen habitatge, i això sempre és un
peix que es mossega la cua.

Per tant, aprofitam això per dir-ho. Agraïm a la conselleria
que tengués previstos aquests ajuts, que com més grossos
siguin millor és, i al Partit Popular li deim que li donarem
suport, com no pot ser d’altra manera.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Tarrés. Té la paraula ara per contradiccions el
grup proposant, per tant la Sra. Marí, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, presidenta. Agraïm el suport dels grups
parlamentaris a aquesta iniciativa i animam també el Govern a
fer cursos de policia a la resta d’illes de Balears. També
celebram que el Grup Popular marqui l’agenda del Govern
balear, gràcies a la iniciativa presentada l’octubre de 2016 i que
defensam avui, el Govern fa deu dies ha iniciat l’expedient per
dotar d’ajuts els aspirants a policies. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Acabat el debat hauríem de
passar a votació, però crec que podem entendre que s’aprova
per unanimitat i per assentiment. És així?

En conseqüència, doncs, queda aprovada la Proposició no
de llei RGE núm. 14761/16, relativa a establir un sistema de
beques per als aspirants de les illes d’Eivissa, Formentera i
Menorca que es desplacin a Mallorca per realitzar el curs bàsic
de policia local.

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