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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, president, Maria Antònia Sureda substitueix Jaume Font.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Sí, president, Silvia Limones substitueix Andreu Alcover.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdó, Sr. President. Josep Castells substitueix Patrícia
Font. Aprofito l’ocasió per demanar, si cap grup no hi té
inconvenient, canviar l’ordre de les proposicions no de llei,
bàsicament per un tema d’horaris de vol, per no haver d’anar
amb presses, si ningú no hi té cap inconvenient.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

De acuerdo. Pues, de acuerdo con el artículo 73.2 del
Reglamento, esta presidencia, a instancias del Grupo
Parlamentario MÉS por Menorca, propone alterar el orden del
día, en el sentido de permutar el orden del debate y la votación
de las dos proposiciones no de ley previstas para la sesión de
hoy. ¿Podemos acordar por unanimidad la propuesta?

2) Proposició no de llei RGE núm. 3883/17, presentada
pels Grups Parlamentaris MÉS per Menorca, Mixt, MÉS
per Mallorca i Podem Illes Balears, relativa a participació
telemàtica.

Pasamos, pues, a debatir la proposición no de ley RGE
núm. 3883/17, del Grupo Parlamentario MÉS per Menorca,
Mixto, MÉS per Mallorca y Podemos Illes Balears, relativa a
la participación telemática.

Para su defensa, por el Grupo Parlamentario MÉS por
Menorca, tiene la palabra el Sr. Castells, por un tiempo de diez
minutos.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Tal com exposem a
l’exposició de motius de la proposició no de llei, aquesta
proposició és conseqüència de la que ja es va presentar el mes
de setembre farà dos anys, d’alguna manera per intentar
afavorir que la institució s’adapti als temps i aprofiti les noves
tecnologies que evidentment en qualsevol institució, sempre
que faciliti la feina, són benvingudes, però especialment en
aquest parlament d’una comunitat autònoma insular, i on la
presència física evidentment suposa uns costos tan econòmics,
com de temps, com de..., si em permeten l’expressió, sacrifici
personal dels diputats que han de fer aquests desplaçaments tan
llargs, i el problema no només és llarg, sinó que no depenen

d’ells, no estan en les seves mans amb tota l’angoixa que a
vegades provoca aquest fet.

Doncs, com deia, si a qualsevol institució sempre és
benvingut poder aprofitar les noves tecnologies per millorar el
treball de la institució, en un parlament autonòmic com el
nostre, de composició insular, encara sembla més adequat, més
necessari afrontar de forma decidida aquesta adaptació.

Per tant nosaltres ho plantegem com una adaptació als
temps. Fa dos anys vam acordar amb els grups que això ho
canalitzaríem a través de la modificació del Reglament, sense
ser conscients que això volia dir sacrificar aquest avenç per tota
la legislatura, perquè la Comissió de Reglament va avançant els
seus treballs, però a banda d’aquest aspecte, que crec que tots
els grups hi estam d’acord, amb matisos però crec que tots hi
estem d’acord, hi ha moltíssims altres aspectes que evidentment
són molt més lents i per tant és una llàstima que estiguem
ajornant aquesta millora, com deia, tant de costos com de
temps, per tant de dedicació i de qualitat de vida, al cap i a la
fi, de 26 dels 59 diputats d’aquesta cambra, perquè ho posem
al paquet de la modificació del Reglament, que va més
lentament. 

Molts diputats estem sorpresos que costi tant, és a dir, que
un canvi que a moltíssimes institucions, per exemple al
Govern..., ahir mateix estava reunit amb el director general
d’Indústria i m’explicava que fan moltíssimes reunions de
forma virtual, i que en el nostre cas, que a més a més les
reunions són tan continuades, que evidentment en molts casos
els diputats preferim ser-hi presencialment, per exemple quan
es presenta una proposició, lògicament si s’han de fer
transaccions, s’ha de fer aquest treball més de curta distància,
evidentment sempre optarem per la presència física, però en
molts altres casos -penso per exemple en diputats a comissions
que no són portaveus, penso per exemple en compareixences,
o en preguntes orals d’altres grups en què per exemple el grup
en qüestió no està implicat- facilitaria molt el treball, la
dedicació d’aquests diputats si es permetés aquesta presència
no física sinó virtual.

La solució que proposem avui, per no haver d’esperar
aquesta modificació del Reglament, és posar-nos d’acord a
interpretar que d’alguna manera va ser l’obstacle que es va
posar fa, com deia, gairebé dos anys, quan es va debatre per
primera vegada, interpretar..., posar-nos d’acord a interpretar
l’article 18, quan parla d’assistència que inclogui també
l’assistència virtual o l’assistència telemàtica. És assistència
perquè els diputats evidentment han de ser al lloc adequat, per
tant amb coincidència de temps, però no amb coincidència de
lloc, que precisament és el problema que volem salvar i que
afortunadament les noves tecnologies ens permeten eludir, ens
permeten eludir amb les mateixos efectes o gairebé amb els
mateixos efectes.

De fet la Comissió de Reglament ja ha estudiat aquest tema;
la Comissió de Reglament està fent la seva feina a la ponència,
ja ha sortit aquest tema i tots els grups han estat d’acord a
introduir, d’una forma idònia, aquesta possibilitat al Reglament.
Per tant d’alguna manera el que estem fent és començar a
treballar per veure com funciona aquest sistema, per poder-lo
posar en pràctica, per testar-lo, per aprendre de la seva
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aplicació, i que a la segona lectura que la ponència de
Reglament farà el Reglament ja es pugui incloure això amb els
matisos que facin falta, perquè evidentment tot nou dispositiu
que es posa en marxa de funcionament del Parlament s’ha de
veure com funciona, s’ha d’aprendre, s’ha d’avaluar i introduir-
hi les millores oportunes.

Com proposem fer això? Com deia, primer amb aquesta
interpretació; evidentment podem fer, diguem, a partir del
principi de disponibilitat, vull dir si tots estem d’acord a fer
aquesta interpretació... Jo crec que tots estem d’acord amb
aquesta interpretació, on sorgeixen dubtes és en la viabilitat i
en l’eficàcia i la practicitat de la solució adoptada, però llavors
per aquí van la resta de punts. Nosaltres hem fet molt d’èmfasi
en el que diem, que tècnicament sigui idònia per a la realització
amb garanties de tots els aspectes de l’activitat parlamentària,
és a dir, aquesta possibilitat només es pot donar sempre que
tècnicament sigui idònia per a la realització amb garanties de
tots els aspectes de l’activitat parlamentària. Per això no diem
que això s’apliqui immediatament, no diem que això s’apliqui
immediatament, sinó que diem que als afectes del punt anterior,
és a dir, als efectes que tècnicament sigui idònia per a la
realització amb garantires de tots els aspectes de l’activitat
parlamentària, establim que s’implementi un sistema perquè es
pugui participar telemàticament, només a les comissions
permanents i a les reunions de les seves meses, des de tres
punts, és a dir, si només féssim la interpretació i no féssim els
altres punts, entenc que realment podríem entrar en un terreny
de moltes incerteses i molt desconegut, però per això afegim el
tercer punt, en què diem que el sistema bàsicament consistirà
en tres punts màxims de connexió remota, perquè evidentment
entenc que si fossin 26 punts, si tothom es connectés des de
casa seva seria inviable, no seria tècnicament possible; per això
diem tres punts, que això sí que ho fa possible, i diem només
per a comissions i per a meses. Per què? Doncs perquè per al
Ple, que també seria..., tècnicament no seria possible, el
Reglament ja preveu que només hi ha uns casos molt taxats
perquè es pugui produir aquesta participació telemàtica que, dit
sigui de pas, no s’ha fet operatiu aquest sistema. El Reglament
ho diu; és a dir, a vegades ens agafem al Reglament com si fos
un ferro roent, i en canvi això, que el Reglament ho diu, tampoc
no s’ha implementat. Per tant fiar-ho tot a la modificació del
Reglament pensant que així ja estarà tot solucionat, crec que si
no comencem a fer passes decidides per posar en marxa el
sistema, per molt que ho digui el Reglament tampoc no ens en
sortirem.

Per tant, com deia, tècnicament viable, i això vol dir només
comissions, només mesa, i amb un màxim de tres punts de
connexió.

Nosaltres donàvem un termini de sis mesos per desplegar
totalment el sistema de participació. Si algun grup considera
que això és massa difícil d’assolir, si algun grup em vol
proposar la transacció estaria disposat que diguéssim que es
faci una prova pilot en el termini màxim de sis mesos, que es
faci una prova pilot a veure com funciona. Si tots hi estam
d’acord mirem com funciona, provem-ho, i que la Mesa avaluï
aquesta experiència, que n’introdueixi les correccions que
toqui, i quan veiem que realment funciona, que no hi ha errors,
el puguem posar ja en marxa, a banda que, com deia abans,
serveixi per introduir-ho al Reglament de la forma que haguem

ja provat que funcioni, perquè si no correm el risc de posar-ho
en el Reglament, i després quan anem a posar-ho en marxa
veiem que alguna expressió del Reglament és contradictòria
amb la millora que hauríem d’introduir. Per tant si volem
posar-ho en el Reglament, si realment és sincera aquesta
voluntat de posar-ho en el Reglament, comencem a fer passes,
posem un marge, ni que sigui de forma experimental, estic
obert a transaccions en aquest sentit, i així tindrem una
experiència que ens permetrà aplicar-ho al Reglament.

I això és tot, moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sr. President, bon dia, diputades i diputats. Bé,
crec que el Sr. Castells ha fet una exposició molt clara
d’aquesta qüestió, que és una qüestió que per altra banda venim
reivindicant des de fa molt de temps i que, apart, està carregada
de sentit comú, com a mínim segons el nostre punt de vista.

I és molt senzill perquè a banda de l’estalvi econòmic que
no és mica negligible hi ha també una qüestió d’operativitat, de
facilitar l’accés i la participació de tots els diputats i diputades
a les funcions que assumim amb les comissions parlamentàries
i que... diguem-ho clarament en moltes ocasions es produeixen
desplaçaments per debatre una única proposició no de llei o per
debatre qüestions realment molt breus i crec, sincerament, que
justifiquen poc el fet de les despeses que ocasiona el
desplaçament de tots nosaltres fins a Palma i el temps que
també ens suposa invertir per debatre de vegades una única
intervenció o per debatre un únic punt.

Per tant, donam suport a la iniciativa, l’hem presentada de
fet per aquesta raó i pensam que és important que li donem
suport tots amb unanimitat a causa que queda clar que hi ha
disponibilitat per acceptar una redacció un tant diferent, però
que en definitiva permeti implementar aquest sistema i que no
retardi més una necessitat que crec que és evident i que el
Parlament té l’obligació i el deure de posar a l’abast dels
diputats i diputades d’aquest parlament perquè puguin
desenvolupar en millors condicions i d’una manera més eficient
en tots els sentits. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, molt breu, bon dia a totes i a tots. És evident que s’ha de
trobar, al nostre parer, un cert equilibri entre presència o
assistència, emprant el terme del primer punt de la proposició
no de llei, física i telemàtica. 
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És obvi i necessari, justament pel fet de ser d’illes i la
quantitat d’hores que es perden pel camí a l’hora de poder
assistir a determinades comissions o reunions amb el problema
afegit que tenim de connectivitat i fins i tot, darrerament també
n’hem parlat en aquest parlament a la Junta de Portaveus, la
dificultat per pernoctar diputats i diputades que vénen d’altres
illes, però a l’altra banda, diguem, de la balança també tenim
evidentment tota una sèrie de debats concrets parlamentaris i de
procediments que tampoc haurien de perdre qualitat per aquesta
manca de presència física, i que ja és un debat una mica, si
volen, més de fons i que té a veure amb la desvirtuació del
debat polític, en general, perquè al cap i a la fi se suposa que
aquí el que fem és parlamentar, debatre uns amb els altres,
encara ara si ningú no és capaç de desmentir-ho el 80% de la
comunicació humana segueix sent no verbal. 

Per tant, és veritat... jo a més que som professor
d’universitat via telemàtica es perden moltes vegades molts de
matisos i molta part d’aquesta comunicació i enteniment, però
entenc que és una proposta la que es planteja que no té més
complexitat que la que també va plantejar fa cosa d’un any el
nostre grup parlamentari de fins i tot en un àmbit parlamentari
més petit, com és el cas d’una comissió, com és el cas
d’aquesta sala, fins i tot canviar la disposició del mobiliari
perquè ens puguem veure les cares, perquè jo ara mateix estic
parlant aquí, només veig els membre de la Mesa, si he de
parlar... si m’he d’adreçar als membres del meu costat, de
l’oposició o als socis ja m’he de girar i no sé si els que estan
per darrere m’estan fent befa, per exemple, per dir... per posar
un petit exemple, no?

Però tot això forma part al final de les circumstàncies que
donen lloc al fet que es prenguin unes determinades decisions,
unes altres o el debat si va en un sentit o en un altre, però
entenem que la complexitat tècnica no és més que fins i tot
aquesta que els manifest que va plantejar el nostre grup fa cosa
d’un any, de fins i tot una cosa tan senzilla com canviar la
disposició d’aquesta sala en concret, no?, que és una disposició
diferent, per exemple, que la que té la sala principal dels
plenaris, no?, sembla que allà també canviam la disposició de
l’espai li donam una major importància a poder-nos veure les
cares i poder-nos dir, si fa falta, el nom del porc, no?

Per tant, creiem també que hi ha oportunitats, hi ha la
revisió del Reglament en marxa, justament avui abans
d’aquesta comissió hi havia la Comissió del Reglament que
també està abordant aquesta qüestió. També entenem que hi ha
dificultats tècniques, jo mateix com a coordinador d’alguna
ponència he comprovat i he parlat amb els membres de l’equip
informàtic la dificultat de cada vegada que s’ha de, en aquest
cas, contractar..., no seria el mateix si tenguéssim un servei fix
per poder fer vídeo conferència amb un ponent o amb una
persona de fora, però crec que tampoc no ens podem quedar
aturats davant les dificultats perquè oportunitats també en tenim
moltes, no?

I per tant, també em semblaria bé aquesta... aprofitant
l’oportunitat de l’esmena que presenta el Grup Socialista poder
plantejar una mena de transacció com la que ha exposat el
company Pep Castells, en el sentit que almanco intentem fer
una prova pilot en un termini raonable perquè això pugui ser

possible i si veiem que va bé, bé, i si no miram de trobar un
altre sistema.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo
Parlamentari Podem Illes Balears tiene la palabra el Sr. Morrás,
por un tiempo de diez minutos.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sr. President. Bueno, realmente creo que... desde
este grupo parlamentario entendemos que es un debate que es
un poco estéril si en realidad hubiera voluntad política de
hacerlo, y me refiero a que es estéril porque se están poniendo
unas trabas que hoy por hoy son totalmente inocuas en cuanto
a lo que en realidad sería la puesta en marcha de un sistema de
asistencia diferente a las reuniones de las mesas o a las
comisiones. 

Si que es verdad que a lo mejor cuando una persona asiste
a una reunión pero no tiene la posibilidad de... o la misma
posibilidad que estando presencialmente, estando en la misma
habitación física de aclarar cosas antes, pues existe esa
dificultad... o sea, aclarar cosas antes con otras parlamentarias
o parlamentarios, existe esa dificultad del parlamentarismo
efectivo. Lo estábamos hablando antes cuando la transacción,
pero eso se resuelve limitando esa posibilidad de no asistencia
a personas que no sean portavoces tal como ha dicho el
compañero Castells.

El debate creo que aquí no es.. si es que se permiten las
reuniones de una forma o se permite la asistencia a reuniones
de otra, porque al final se asiste, que es lo importante y que es
lo que pone el Reglamento; aquí al final lo que estamos
valorando es si queremos de verdad una institución
carpetovetónica o si queremos una institución que sea ágil y
además sea eficiente teniendo en cuenta la realidad insular,
teniendo en cuenta las dificultades de traslado y el tiempo
empleado de las diputadas y diputados para asistir a reuniones,
que no digo que no sean importantes, claro que es super
importante su asistencia, pero no a lo mejor la forma en que
asisten, porque, según la acepción de la RAE. la palabra asistir,
el término asistir es concurrir a una reunión, es estar o
acompañar a alguien en un acto público. 

Ninguno ni ninguna de nosotros dudamos que cuando el Sr.
Rajoy hace una rueda de prensa mediante una televisión es el
Sr. Rajoy quien la está dando; ninguno de nosotros dudamos
que cuando visionamos un debate en televisión, una moción de
censura son los actores principales políticos los que están
realizando esas declaraciones, y lo estamos viendo en tiempo
real por los distintos medios de comunicación, cuando vemos
el aterrizaje del Soyuz entendemos que ese Soyuz está
aterrizando.

Pues lo mismo puede pasar con la asistencia de los
diputados y diputadas, que no estando presentes físicamente en
el mismo cuarto asisten a la reunión de otra forma, asisten a la
reunión mediante... la visualización en una pantalla, y asisten
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a esa reunión en tiempo real porque es la clave, no es la forma
en que se asiste, no es la forma en que se está presente en esa
reunión, el debate no está ahí porque asistir se asiste, el tema es
si se tiene, si es cierta esa asistencia, es decir, si se puede
verificar de una forma visual que esa persona es la que dice ser,
por lo tanto el diputado o la diputada está identificada mediante
esa pantalla y si está concurriendo a esa reunión en tiempo real
y en las mismas condiciones, al menos de participación, en las
que están el resto de los miembros de la reunión y, por lo tanto,
esa asistencia es. Hoy por hoy la tecnología lo permite y no son
grandes problemas tecnológicos a los que nos enfrentamos para
poner en marcha este sistema.

Lo he dicho antes, somos capaces, estamos en una sociedad
donde aterrizamos cohetes en el espacio o mandamos cohetes
al espacio, ¿cómo no vamos a poder establecer un sistema de
videoconferencia seguro entre tres puntos de conexión remota?
Bueno, cuatro con la sede central que sería el Parlamento. 

Pues entendemos que el no pensar eso como una solución
ágil y como una solución efectiva para resolver un problema
real que tenemos, que tienen muchas diputadas y diputados, y
por ende también aprovechar el tiempo de su trabajo para estar,
a lo mejor, atendiendo más a las personas o a los colectivos de
sus distintas circunscripciones, pues, que si eso no se plantea en
la forma de resolver ese problema seguimos procurando las
mismas lentitudes carpetovetónicas de unas instituciones que
hay que cambiar y esas dinámicas se cambian siendo actuales,
y siendo actuales es considerar que asistir es al mismo tiempo
concurrir al mismo tiempo y con una presencia cierta, que no
significa física, una presencia cierta, a una reunión.

Mientras no entendamos eso no vamos a poder avanzar en
otras cosas, porque si queremos una sociedad moderna, si
estamos hablando de que hay que innovar, estamos en este
parlamento y con el Govern de las Illes Balears intentando
cambiar el modelo productivo, y esta cámara manda el mensaje
de que ni siquiera es capaz de poner en marcha, o los grupos
parlamentarios, no esta cámara, sino los grupos parlamentario
se oponen a poner en marcha un sistema simple de
videoconferencia entre las distintas islas, pues apaga y
vámonos, señores.

Si el problema es asistir, y si asistir es presencial o no es
presencial o si realmente estás o no estás pues limitémonos a
tener esos dos conceptos. Asistencia o concurrencia en el
mismo tiempo y que esa presencia sea certificada visualmente,
es decir, por cámara y pantalla de televisión.

Yo creo que quedan claras las posturas de si queremos
avanzar y que mensaje estamos mandando, si queremos ser una
cámara moderna o si seguimos como antaño, pues utilizando
sistemas del siglo XIX.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. El Grupo Parlamentario
Socialista ha presentado la enmienda RGE núm. 7681/17. Para
su defensa tiene la palabra la Sra. Camps, por un tiempo de
diez minutos.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tots els assistents.
Òbviament qui els parla, tant en representació del Grup
Parlamentari Socialista com en primera persona, que som
diputada per Menorca, compartesc cent per cent el fons de la
proposició no de llei i entenc que per a segons quin tipus
d’actuacions pot ser seria més adient, per minimitzar costos,
tant econòmics com personals com temporals, poder assistir
d’aquesta altra forma virtual o telemàtica, que no sigui
presencial. Entenc que tots hi estam d’acord perquè a la
ponència de modificació del Reglament, de la qual també form
part, aquest tema s’ha debatut, si bé hi ha qüestions tècniques
que s’han de preveure com el pla B, que no preveu aquesta
proposició no de llei, que és què passa quan cau la xarxa o què
passa quan no es pot garantir el vot d’un diputat que no es troba
presencialment a la seu.

Però estic d’acord que ens hem d’adaptar al temps, per açò
tenim les noves tecnologies, hem d’evolucionar. Entenc també,
i agaf paraules de portaveus que m’han precedit, que aquesta
proposició no de llei està carregada de sentit comú i, igualment,
com ha dit també el Sr. Abril, hem de cercar aquest equilibri
entre la presència física del parlamentarisme amb aquesta
possibilitat de no assistir físicament, més que res perquè tenim
una composició autonòmica basada en illes i, per tant, aquesta
concurrència, si més no, resulta més difícil perquè no depèn
que un pugui agafar el cotxe sinó que ha d’agafar l’avió. 

Ara, tampoc no ho interpretaria, com ha dit el Sr. Morrás,
com un problema, jo crec que no és un problema, és
evolucionar i adaptar-nos, però bé, quan tots vàrem concórrer
a les respectives candidatures electorals tots sabíem que el
Reglament diu i l’Estatut d’Autonomia diu que la seu del
Parlament és a la ciutat de Palma, per la qual cosa, bé, no crec
que açò sigui un problema, és una situació més que un
problema o una circumstància. 

He de diferir també de la interpretació que fa el Sr. Morrás
d’assistir, perquè diu que la RAE parla d’assistir com a
concórrer, i després ens parla de les compareixences o rodes de
premsa, més que rodes de premsa, compareixences, que ha fet
el president Rajoy en diferit o per via telemàtica, que tan
criticades han estat, per la qual cosa és com una mica invertir
aquest propi argument. Crec que assistir és assistir i l’altra cosa
és participar telemàticament.

En qualsevol cas, hi ha un marc jurídic que jo crec que no
podem obviar, i no ho podem obviar per les raons òbvies que
aquest propi marc jurídic ens dóna, tant de sentit comú tendria
adaptar-nos al nou temps, com sentit comú ha tengut fins ara,
per exemple, que quan una persona neix tant son pare com sa
mare puguin tenir el mateix dret a posar en primer lloc el seu
cognom, i això no ha estat possible fins que no s’ha modificat
una llei, encara que en el temps que corríem crec que era més
que raonable que açò fos possible. Idò, en aquest cas passa
exactament el mateix, tenim un marc jurídic que ens regula.

Fem feina en la modificació del Reglament i jo crec que
d’aquesta... del ràpid que avanci o no aquesta modificació del
Reglament som responsables tots perquè tots els grups d’aquest
parlament hi estam representats. Per tant, també tenim l’opció
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dins d’aquesta modificació del Reglament d’acordar tots els
grups parlamentaris que una part d’aquest reglament que es
modifica faci més via i que pugui entrar en vigor abans que la
resta que encara no estigui treballada o acordada. Amb açò vull
dir que si creiem que és urgent regular aquesta situació de
poder comparèixer telemàticament s’hauria de fer dins aquest
àmbit, que no implica que s’hagi de posposar a la següent
legislatura sinó que dins de l’àmbit de la modificació del
Reglament es proposi avançar més en aquest tema i que pugui
entrar en vigor abans, cosa que res no ho impedeix. 

Ara, tal com està redactada la proposició no de llei ens parla
en el primer punt d’interpretar: “el Parlament de les Illes
Balears acorda interpretar l’article 18 del Reglament en el
sentit que el terme assistir inclou tant l’assistència física com la
telemàtica”. Bé, qui és el Parlament? Perquè ara mateix som
una comissió d’aquest parlament i som tretze diputats, clar,
l’article 33 del Reglament ens diu en el seu apartat segon que
correspon a la presidència de complir i fer complir el
Reglament, interpretar-lo en els casos de dubte i suplir-lo en els
casos d’omissió. Però en aquest cas l’article 18 és clar, és a dir,
no hi ha ni dubte ni hi ha omissió. Per tant, si el que volem és
modificar el sentit de l’article 18 s’haurà de fer amb el mateix
rang que té actualment aquest article 18, que és un rang de llei,
i jo entenc que no ho podem fer mitjançant una proposició no
de llei.

El Sr. Castells ha al·ludit, o ha fet referència, al principi de
disposició. Bé, idò és possible també, si tots els grups
parlamentaris per unanimitat estam d’acord a no aplicar una
part concreta del Reglament, idò, també ho veuria bé, però és
que aquí, ara, tampoc no som tots els diputats que poguéssim
aplicar aquest principi de disposició, i tampoc no sé si tots
votaríem a favor d’aquesta proposició no de llei.

Per tant, crec que amb el fons òbviament hi estam d’acord
tots, l’únic que ho hem de fer dins del marc que correspon, per
la qual cosa nosaltres hem presentat una proposició de llei, ja
sé que el Sr. Castells en el torn de rèplica em dirà que ens
situam a setembre del 2015 quan el seu grup va presentar una
proposició de llei, però jo no puc fer altra cosa que demanar
que s’estudiï la possibilitat que aquest article 18 sigui
interpretat en el sentit que proposa la proposició de llei, perquè
entenc que no tenim legitimitat suficient en aquesta comissió
com per alterar una norma amb rang legal.

I després l’esmena que presentam, recull fil per randa tots
els altres punts de la proposició no de llei, perquè entenc que
òbviament s’ha de considerar com a vàlida l’assistència
telemàtica en sessions plenàries, sempre que tècnicament sigui
idònia. Puc estar d’acord que no hi hagi més de 3 punts de
connexió a la vegada, la qual cosa ho faria inviable. Que hi
hagi una seu en el Parlament destinada a aquestes reunions de
comissió que es puguin fer via telemàtica, i que, òbviament, la
participació telemàtica sigui sempre voluntària. De fet, jo
entenc que la participació hauria de ser com a norma general la
presencial i com a qüestió excepcional la telemàtica.

I bàsicament la posició del meu grup no és en el fons, ho
torn reiterar, sinó en la forma. Jo crec que aquí no és el lloc
idoni per acordar aquesta interpretació d’aquesta llei, perquè
realment ho fem via proposició no de llei i, per tant, estaríem

vulnerant el principi de les fonts i de la prelació de normes que
regeix el nostre ordenament jurídic.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President, bon dia senyores i senyors diputats.
Bé, jo crec que bàsicament s’ha dit quasi tot fins ara. Des del
nostre grup compartim pràcticament les exposicions que s’han
fet i estam d’acord tant amb la posició inicial del grup que fa la
proposta quant al fons, com també respecte de la intervenció
que ha fet la portaveu del Grup Socialista respecte els dubtes
legals.

Crec que val la pena que el Parlament avanci en l’aplicació
de les noves tecnologies, crec que som una comunitat autònoma
insular i que açò també ha de tenir la seva aplicació pràctica en
el Parlament. Crec que de vegades els diputats de les illes, quan
hem de venir per exemple per a una mesa, per a l’ordre del dia
que dura 3 minuts i que amb el trasllat d’anada i tornada,
invertim un temps com a mínim de 5 hores, pensam que seria
més útil per a la institució tenir un sistema que amb totes les
garanties legals, es pugui fer l’acta parlamentària i estalviar
temps i doblers. Temps que a més dedicaríem a qüestions
importants per a aquest Parlament, la feina dels parlamentaris
no només és l’assistència física, sinó estudiar normes, llegir
dictàmens, preparar esmenes i moltíssima feina que hem de
menester temps i tranquil·litat per fer-ho i no ho podem fer
mentre estam dins l’avió, anant i tornant, o esperant l’avió a
l’aeroport.

Per tant, crec que val la pena els esforços que es puguin fer
en avançar en aquestes qüestions, més tenint en compte l’avanç
enorme en les noves tecnologies, avui en dia es fan
declaracions judicials amb procediments supercomplicats i hi
ha totes les garanties, com declaracions de testimonis en
procediments penals, es fan consells d’administració aixecant
acta notarial. És a dir, avui en dia tècnicament està
perfectament, tenim els mitjans tècnics per assegurar açò.

Però també és cert que en aquest moment tenim un
Reglament que posa el que posa i que, per tant, tenim els
nostres dubtes legals de com es fa la interpretació del
Reglament. Per açò nosaltres, en principi, crec que hauríem
d’avançar també, és a dir, no ens podem quedar aturats en
aquest tema, estaria bé també que el Parlament com a institució
comencés a fer feina en tota la part tècnica, perquè després
quan estigui en marxa el nou Reglament no estigui aturada tota
la part tècnica, que és prou complicada, és a dir, d’inversions,
d’estudis tècnics, de quin tipus de material tècnic faria falta,
que s’avanci en aquest sentit. 

I per tant, la nostra postura seria intentar veure si és
possible qualque transacció de tots els grups. Crec que estaria
bé que, tal vegada, i la nostra proposta aniria per aquí, d’instar
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o demanar a qui té la facultat d’interpretar el Reglament, que
estudiï la possibilitat aquesta, però que sigui qui té la facultat
d’interpretar el Reglament, d’acord amb el Reglament vigent,
que és que el president, escoltada la Mesa i la Junta de
Portaveus, crec recordar que posa el Reglament, per tant, tal
vegada seria una proposta. Però que no ens quedem aturats,
tenc la sensació de què estam aturats en la modificació del
Reglament i no s’avança en aquest sentit. 

Jo crec que hi ha dues línies per avançar a fer feina en
aquest sentit, que crec que hi ha una coincidència de tots els
grups. Una la part tècnica, els serveis del Parlament poden
avançar ja en l’estudi tècnic de quines són les possibilitats
materials i com funcionaria, aquesta possibilitat que ja està en
estudi amb la modificació del Reglament. I després demanar a
la presidència si és possible aquesta interpretació, no amb una
PNL, sinó que sigui la presidència, si és possible amb els
dictàmens jurídics, o els informes jurídics que siguin precisos,
si és possible aquesta interpretació més ampla que es demana,
jo crec que amb tota la bona intenció a la PNL que debatem.

Aquesta seria la nostra proposta de transacció, sinó la nostra
posició serà d’abstenció. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo
Parlamentario El Pi PROPOSTA PER LES ILLES tiene la
palabra la Sra. Sureda, por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, President, senyores i senyors diputats. Bé, jo crec
que la intenció o la voluntat de tots els grups parlamentaris va
quedar de manifest quan vàrem aprovar la proposició no de llei
que es va presentar en el setembre del 2015 i si en el fons de la
qüestió tots hi estam d’acord, consider que hem de cercar
solucions i per trobar solucions hi ha d’haver una voluntat.

Pens que tots tenim companys empresaris que ens diuen que
tenen una reunió, que han d’anar a una reunió i són reunions
amb videoconferència i en aquestes reunions es prenen unes
decisions i no pel fet de no donar-se la mà no siguin totalment
acords que es puguin mantenir. Per tant, crec que l’important
és cercar les solucions perquè es pugui fer un avanç en el tema
telemàtic aquí en el Parlament.

A mi se’m creen una sèrie de dubtes i és el tema tècnic, a
veure si tècnicament ha de ser segur que no hi pugui haver
problemes, que sigui idoni i que... Clar, la Sra. Camps ha dit
que hi pot haver un problema de què caigui la xarxa, o bé que
interessi que surti una proposició no de llei. També si interessa
evidentment..., si interessa tant vendran al Parlament, vendran
aquí. Ara, també és cert que hi pot haver problemes de boira i
que un avió no surti i també si hi hagués aquesta altra opció,
podrien realitzar-se les comissions sense cap tipus de
problemes. 

Per tant, coses bones i dolentes en trobarem sempre. I a
més, crec que el que importa és que és totalment voluntari i, per
tant, les persones que considerin oportú venir, vendrien i sinó
es podria fer com es diu, a les sales habilitades en els consells

insulars, que és un altre dels dubtes que em genera. Nosaltres
aquí diem que s’habilitarà la sala, però s’haurien de fer una
espècie de convenis, crec que és important que s’hagi de tenir
en compte que els consells tendran uns espais adients i s’haurà
de conveniar de qualque manera amb el Parlament perquè així
pugui ser.

Jo com que dins el setembre del 2005 ja vàrem donar suport
a aquesta possibilitat, crec que hem de fer avanços i crec que és
important donar suport i que la problemàtica que de vegades
ens separa entre illes, avui en dia que a nivell telemàtic ens pot
ajudar, ens pugui unir més.

Per tant, nosaltres donarem suport a la proposició no de llei.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Procede ahora a la
suspensión de la sesión por un tiempo de diez minutos. Por
tanto, se solicita a los grupos proponentes si suspendemos o
podemos continuar.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

A veure Sr. President, com que he proposat una transacció
als grups, potser sí que valdria la pena fer-ho ara abans de la
meva intervenció, fer el recés, perquè si no l’haurem de fer
després, i així tal vegada pugem arribar a una postura de
consens. Demanaríem aquests minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecto. Pues suspendemos ahora la sesión por un tiempo
de unos minutos.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

D’acord. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

¿Podemos continuar, señores diputados? 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Pues... para fijar posición, por parte del Grupo MÉS per
Menorca tiene la palabra el Sr. Castells, por un tiempo de cinco
minutos.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull agrair als grups
les seves aportacions. Evidentment als grups que signen la
proposta els agraeixo la companyia i el conhort, perquè
evidentment ja sabia que hi estaven a favor, i, als altres grups,
les seves aportacions, que crec que ens han permès arribar a
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una solució idònia que d’alguna manera dóna resposta a les
preocupacions que s’han expressat. 

Comentant molt ràpidament alguna de les coses que han dit
els diversos portaveus, respecte del que ha dit el Sr. Abril, és
veritat que és perd també en aquesta connexió telemàtica, i
també com ha suggerit algun dels portaveus, crec que quan el
tema sigui més rellevant o més important per al diputat en
qüestió segurament preferirà assistir-hi presencialment, i en
casos en què realment aquesta presència sigui menys necessària
doncs hi haurà aquesta possibilitat. També havia pensat, quan
la Sra. Sureda m’ho ha dit, el tema dels problemes que poden
sorgir -caure la xarxa-, efectivament, amb el desplaçament
presencial també poden sorgir problemes.

Jo insistiria en aquesta contrarèplica en el tema de la
conciliació, el tema de la conciliació que nosaltres prediquem
de totes les condicions laborals, volem que les empreses
permetin als seus treballadors conciliar, volem que les
empreses apugin el sou; ara nosaltres ens el davallam, d’acord,
molt bé, estic d’acord que ens davallem el sou per donar
exemple davant la ciutadania, però, home, potser tampoc no cal
que ens castiguem tant impedint-nos una possibilitat de
conciliació que en canvi sí que reclamem per a la resta de
treballadors, i quan parlo de conciliació és perquè realment
tenim el problema, els diputats que viatgem des de fora, que
tenim una rigidesa per falta d’autonomia, una rigidesa d’horaris
per falta d’autonomia. No és que vulguem treballar menys
hores o sortir abans, no, és que quan hem acabat la feina, sigui
l’hora que sigui, a més a més tenim el problema que potser per
deu minuts hem perdut l’avió i això ens obliga a perdre dues o
tres hores més, i això suposa un perjudici de conciliació, que és
un problema per a nosaltres i també per a les nostres famílies.
Per tant si ho demanem per als altres, essent com és una cosa
positiva, també ho hauríem de demanar per a nosaltres, tampoc
no cal que ens flagel·lem més del que ja fem per intentar donar
exemple d’austeritat a la ciutadania.

Totalment d’acord amb la Sra. Camps i amb el Sr. Lafuente,
que deien “bé, fem passes”, sobretot el Sr. Lafuente deia “fem
passes, no ens quedem aquí on estem”; per tant jo crec que la
proposició no de llei ho permetria, ho permetria perfectament.
He de discrepar del que crec que és el bessó de l’argumentació
de la Sra. Camps, quan diu que el sentit comú també ha de
servir per no fer les coses amb un procediment diferent del que
toca, i ha posat l’exemple dels llinatges; jo crec que la gran
diferència és que nosaltres no proposem res que vagi en contra
de la llei, sinó que el que proposem és interpretar, d’acord amb
els temps, un terme que segurament quan es va escriure només
admetia una interpretació, que era la interpretació física, però
aquesta és la gràcia de la interpretació de la norma: la realitat
va canviant i actualment parlar d’assistir permet una
interpretació més àmplia. Per tant l’únic que fem..., no
modifiquem la llei, no modifiquem el sentit, sinó que el
rellegim a la llum de la realitat social del nostre temps.

Crec que tenim legitimitat per adoptar aquest acord, per tant
en això tampoc no estaria d’acord amb la Sra. Camps, perquè
l’article 48, en el seu punt primer, diu que la Comissió
d’Assumptes Institucionals i Generals..., diu: “...de la qual
dependrà tot allò relacionat amb l’organització dels poders de
la comunitat autònoma”. Òbviament nosaltres som un poder de

la comunitat autònoma, i l’article 45 diu que les comissions
coneixeran dels projectes, les proposicions o els assumptes que
els encomani, d’acord amb la competència respectiva, la Mesa
del Parlament, i la Mesa del Parlament ha admès aquesta
proposició no de llei i li ha semblat bé que la conegués aquesta
comissió.

Dit això, com que evidentment aquí del que es tracta és
d’assolir un acord de tots els grups per arribar a un acord,
perquè tots estem d’acord amb el fons de la qüestió, la Sra.
Camps concretament ha dit que està d’acord al cent per cent
amb el fons, hem arribat a una transacció amb els diferents
grups, que la passaré per escrit perquè canvia amb bastant
profunditat el text, però que aniria en la següent línia: quedaria
reduïda a dos punts; en el primer punt fusionaríem els actuals
punts primer i segon amb el següent text, diríem: “De
conformitat amb el que estableix l’article 33 del Reglament,
suggerir al president interpretar l’article 18 del Reglament en
el sentit que terme ‘assistir’ inclogui -aquí ho posaríem més en
subjuntiu o en potencial, perquè passam la pilota, d’alguna
manera, en la línia del que proposava la Sra. Camps, al
president- inclogui tant l’assistència física com la telemàtica.
No obstant això, només es consideraria vàlida l’assistència
telemàtica a les sessions parlamentàries quan tècnicament sigui
idònia per a la realització amb garanties de tots els aspectes de
l’activitat parlamentària, específicament la participació als
debat i l’emissió del vot”. Aquí hi afegim, en la línia de donar
tranquil·litat que ha estat molt ben expressada per la Sra.
Sureda però també per altres portaveus sobre la idoneïtat
tècnica, afegim: “...que aquesta idoneïtat només es podria donar
en reunions de comissions permanents i les seves meses, i amb
un nombre màxim de tres connexions remotes, que lògicament
han de correspondre a una per Menorca, per Eivissa i per
Formentera”. I acabaríem amb el final de l’antic punt 2:
“D’acord amb l’article 85.3 del Reglament, la participació
telemàtica al Ple només pot donar-se en els casos
específicament previstos a la norma”. En aquest cas, com que
sí que hi ha una norma específica que diu quines són les
excepcions del Ple, evidentment aquí no hi entram i per tant en
el Ple no afectaria.

I després tots els altres punts quedarien fusionats en un punt
2, en què diríem que, als efectes del punt anterior, demanar a la
Mesa del Parlament que, si escau, si escau, perquè evidentment
en funció del que resolgui el president de la interpretació que
li suggerim, que faci operativa la interpretació esmentada
d’acord amb els següents criteris...”, i aquí afegiríem els
diversos criteris afegint algun canvi; per exemple, quan parlem
d’implementar el sistema, afegiríem “de forma experimental”...
Perdó, perquè són tants canvis que és una mica difícil..., “...de
forma experimental”. Això pel que fa al punt 3, el que seria el
punt 3 que ara estaria inclòs dintre del punt 2. I pel que fa al
termini de sis mesos, que abans el teníem en el punt... en el
punt 6, el canviaríem pel següent text: “Dur a terme la prova
pilot en un termini de sis mesos”, per tant el que faríem en sis
mesos és la prova pilot; “...avaluar els resultats i introduir...”.
Sí, perdó, Sr. President, acabo de seguida. Ja sé que estic fora
de temps, acabo de seguida, però perquè quedi clara la
transacció. “Avaluar els resultats i introduir, si escau, les
correccions tècniques necessàries al sistema, de manera que el
sistema de participació telemàtica a les comissions permanents
estigui plenament desplegat en el termini d’un any”; o sigui, el
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que diem és que en sis mesos fem una prova pilot, aprenem dels
resultats i així ja ho podríem implementar.

I afegiríem un darrer punt, que aquest seria nou, que diríem:
“Sens perjudici de l’aplicació immediata del sistema un cop
constatada la seva idoneïtat -i per tant tranquil·lizaríem els
portaveus que han expressat reserves en aquest punt-, els
resultats obtinguts de la posada en marxa del sistema
s’aplicaran a la modificació en curs del Reglament”. 

I aquesta seria la transacció. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. Sr. Diputado, le pediría que la propuesta
que hace, tal como queda la nueva redacción, a ver si puede
facilitarla a la Mesa por escrito.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, sí, és que ho tinc a mig fer i ho passaré de seguida.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Por parte del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la
Sra. Tur, por un tiempo de cinco minutos.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Jo únicament vull dir una cosa: crec que la transacció que
finalment s’ha exposat aquí és una transacció perfectament
assumible. Té tantes precaucions, tantes prevencions i tantes
subtilitats, que evidentment si algú d’aquí surt dient que no és
que no té camp intenció que s’acabi fent el vot telemàtic, jo és
l’únic que els puc dir. Per tant..., i això no ho dic per
menysprear la feina fantàstica que ha fet el company Sr.
Castells sinó tot el contrari, perquè crec que ha inclòs tots els
emperons que tothom pot tenir per aprovar aquesta iniciativa.

Però al cap i a la fi és de sentit comú que s’això
s’implementi. I per què?, perquè de les promeses reiterades que
han fet els diferents presidents i presidentes d’aquest parlament
en què expressaven que impulsarien la participació telemàtica,
que millorarien els serveis informàtics, que millorarien els
sistemes d’informació del Parlament, que facilitarien l’accés als
diputats de totes les Illes, que aproparien el Parlament a cada
illa!, per l’amor de Déu!, però com el pensen apropar?,
físicament està clar que no, això ha quedat demostrat, però si
ni tan sols no es vol telemàticament ja no sé com pensen fer-ho.

La qüestió és que som a l’equador de la legislatura i em
sorprèn, no gratament, precisament, que hi hagi tants
d’emperons a una iniciativa que és de calaix. És que no ens
podem enrocar en un sistema que no facilita la participació de
tots els diputats i diputades. Per tant no em queda molt més a
dir.

I llavors, una altra cosa, sí, una cosa em queda per dir, que
estic contenta, estic molt, especialment molt contenta que si
finalment s’aprova es demanarà, se suggerirà al president, molt
amablement evidentment, se suggerirà al president del

Parlament d’una manera amable, respectuosa i prudencial que
interpreti l’article 18 del Reglament. I per què els dic això?
Perquè fins ara havia quedat clar que demanar al president que
interpretàs part del Reglament, per a altres qüestions que també
en podem parlar un altre dia i que són molt importants
semblava que no estava dins l’àmbit de les seves competències,
tot i que el Reglament ho diu clarament, que una de les
funcions del president és interpretar, i aquí fins ara hi ha hagut
moltes objeccions per part de la gran majoria de partits,
sobretot els que estan a la Mesa, especialment els que estan a
la Mesa, a pretendre o a exigir-li al president que exercís la
seva funció d’interpretar el Reglament, que per alguna cosa és
el president evidentment.

Per tant, estic contenta que en alguna banda quedi escrit que
es demana al president que interpreti, és clar!, si és la seva
funció i per això té una responsabilitat diferent de la resta.

Així és que res, esper que vostès estiguin predisposats a
acceptar aquesta transacció i que si Déu vol i amb ajuda del
bon temps puguem acaba veient com es posa en marxa aquest
sistema pilot de vot telemàtic.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por part del Grupo
Parlamentario MÉS per Mallorca tiene la palabra el Sr. Abril,
por un tiempo de cinco minutos.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No faré ús de la paraula, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo
Parlamentario Podem Illes Balears tiene la palabra el Sr.
Morrás, por un tiempo de cinco minutos.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Nada, solo un par de
puntualizaciones respecto al argumento, los argumentos
expuestos anteriormente por la compañera María José Camps,
en cuanto a la contradicción que suponía si yo estaba hablando
de que si el presidente Rajoy hacia la comparecencia por un
medio de televisión, no estaba diciendo que no fuese efectiva,
la comparecencia fue efectiva y los medios así lo recogieron,
otra cosa es que lo criticasen y fuese criticable o no, pero el
hecho de que comparece, comparece. 

Luego decir que hay los miedos de las siete plagas, vuelven
a caer porque la tecnología nunca se sabe y se puede caer la
línea, bueno, pues preguntémonos cuántas veces se pueden
quedar los hogares de Baleares sin, por ejemplo, Movistar o la
televisión por cable, sea cual sea, es decir, poquísimas, ¿por
qué?, porque van por fibra y muy pocas veces se queda sin
línea, bueno, pues tantas veces a lo mejor este parlamento se
quedaría sin línea y se caería la red. Es decir, hay más
posibilidades de que anulen los vuelos por cuestiones
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meteorológicas de que se caiga una red estable como puede ser
una red por fibra, que es la que se supone que contraría el
Parlament o que tendría el Parlament como infraestructura para
estas conexiones, si no incluso una punto a punto para que
fuese totalmente segura y encriptada que eso entendemos que
tiene que ser así.

Por otro lado... un momento..., ¡ah!, otro de los argumentos
era que ya sabían los partidos políticos que la sede estaba en
Palma, pues claro que sabemos cuando nos presentamos a las
elecciones, los partidos políticos, que la sede está en Palma y
que ahora se pretendía no venir. No es que se pretenda no
venir, Sra. Camps, no estamos hablando de no venir, estamos
hablando de aprovechar innovaciones tecnológicas para hacer
más eficiente el Parlamento y para hacer más eficiente el
trabajo de los parlamentarios y las parlamentarias y también
menos costoso a los ciudadanos este trabajo.

Lo que estamos intentando es hacer un parlamento que no
vaya a una velocidad de 56k como eran los routers de hace
pocos años a pasar a un parlamento de al menos 300 megas que
es lo que nos dan hoy por hoy las fibras estables de
telecomunicación en Baleares. Muchas gracias:

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado, pues acabado el debate,
pasamos a la votación de la Proposición no de ley RGE núm.
3883/17, en los términos como ha quedado después de la
aceptación de la enmienda pro parte de los grupos proponentes,
si ningún grupo se opone a ello.

Pues pasamos a la votación.

¿Votos a favor?

EL SR. SECRETARI:

Unanimidad.

EL SR. PRESIDENT:

Perdón, en consecuencia, queda aprobada la Proposición no
de ley RGE núm. 3883/17, relativa a participación telemática.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3226/17, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a falta d’efectius
de forces i cossos de seguretat de l’Estat que pateixen les
nostres Illes.

Pasamos al debate de la Proposición no de llei RGE núm.
3226/17, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista
relativa a la falta de efectivos de fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado que pertenecen a nuestras islas. Para su defensa
tiene la palabra el Sr. Tarrés, por un tiempo de diez minutos.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc vull dir que bé,
que estic content que avui puguem tractar aquesta proposició
no de llei que es va presentar al mes de febrer, si al mes de
febrer l’haguéssim tractat seria per preveure el que ens podia

passar aquesta temporada turística; el tractam ara que la
temporada turística està recent començada i veiem els
problemes que tenim.

En l’exposició de motius feim referència al que són les
nostres illes, que tots ho tenim molt clar, som una destinació
turística de primer ordre, aquest turisme ens deixa a les caixes
uns ingressos importantíssims que són els ingressos més
importants que rep l’Estat de qualsevol comunitat, som els que
més contribuïm proporcionalment a aquesta caixa comuna que
tenim tots.

Per què dic això? Perquè avui dia veim que començam a
estar preocupats tots pel futur de les nostres illes, alguns tal
vegada hi estàvem anys enrere, ara ens comença a preocupar la
massificació turística, les infraestructures que encara es volen
fer o que es pensen que s’han de fer i hi ha altres factors
respecte dels quals nosaltres anam darrere contínuament i un
d’aquests factors als quals anam darrere contínuament és la
seguretat que hem de donar a tots els residents d’aquestes illes
i per a la gent que ens visita. 

Per què dic això? Per què fem una sol·licitud d’augmentar
el nombre de personal dels cossos de seguretat de l’Estat, em
refereixo a Guàrdia Civil i a Policia Nacional? Tant de bo fos
que demanàssim que els augmentassin; la situació en aquests
moments, jo vull posar damunt la taula aquí, i estic content de
dir-ho avui i que quedi gravat això, és més greu. Posaré un
exemple, que és el que més conec, supòs que a Mallorca passa
igual, a Menorca pot passar el mateix: avui -que avui és dia 14
de juny- a Eivissa hi ha 21 policies menys que en els mesos
d’hivern. Ahir rebíem... o llegíem una notificació per part del
ministeri, que el ministeri treia aquesta nota que deia, sortia als
mitjans de comunicació: “Interior duplica el despliegue de
seguridad en las zonas turísticas del país” i venia a dir que hi
hauria 2.639 agents de reforç a les zones de major afluència;
idò bé, a Eivissa avui n’hi ha 21 menys. Les previsions que es
tenen és que en dues setmanes arribin 8 policies nacionals més
de reforç i d’aquí a un mes n’arribin 8 de pràctiques, recent
sortits de l’acadèmia, etc., això seran 16, això farà un nombre
total de 5 menys que durant els mesos d’hivern.

Això és molt greu. Crec que, moltes vegades ho dic,
nosaltres no som qualsevol ciutadà que pot opinar i pot dir:
“ostres, el que està passant, què dolent, quina imatge més
dolenta”. Crec que en les darreres setmanes estam veien com en
determinades illes els atracaments ja són impunement quasi
amb pistoles, som gravíssims, hi ha bandes organitzades amb
una perillositat terrible, veiem com a diferents llocs de
Mallorca la falta de seguretat permet que la gent vagi fent
broma, vagi divertint-se, anant conills, anant sense roba pels
carrers i llavors s’han de fer investigacions, detectar qui és
aquesta gent per poder-los multar. La falta de seguretat és
gravíssima i ens pot dur a llocs molt perillosos i ens pot dur i
ens acabarà duent amb tota seguretat, si no hi posam remei, a
una distorsió, a una mala imatge cara a l’exterior, aquesta mala
imatge del que la gent pot fer en aquestes illes, idò només ens
pot dur a dues bandes: a una reducció del nombre de turistes
que vendran en un futur o a una reducció de la qualitat d’aquest
turisme que ve a visitar-nos.
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Tot això ho diem per exigir d’alguna manera a
l’Administració de l’Estat que d’una vegada per totes prengui
cartes en aquest assumpte, que enviï el nombre d’efectius que
ens fan falta. El mes de febrer, quan vàrem redactar aquesta
proposició no de llei, hi havia un darrer apartat en el qual
personalment i amb l’acord del meu grup demanàvem, o dèiem,
que hi havia una diferència dels plus d’insularitat que rebia la
gent que venia a Balears, per exemple respecte de Canàries, de
sis a un, de sis vegades menys que un anava destinat a altres
illes. A més, també posava de manifest el fet que hi havia
problemes d’habitatges a algunes illes, fonamentalment a
Eivissa i a Formentera, i, bé, que això s’havia de resoldre.

En aquests moments i en la situació que estam
personalment, i ho dic amb tot el respecte cap a tothom, aquesta
qüestió ja no em sembla important, de l’estat de pena d’aquesta
seguretat que nosaltres hem de tenir. L’Estat ha de cercar els
recursos que facin falta per donar solució a aquesta falta
d’efectius, si per donar solució s’ha d’arribar a acords amb
ajuntaments, amb consells insulars per trobar llocs on col·locar
aquest personal, idò, ho hauran de fer, però és responsabilitat
seva únicament i exclusivament. 

Amb el que acab de dir dic, som els més que col·laboram en
la borsa comú que va a parar a l’Estat i som els que menys
rebem en seguretat de tot l’Estat, amb molta diferència. Amb
altres coses en parlam, però crec que la seguretat avui en dia és
fonamental i, clar, ens trobam amb alguns agreujants que, el
que acab de dir, va per totes les Illes, però ens trobam amb
alguns agreujants, com dic, que són molt significatius. La major
part dels reforços que vénen a l’estiu a les Illes Balears queden
a l’illa de Mallorca i fonamentalment per reforçar la seguretat
a l’aeroport i de la Casa Reial, que em sembla molt bé que ho
reforcin, però és clar, no a costa de desatendre totes les altres
zones.

Veiem que la falta de guàrdies civils provoca cada vegada
més atracaments i més inseguretat a la gent que viu aïllada a
camps, que lloga cases o que té cases que són propietaris, que
això passa a l’estiu. La falta de policia nacional en nuclis
turístics i en nuclis urbans la mancança a Eivissa almenys es
posa moltíssim de manifest. Sempre hem de buscar solucions
a aquell problema que hi ha hagut quan realment la presència
policial crea una dificultat per realitzar delictes, que és el que
hem de cercar fonamentalment. Està molt bé que hi hagi un
problema i que després es trobi el culpable d’aquest problema,
se’l detingui, se’l jutgi i se’l castigui, però si evitam que hi hagi
aquest problema guanyarem moltíssim perquè una vegada ja ha
estat la imatge que dic que donam de cara a l’exterior és
terrible.

Per tant, nosaltres proposam instar l’Estat que el més aviat
possible convoqui una reunió amb el ministre d’Interior, amb
els representants del Govern de les Illes Balears per tractar
aquests assumptes referits a la problemàtica de falta d’efectius.
Si no hi ha aquesta reunió, jo sé que n’és conscient la
Delegació del Govern aquí, la Delegació del Govern de Balears
situada aquí a Mallorca, que prenguin mesures per instar el
ministeri que tenguin aquestes reunions. Si és la delegada de
Govern que es va allà i diu, escolta, aquí necessitam tants
d’efectius més, li fan cas i els envien, cap problema en absolut,
però sí no el que hem de fer i instats des del Parlament és que

aquesta reunió es convoqui el més aviat possible perquè allà
tenguin constància de la problemàtica que tenim.

Miri, jo els vaig a dir una cosa, si al final de l’estiu quan
tornem en el mes de setembre, en el mes d’octubre resulta que
hem tengut un estiu amb problemàtiques especialment
importants jo personalment seré dels primers que ens faré
responsables a tots nosaltres, no donaré la culpa a segons qui,
a segons quin ajuntament que no té capacitat, nosaltres som els
que hem d’instar, els que hem d’aconseguir que aquestes coses
es resolguin. 

Fa massa vegades que dic que nosaltres no som de sucre,
som diputats, cobram per exigir al Govern de l’Estat, sigui del
color que sigui, que aquí tenguem els mitjans que tenen a altres
llocs, i tot això, entre d’altres coses, es produeix perquè en els
mesos d’estiu tant guàrdia civil com policia nacional, perquè ho
tenen en conveni perquè és el que toca, la gran part de la
plantilla, un 50% de la plantilla, se’n va de vacances i no se
supleix ni tan sols el 25%. Per tant, aquí queda la proposta que
nosaltres fem.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. El Grupo Parlamentario
Popular ha presentado la enmienda RGE núm. 7674/17, y para
su defensa tiene la palabra el Sr. Lafuente, por un tiempo de
diez minutos.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Vegem, respecte d’aquesta PNL crec
que també, és a dir, la majoria dels diputats sempre en diferents
fòrums hem demanat, o hem reclamat, el que es reclama en
aquesta PNL, increment de les forces i cossos de seguretat,
resoldre els problemes del plus d’insularitat, resoldre els
problemes d’habitatge que tenen en determinats moments, jo
crec que són problemes reals que tenim en aquest moment que
s’han repetit any rere any, però tampoc no estic massa d’acord
amb una lectura catastrofista de la situació de seguretat de la
comunitat autònoma. Crec que som una comunitat autònoma
segura, que així es demostra any rere any, que evidentment en
seguretat, i tenint en compte els temps que vivim, idò, la
seguretat total no existeix i que és complicat assegurar la
seguretat total, però que la percepció externa i interna és que
tenim una comunitat autònoma segura i que precisament açò és
un dels actius com a destí turístic que tenim. Que s’ha de
millorar, que hem de ser reivindicatius davant l’Estat en
aquesta matèria? Estam d’acord, per açò en principi estam
d’acord amb la proposta d’aquesta PNL.

Per una altra banda, la reunió que es demana que es tengui
amb el Govern, amb el ministre, manifestar que en el mes de
gener va tenir lloc precisament, a instància de la delegada del
Govern una reunió amb el ministre de l’Interior i el
vicepresident del Govern per tractar aquest tema, en el marc de
FITUR precisament. A petició del vicepresident i de la
delegada del Govern es varen reunir amb el ministre de
l’Interior i varen tractar ja aquesta qüestió.
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De fet, en els pressuposts de l’Estat d’enguany l’increment
de guàrdies civils és de 1.801 i de policia nacional 2.897
policies nacionals de noves places que es creen. Per tant, crec
que es fa un esforç tenint en compte les limitacions del
pressupost o del límit de despesa, que el Partit Socialista també
li va donar suport, encara que no va donar suport a aquest
increment de guàrdia civil i policia nacional en el pressupost de
l’Estat, però sí al límit de despesa. 

Crec que el fet, per exemple, que a Balears tenguem la
familia reial que passa l’estiu, idò, és un fet que també ajuda a
tenir una sensació de seguretat, sensació i de fet que hi hagi
seguretat en el conjunt de Balears, no només a Mallorca sinó al
conjunt de Balears. Per tant, crec que açò és positiu.

I la nostra esmena va en la línia de millorar també la
cooperació interadministrativa, és a dir, la seguretat és una
qüestió que afecta a tots i també el Govern balear té les seves
competències en policia local, crec que les juntes de seguretat
funcionen correctament, hi ha una correcta coordinació entre la
Delegació del Govern i la Direcció General d’Interior en
matèria de seguretat, però que hem d’insistir a mantenir aquesta
coordinació perquè hi ha molts de problemes, aquests
problemes que el Sr. Diputat citava, no?, de problemes... més
que d’ordre públic, de qüestions de gamberrisme, de gent que
no es comporta correctament, idò hi ha una correcta
coordinació entre la policia local del municipi en què passa açò
i la Guàrdia Civil o la Policia Nacional, idò aquestes coses...
com a mínim  es pot actuar d’una forma ràpida i em consta a
més que professionalment tant la policia local, com la Guàrdia
Civil o la Policia Nacional, en el marc de les juntes de
seguretat, tenen els seus protocols per funcionar correctament.

De fet, hi havia... i per això hi insistia, hi havia un programa
dins la Conselleria d’Administracions Públiques que era el
Servei d’Atenció al Turista, l’SPAT, que funcionava
correctament i que era positiu i pensam que s’hauria de
potenciar i que és coordinar totes les policies locals amb
programes de cada temporada turística per atenció als turistes,
detectar els problemes que es produeixen, especialitzar els
policies locals en aquestes qüestions i crec que funcionava
correctament i que s’hauria de potenciar, a part de la
coordinació, també la implicació de la policia local en atenció
al sector turístic.

S’ha fet, s’ha fet durant molts d’anys, ha tingut resultats
positius i evidentment com en totes les qüestions amb més
dotació de policia local o amb més cursos de formació, amb
més preparació d’idiomes, d’atenció als turistes quant a
denúncies, als problemes que es troben els turistes normalment
quan vénen aquí en qüestions de seguretat, idò crec que també
és positiu.

Per açò nosaltres presentam una esmena que pensam que
millora el text que ha presentat el Partit Socialista i que, en
principi, pensam que, si li donen suport, nosaltres donaríem
suport al conjunt de la PNL, que pensam que milloraria, com
a mínim, instaríem les administracions competents a insistir en
aquesta qüestió.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. En turno de fijación de
posiciones por parte del Grupo Parlamentario Podem Illes
Balears tiene la palabra el Sr. Morrás, por un tiempo de diez
minutos.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sr. President. Bien, nuestro grupo parlamentario
está de acuerdo con el contenido de la proposición no de ley
presentada por el Partido Socialista. 

Entendemos que sí, que hay una disminución, no sólo un
aumento, sino una disminución de los cuerpos y fuerzas de
seguridad presentes en la mayoría de las islas y más se nota...
se nota más en Formentera, Ibiza y Menorca y todo eso porque
sí, porque los refuerzos que llegan -tal como ha dicho el
compañero Xico Tarrés- pues, los que llegan, llegan a Mallorca
y llegan para proteger el aeropuerto y también a la Familia
Real, que sí que es verdad que tienen que estar seguros, pero a
lo mejor no en detrimento de la seguridad del resto de las islas.

No entendemos un poco... o sea, entendemos la postura de
la enmienda presentada por el Partido Popular y la... y lo que
en el desarrollo han dicho, intentando pasar una pelota a una
administración que no es. Estamos hablando de cuerpos y
fuerzas de seguridad del Estado. No estamos hablando de
que..., claro que las juntas de seguridad deben reunirse, pero no
estamos hablando de reforzar únicamente con policías locales
las zonas de las otras islas porque..., estamos hablando de otro
tipo de delitos. 

A lo mejor en la isla de donde proviene el Sr. Lafuente esos
delitos no son tan numerosos y solo hay delitos definidos por
el mismo como de gamberrismo, que claro que en Ibiza hay,
también en Mallorca habrá, pero entendemos que la
competencia, competencia en cuanto a formación, que hace
falta... y de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado que tienen y que hace falta en el resto de las islas es
necesaria por cuanto que los delitos no únicamente son de
gamberrismo, sino que es de verdadero crimen organizado,
crimen organizado.

En concreto, en Ibiza da la sensación en verano... y pone en
valor el dicho ese de que cuando el gato no está los ratones
hacen fiesta, y entonces, pues lo butrones se suceden, asaltos a
furgones blindados en el transporte entre Formentera, de
película, ¿eh?.., entre Formentera e Ibiza, bueno, robos de
coches de lujo, que luego son utilizados para robar oxígeno o
hidrógeno en... ¿cómo se llama?, en empresas que se dedican
a la distribución de este material que luego son utilizados para
realizar con lanzas de éstas térmicas para realizar los atracos,
quiero decir, son atracos de película, y no sólo eso, sino que se
mueve una cantidad de estupefacientes durante el verano
también en la isla que si no existe una unidad del crimen
organizado, de investigación del crimen organizado no podrá
ser investigado y no podrá ser paliado, paliada esa lacra, eso sin
contar con los traficantes de armas que han sido detenidos en
Ibiza.
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Es decir, no estamos hablando únicamente de esas personas
que pueden andar sin camiseta por la calle, ¿vale?, que puede
molestar a lo mejor a alguien, pero bueno, ya no me voy a
meter en la actitud moral de una persona que va sin camiseta
por la calle, sino que... o ética perdón, sino en realmente lo que
hay que combatir que es el crimen organizado y para ese
crimen organizado, hace falta para combatir ese crimen hace
falta competencia de personas... la competencia de las personas
bien formadas que se supone que son los miembros de los
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como son la Guardia
Civil y la Policía Nacional, Sr. Lafuente, y eso son los que hace
falta que vengan, indudablemente policías locales tendrá que
haber más si es que son necesarios o los distintos
ayuntamientos creen que son necesarios, pero ahora de lo que
estamos hablando es de que es increíble que lleguen 9, bueno
yo pensaba que eran 9, han dicho 8; 8 personas para cubrir, de
refuerzo de prácticas para cubrir el refuerzo en verano en Ibiza
en la Policía Nacional. 

Nos parece..., pues muy insuficiente y que la delegada del
Gobierno debería tomar cartas en el asunto y exigir al ministro
del Interior que mande más refuerzos porque el crimen está en
Ibiza y en el resto de las islas también, pero en Ibiza a lo mejor
lo notamos un poco más por cuanto a las noticias que son, y
está organizado y eso no se combate únicamente con policías
locales, Sr. Lafuente.

Envíen más refuerzos porque no valen los números esos de
sí, se crean 2.000 y pico de plazas a nivel del Estado, ¿de qué
nos valen estos números si luego resulta que no revierte en
nada en las islas? No nos sirve absolutamente de nada.

Bien, por lo tanto, en cuanto a la enmienda presentada
entendemos que estamos hablando de otro nivel de intervención
policial, que hace falta otro tipo de policía para combatir lo que
entendemos que... de lo que habla la proposición no de ley y
por lo tanto no estamos de acuerdo con la enmienda y sí
apoyaremos la proposición no de ley. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo
Parlamentario MÉS per Mallorca tiene la palabra el Sr. Abril,
por un tiempo de diez minutos.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, nosaltres per part de MÉS per Mallorca simplement
volem dir que donarem suport a aquesta proposició no de llei,
perquè senzillament torna recollir un tema que és gairebé etern
a la nostra comunitat com és el comptar amb uns mitjans dels
cossos i forces de seguretat de l’Estat suficients per a una
població que pràcticament es dobla en els mesos d’estiu a les
diferents illes i és una situació que com sempre pateixen
especialment les altres illes, tot i que a Mallorca també ho
patim especialment i crec que la Platja de Palma és un exemple
molt clar d’això, aquests dies mateixos es parlava que fins i tot
només amb mitjans de la policia local els torns no poden ser...
no poden incloure més de sis persones i és clarament insuficient
per atendre una població que pot arribar fins a unes 200.000
persones només en el cas de Platja de Palma i S’Arenal, i que
a més aquesta situació és una situació agreujada juntament amb

altres cossos funcionarials o treballadors públics, i també fa poc
en aquest parlament debatíem sobre els professionals sanitaris
que també s’han de desplaçar de la península cap aquí de les
dificultats també per poder trobar allotjament, el que fa que
aquest problema, que és històric i que venim arrossegant des de
fa molts d’anys encara sigui més greu.

 Per tant, crec que és una proposició que hauria de comptar
amb el suport de tots els grups polítics. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte de El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES tiene la palabra la Sra. Sureda,
por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Bé, pensam
que la seguretat de les Illes i de les zones turístiques de gran
afluència com s’ha demostrat ens preocupa no només a
nosaltres, sinó que crec que a tots.

S’ha parlat, i és cert, de la falta d’efectius de les forces i
cossos de seguretat de l’Estat que patim a les nostres illes, però
també dins la seguretat hi ha el tema de les policies locals, i ja
es va presentar en el seu dia el tema de la realització dels
cursos de capacitació de policies i creiem que és fonamental
que els municipis també puguin anar suplint les mancances en
els problemes de seguretat que tenen i pateixen.

Aquesta setmana, per desgràcia, hem conegut successos que
no és la primera vegada i que realment són deplorables a
segons quines zones turístiques, i creiem que s’ha d’intentar
acabar amb aquest tema. I per tant, per això és imprescindible
posar-hi mitjans.

Amb aquesta proposició no de llei creiem que és una
manera de demanar que el Govern de l’Estat augmenti el
nombre d’efectius per poder resoldre, o intentar començar a
resoldre aquest problema. Pensam que no és l’única manera que
es podria arreglar, sinó també com ja s’ha comentat altres
vegades, mitjançant ordenances als municipis i com no, també
en la regulació del tot inclòs que el Govern té per fer i que
encara no s’ha fet.

Per tant, creiem que és important, no només en el tema de
la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, sinó també amb la
policia local que és competència d’aquest Govern i crec que,
com molt bé ha dit el Sr. Tarrés, no hem de mirar qui governa
a l’Estat com a la comunitat, per exigir que es puguin complir
aquestes premisses.

I per tant, nosaltres no farem més que donar suport a
aquesta proposició no de llei. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo
Parlamentario MÉS por Menorca tiene la palabra el Sr.
Castells, por un tiempo de diez minutos.
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo crec que els diversos
portaveus i especialment el Sr. Tarrés, han definit bé el
problema i la seva gravetat, molt encertat el zoom que ha fet el
Sr. Morrás sobre la problemàtica d’Eivissa, perquè podríem
cometre l’error de pensar que el problema és menys greu i que
realment només es pot solucionar amb aquell que té la
competència. Per tant, tampoc gaire partidari de desviar
l’atenció amb el tema de les policies locals, perquè
efectivament, la competència correspon als cossos i forces de
seguretat de l’Estat.

Té tota la raó el Sr. Tarrés quan diu som els que més
contribuïm i que hem de rebre en proporció a això. Però jo hi
afegiria una altra lectura, no només com a comunitat autònoma,
sinó que els turistes també fan una gran aportació a les arques
de l’Estat a través de l’IVA que paguen i que consumeixen, ara
diguem com apunt al marge, segurament pagarien de gust el
21% d’IVA a canvi de tenir la seguretat garantida. Però bé, allà
l’Estat si considera que l’IVA ha de ser del 10%, avui no és el
debat, i no hi entraré, però vull dir que hi ha un tribut estatal
que és l’IVA, que es veu molt beneficiat per l’activitat turística
i per tant, és que a l’Estat li hauria d’interessar vetllar per això.
I per tant, no és cap concessió graciosa que ens faria a les illes,
sinó que és per als seus propis interessos i que evidentment de
la sensació, o de la situació de major seguretat que és la que
hem d’exigir al turista, evidentment també ens beneficiam els
locals, perquè evidentment tots aquests episodis d’inseguretat,
també ens afecta als locals.

Per tot això, evidentment donarem suport a la proposició no
de llei. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Bé, anem punt per punt. D’una banda,
evidentment estam d’acord amb la proposta que presenta el
Partit Socialista i estam d’acord en la diagnosi en termes
generals. Evidentment hi ha una manca molt important
d’efectius de les forces de seguretat de l’Estat a Balears, potser
a una illa més que a una altra, però en general hi ha una manca
important, i a més una manca que s’està produint d’una forma
progressiva; és a dir, venim d’una constant de retallada del
nombre d’efectius que es va agreujant any rera any, gràcies a
les retallades de l’Estat en contractació de funcionaris, de tot el
grup general de funcionaris, que ha afectat evidentment també
aquestes forces de seguretat. I que finalment ha acabat
repercutint en la contractació de policies locals per part de les
administracions locals. És clar, això d’una banda.

Després a això s’hi ha de sumar l’agreujant que l’afluència
de turistes creix i creix i creix i creix de manera exponencial
any rera any, per tant, la necessitat de què aquests reforços van
en augment i en canvi, l’aportació de recursos humans per fer
aquesta vigilància va decreixent any rera any. Evidentment això

no és positiu i ens deixa en una situació molt delicada, i és cert
que hi ha unes juntes locals de seguretat, és cert que hi ha molta
cordialitat, el que hi ha és molta cordialitat. És una situació
molt curiosa, hi ha molta cordialitat per part de la Delegació del
Govern, sigui qui sigui qui la representi, sempre hi ha molt
bones paraules, sempre hi ha molt bones intencions, però la
realitat és la que és. 

I quina és la realitat? Que quan parlam de Guàrdia Civil,
desgranem un poc en què es transforma això. Es transforma en
què la Guàrdia Civil de la Mar, una unitat absolutament
indispensable per controlar activitats com party boat, per
controlar pesca il·legal, per controlar altres activitats que
s’estan produint a la mar per temes de duanes i altres qüestions,
no hi ha prou efectius a les Pitiüses, per què? Perquè no tenen
on quedar-se a dormir, o sigui imagini’ns a quin punt hem
arribat. No hi ha prou agents del SEPRONA, una altra unitat
absolutament indispensable a totes les Balears. No hi ha
suficients agents de la policia judicial, una altra unitat també
absolutament indispensable. I en general, ens trobam que
cadascuna de les especialitats dins els diferents cossos de
seguretat, va en decreixement. No parlem ja de la Policia
Nacional, Formentera no té Policia Nacional, per tant, ja em
diran.

I de trànsit què em diuen? Què passa amb els efectius de
trànsit? Que si no fos per les facilitats que en ocasions posen
els ajuntaments a l’hora de procurar-los allotjament, ens
trobaríem que ni tan sols vendrien, ni tan sols vendrien! Ja no
perquè hi hagi pocs o molts efectius, sinó perquè no se’ls
procura ni tan sols un lloc on allotjar-se.

Per tant, jo davant tot això què volen que els digui,
evidentment donaré suport a la iniciativa del Partit Socialista,
estic també disposada a donar suport la iniciativa..., el punt
d’addició que planteja el Partit Popular, perquè tots són flors i
violes, són bones paraules i sí, estam d’acord en el fons. Però
crec que el que hem de començar a plantejar-nos, ja no és si
tenim pocs o molts recursos, sinó que cap on hem d’anar és cap
a una policia autonòmica, els ho dic amb tota la sinceritat. Ens
hem d’autogestionar, ens hem d’autoorganitzar i el que hem de
tenir és una policia autonòmica capacitada i habilitada per
cobrir tots els flancs que tenim oberts. I sobretot que s’ajusti a
les necessitats que tenim en cada moment. Evidentment no
podem planificar els recursos pensant en una població constant
tot l’any i pensar que llavors duim quatre miquetes per complir
l’expedient a l’estiu i així s’arregla el problema. 

No senyors! És que tenim problemes d’ocupació de cases
il·legalment, tenim problemes de delictes de màfies
organitzades, com ha dit el Sr. Morrás, i que no és una qüestió
menor; tenim problemes de màfies de prostitució; de tracta de
persones; de tràfic d’estupefaents; de problemes d’immigració
il·legal. Tenim un gran nombre de problemes a solucionar i ja
no els dic després d’aquestes altres unitats específiques que
evidentment són absolutament imprescindibles per posar un
poc d’ordre en indrets com és la mar, que si no és la Guàrdia
Civil de la Mar, ja em diran vostès qui pot actuar amb plens
poders.

Per tant, jo els convit que comencem a fer números, ens
plantegem què costa tenir una policia autonòmica, comencem
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a pensar-ho seriosament i ens deixem aquí de fer cada any el
mateix discurset de ai, ai, ai! Que el Govern no ens tracta bé.
Clar que no ens tracta bé, però no ens tracta bé ni en això ni en
la gran majoria d’aspectes. Jo crec que endavant, llancem això
endavant i bé, vegem si la delegada del Govern, a part de tenir
paraules meravelloses cada vegada que es reuneix amb les
juntes locals de seguretat, també està disposada a arrimar el
hombro, però que s’ho cregui de veritat! Que s’ho cregui de
veritat!

Res més a dir, ja els dic, policia autonòmica. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Procede ahora la suspensión
de la sesión por un tiempo de diez minutos. Por tanto, pedimos
al Grupo Socialista si continuamos o... En este caso
continuamos y tiene la palabra el Sr. Tarrés por un tiempo de
cinco minutos para fijar posición y que nos diga si acepta la
enmienda.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, fent referència al que ha
dit el Sr. Lafuente, primer de tot m’ha dit que jo feia una
lectura catastrofista. Jo pretenc ser realista, no vull mirar al
passat; fins al passat han estat unes illes segures. Si vostè agafa
la proposició no de llei que hem presentat, en el tercer paràgraf
diu: “Afortunadament les Illes Balears són una destinació
segura per al turista. No obstant això, des de fa uns anys s’ha
agreujat la problemàtica per falta de Policia Nacional i Guàrdia
Civil”. Crec que la nostra obligació és mirar una miqueta el que
pot passar endavant, no conformar-nos amb el que hem fet fins
ara. A les Illes rebem moltíssims més turistes que no fa uns
anys, per tant necessitam més seguretat per donar solució.

Quan parlam de seguretat parlam de l’Estat. Si ens trobam
amb problemàtiques de salut, que no tenim hospitals, que no
tenim centres de salut per atendre la gent que ens visita, això és
responsabilitat del Govern balear perquè té les competències en
això, però quan parlam de seguretat les competències són de
l’Estat. Miri, em vaig preocupar fa quatre mesos de demanar a
la Conselleria d’Interior quines eren les mancances en policia
local que tenien tots i cadascun dels municipis de les nostres
illes; jo les tenc aquí; és cert que hi ha alguns municipis que no
ho han fet constar, entre ells hi ha l’Ajuntament de Palma. Però
ara, mentre vostès parlaven, m’he preocupat de mirar-ho i he
agafat alguns referents dels que hi ha aquí -si llavors ho volen
veure- de llocs que són turístics, i em puc equivocat perquè no
sé si són del tot turístics o no; per exemple a Mallorca Sant
Llorenç des Cardassar, crec que la policia es la que va a... Cala
Millor, potser?, i tal. Bé, aquests diuen: “Jo estic per davall en
10 policies dels que em toquen”. Santa Antoni de Portmany, a
Eivissa, diu: “A mi me’n falten 12". Formentera: “A mi me’n
falten 7"; Calvià diu: “Me’n falten 20". Això és el que tenim. 

Però, clar, amb l’esmena que vostès presenten, Sr. Lafuente,
jo els respect moltíssim, no pot ser d’una altra manera, però
estan posant el paquet, la responsabilitat al Govern balear d’una
cosa que no és responsabilitat seva, que és dels ajuntaments;
estan dient als ajuntaments “miri, ajuntament, vostè és la seva

policia; faci aquestes funcions per ajudar la Policia Nacional i
la Guàrdia Civil”. No, les funcions -la Sra. Riera ens ho diria
molt millor del que jo ho pugui explicar avui en dia- són les de
fer complir les ordenances municipals, bàsicament, tenen una
funció totalment diferent de la que puguin tenir la Policia
Nacional i la Guàrdia Civil. Sí que és cert que allà on funcionen
les juntes de seguretat evidentment les coses funcionen millor,
es complementen, es miren de complementar en les coses que
són possibles, però repetesc que allò que..., en la intervenció
que he fet al principi ho he posat de manifest, he llegit el que
deia l’Estat, el nombre de guàrdies civils i policies que havia
augmentat, però li estic dient que avui en tenim menys que
durant els mesos d’hivern, i al llarg de l’estiu en tendrem menys
que durant els mesos d’hivern, i aquí ve la gravetat.

El Sr. Morrás ha dit una cosa molt certa: a Eivissa ja no
tenim problemes d’ordre públic, només; aquí s’estan veient
algunes coses que són problemes d’ordre públic que la policia
municipal pot intentar solucionar si té el nombre suficient. Jo
mai no podré confessar qui m’ho ha dit, amb qui parl; perdona,
parl amb caps de la policia i de la Guàrdia Civil a Eivissa, i
estan espantadíssims del que pot arribar a passar, perquè diuen
que el que està venint són autèntiques màfies organitzades, són
autèntiques màfies de la delinqüència. Si no passen més coses
és perquè Déu no vol. Per tant nosaltres, Sr. Lafuente, no ens
podem conformar a dir només que som unes illes segures. Si
em ve un mitjà de comunicació i em demana de portes enfora
si som unes illes segures li diré que sí, perquè això és la història
el que demostra, però que estam en risc de no ser tan segures,
també; que la nostra responsabilitat és evitar arribar a ser unes
illes que no són segures, és la nostra responsabilitat i per això
som aquí, no per conformar-nos amb el que ha passat fins ara,
sinó per preveure el que ens pot passar en un futur. Sabem que
més gent comporta més delinqüència, i més delinqüència
necessita més seguretat, i això és el que no tenim. 

Jo li deia, Sr. Lafuente, que la seva esmena fa referència a
competències que són municipals, i per no mesclar una cosa
amb l’altra no la podem acceptar, i sí que, repetim, el que hem
de fer és demanar a l’Estat que ens doti amb els membres que
realment necessitam.

Res més, moltes gràcies, i perdoni, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Acabado el debate pasamos
pues a la votación de la Proposición no de ley RGE núm.
3226/17.

Votos a favor? 

EL SR. SECRETARI:

Sí, 12 vots a favor. Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Pues, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la
sesión.
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