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EL SR. PRESIDENT:

Començam la comissió. Bon dia, senyores diputades i
senyors diputats. Començam la sessió d’avui i, en primer lloc,
els deman si es produeix cap substitució.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, president, Maria Antònia Sureda substitueix Jaume
Font.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Sí, Sr. Presidente, Montse Seijas sustituye a Sílvia Tur.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Sandra Fernández sustituye a Antonio Gómez.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, president, Juli Dalmau substitueix Xico Tarrés.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs substitueix Andreu Alcover.

EL SR.  PRESIDENT:

Gràcies. Doncs passam a l’únic punt de l’ordre del dia
d’avui, que consisteix en el debat de les proposicions no de
llei 3100 i 3113/18.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3100/18,
presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
relativa a l’execuci ó del  projecte del centre
d’interpretació de la Reserva de la Biosfera de Menorca
a S’Enclusa.

Començam pel debat de la Proposició no de llei 3100/18,
presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa
a l’execució del centre d’interpretació de la Reserva de la
Biosfera de Menorca a S’Enclusa. Per a la seva defensa té la
paraula la Sra. Diputada Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President del Parlament, i bon dia a tothom.
Disculpeu el retard en l’arribada meva d’avui.

El passat mes de gener l’Ajuntament de Ferreries va
reiterar de nou el seu interès, i per unanimitat, la voluntat que
es mantingués viu el projecte de S’Enclusa del centre
d’interpretació  de la Reserva de la Biosfera, que ve d’una
inversió estatutària de 7 milions d’euros que lamentablement
s’han hagut de tornar, i s’han hagut de retornar a causa d’una
sentència i perquè el Govern del Partit Popular no va
reivindicar, no va reclamar aquesta inversió.

L’argument del Partit Popular per no executar el projecte
i trobar-nos en la situació que tenim avui era que el pacte
s’havia gastat els doblers en despesa corrent, i açò ho hem
sentit en aquesta cambra mil i una vegada, i els hauríem de dir,
de demanar, com és possible que si el pacte de progrés es va
gastar els recursos en despesa corrent, com és possible que el
govern de canvi hagi trobat els recursos, els hagi recuperat i
els hagi pagat. La resposta és molt senzilla: era mentida, el que
deia el Partit Popular era mentida, era una partida
pressupostària finalista i els recursos han existit sempre.

El Consell de Menorca i l’Ajuntament de Ferreries han fet
la feina, la seva feina, tant pel que fa a l’accés com a
l’avantprojecte, i ara només resta el finançament, un
finançament que hi era el 2009 però que el poc interès del
Partit Popular del Sr. Bauzá, del Sr. Company, va fer que es
perdés. Ara l’Ajuntament de Ferreries reclama, pensam que
amb molt de sentit comú, recuperar la inversió. Depèn
bàsicament de la voluntat política del Govern de l’Estat de
complir el protocol d’intencions. Per açò insistim en aquesta
proposta i demanam al Govern que exigeixi i faci força perquè
Madrid compleixi els seus compromisos. 

Per tant deman vot favorable dels membres d’aquesta
comissió a la nostra petició: “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de l’Estat a donar compliment al protocol
d’intencions signat dia 3  de desembre de 2015 entre el
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i el Govern
de les Illes Balears, per garantir el finançament del centre
d’interpretació de la Reserva de la Biosfera de S’Enclusa.”

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. El Grup Parlamentari Popular ha
presentat l’esmena RGE núm. 9920/18 i, per a la seva defensa,
té la paraula el Sr. Juan Manuel Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. El tema de la
inversió a S’Enclusa, al projecte de S’Enclusa, és una qüestió
llarga, extensa, i que duim molts d’anys amb motiu de debat;
de fet va començar l’any 2009, i la documentació d’aquest
projectes doncs és prou complexa i hi ha una quantitat
important d’actes administratius que demanen el compliment
d’aquesta inversió. Va començar amb un conveni amb
Turespaña el mes d’agost de 2009, es va fer un conveni amb el
consell insular i el Govern també el 2009, es va ratificar una
altra vegada el 2009; després, el 2013, es va demanar una
pròrroga a Turespaña, després una segona pròrroga també el
2013; el 2014 es va demanar una segona pròrroga... 

I té qualque qüestió també un tant curiosa, per exemple que
es va programar fer un centre d’interpretació dalt la muntanya
de S’Enclusa quan no s’hi tenia l’accés, l’accés a aquest
centre, és a dir, el consell insular era propietari d’un terreny
a dalt de S’Enclusa però no era propietari de l’accés a aquest
terreny, amb la qual cosa -també una qüestió prou singular- es
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va fer amb un decret llei urgent, per part del Govern del Sr.
Antich, la declaració d’interès general de l’accés a S’Enclusa.
Curiosament el mes de maig de 2011 el consell insular va
declarar la urgència de l’ocupació de l’accés a S’Enclusa, i ho
va fer -és molt curiós, perquè s’ha de veure l’expedient- amb
una valoració de 60.000 euros. Açò ha acabat en un plet que ha
costat al consell insular 700.000 euros, és a dir, més de deu
vegades la valoració que amb una declaració d’urgència
d’ocupació per adquirir l’accés a S’Enclusa, perquè estava
tirant endavant un projecte sense tenir l’accés, idò ha costat
deu vegades més al consell insular, que ha avançat els doblers
el consell insular.

Va agafar tota l’època de crisi econòmica, evidentment es
van prioritzar altres inversions, i els doblers d’aquest projecte,
en teoria finançat per doblers estatutaris, al Consell Insular de
Menorca no van arribar i el Govern balear se’ls havia gastat i
no tenia els doblers en cash per finançar aquesta inversió.

Per tant, nosaltres estam d’acord a recuperar, en aquest
moment en què hi ha una recuperació econòmica per part de
les administracions públiques, aquest projecte; estam d’acord
que al consell insular se li..., a més que ha avançat els doblers,
en aquest moment més de 700.000 euros, només pel tema de
l’accés, que haurien de ser finançats en aquest cas per fons
estatutaris, els ha avançat el Consell Insular de Menorca a
pesar de la, diguem, previsió un tant imprudent i amb un abús
de dret important per part del Govern del consell insular de fer
la urgent ocupació i llevar a un particular uns terrenys i uns
accessos valorats deu vegades més pels tribunals del que havia
fet el mateix consell insular. Però, bé, tenint en compte açò,
crec que l’important, en defensa dels interessos públics, és
que es pugui recuperar aquest projecte, que es puguin
recuperar aquests doblers, i per tant hi donaríem suport.

El que sí demanam amb la nostra esmena és posar una data,
és a dir, posar una data, en aquest cas abans de final d’any, que
aquest protocol d’intencions, que es va firmar dia 3 de
desembre, i un protocol d’intencions sabem que és una
manifestació de voluntat però sense partida pressupostària, en
aquest moment es puguin fer els canvis de partides o les
modificacions de partida pressupostària corresponent, donant
tres mesos de temps perquè es pugui convertir en un conveni
amb una data concreta, és a dir, que hi hagi reserva
pressupostària; perquè els protocols d’intencions és una mera
manifestació de voluntat política, però s’han de traduir en un
conveni que tengui partida pressupostària darrere que li doni
força.

Per tant estimam que, tenint en compte el temps que ha
passat, tenint en compte els problemes que ha tingut aquest
conveni, tenint en compte els esforços -i per escrit tenc aquí
les vegades que el govern del Partit  Popular del Consell
Insular de Menorca, per exemple, va demanar la pròrroga i tota
la feina que va fer l’equip de govern del consell insular per
intentar rescatar aquest conveni- i els problemes de finançació
que es va trobar el Govern balear en els anys de la crisi, tenint
en compte la nova situació econòmica, tenint en compte que
hi ha aquest protocol d’intencions, tenint en compte la posició
unànime de tots  e ls  partits a Ferreries, idò trobam oportú

aprovar aquesta proposta de MÉS per Menorca, però sempre
amb una concreció de data que li doni força de conveni, que li
doni força pressupostària darrere, que és el que donaria
credibilitat a aquesta manifestació d’intencions del 2015.

Per açò li donarem suport sempre que es doni suport a la
nostra esmena, que li donaria..., crec que acabaria de posar
l’obligatorietat d’inversió i no que quedi en una mera
declaració d’intencions.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Doncs passam al torn de fixar
posicions. Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la
paraula el Sr. David Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tots i a totes. Som
davant una proposta que es va registrar el mes de març
d’enguany, de 2018, i per temes que a la Mesa de la Comissió
d’Assumptes Institucionals hi havia molts de temes a tractar la
debatem avui, després de l’estiu. Ja ha passat un temps i encara
pensem que és un tema que a Menorca preocupa a moltíssima
gent i tampoc no s’entén molt bé el que ha passat.

Agraïm al Grup Parlamentari MÉS per Menorca per dur
aquesta iniciativa al Parlament, a veure si ací es té més força
a l’hora de demanar al Govern estatal que es pugui recuperar
aquesta inversió i també agraïm al Partit Popular les
explicacions donades quant al procés llarg i complex del per
què quasi deu anys després aquest projecte de fer un centre
d’interpretació de reserva de la biosfera de Menorca a
S’Enclusa encara no és realitat.

Crec que tots els partits o  grups polítics que tenim
representació al Parlament i que també tenim representació al
Consell Insular de Menorca, i també els partits que governen
a l’Ajuntament de Ferreries, estam tots d’acord que és un
projecte necessari, és un projecte que donaria un impuls molt
important a l’illa de Menorca com un exemple de
sostenibilitat i un centre de referència quant a la reserva de la
biosfera que ja fa més de vint anys que es va declarar i que
encara no ha tingut la importància que hauria de tenir i... com
a exemple de reserva de la biosfera al món.

Creiem que en el cas de tenir aquesta inversió que és
important, parlam de milions d’euros, és un inversió important
que des del Govern balear no es tenen els recursos necessaris,
han de provenir necessàriament del Govern estatal i per això
és important que es pugui dur a terme aquest protocol
d’intencions que va signar el Partit Popular a finals de l’any
2015. Són quasi tres anys des que es va signar el protocol
d’intencions, les excuses són que vàrem estar en crisi i que no
hi havia recursos suficients i hi havia altres prioritats, però ara
la situació és diferent, creiem que amb el canvi de govern a
l’Estat espanyol hi ha una oportunitat que hem d’aprofitar tots
els grups per demanar que torni aquesta inversió.
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I per la nostra part des del Grup Podem Illes Balears
votarem a favor d’aquesta proposta per a fer realitat un
projecte que ja fa molt de temps que hauria d’haver estat
realitat a Menorca.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martínez. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Biel Barceló. 

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc vull manifestar
el nostre suport a la proposició no de llei de MÉS per
Menorca per tal d’instar el Govern de l’Estat a donar
compliment al protocol d’intencions de desembre de 2015,
per garantir l’execució del centre d’interpretació de la Reserva
de la Biosfera a S’Enclusa.

En tot cas aprofitaré la intervenció per recordar un poc
com hem arribat a aquesta situació, crec que val la pena fer una
visió global i no només de S’Enclusa en relació amb el tema
de les inversions estatutàries. Vull recordar que teníem una
sèrie de convenis aprovats entre  el Govern de l’Estat i el
Govern de les Illes Balears, alguns dels quals corresponien, la
seva execució, als consells insulars per tal de dur una sèrie
d’inversions estatutàries a terme.

Vull recordar que a un moment donat el Govern del Sr.
Zapatero va aturar aquests convenis, al final de la seva
legislatura, i, posteriorment, quan ja va entrar el Sr. Rajoy, es
varen aturar definitivament tots i cadascun d’aquests convenis,
així i tot n’hi havia que estaven en vigor i que es podien dur a
terme.

En tot cas, aquí hi ha hagut, des del nostre punt de vista, un
incompliment estatutari per part del Govern de l’Estat, que
s’hauria d’analitzar perquè durant anys no hem tengut ni REB
ni inversions estatutàries, però bé, això és una altra qüestió.

En qualsevol dels casos en la passada legislatura hi va haver
quatre anys per dur a terme tota una sèrie de projectes que
s’havien aprovat en aquestes inversions estatutàries, entre els
quals el de S’Enclusa i hi va haver una total ineficàcia i inacció
per part del Govern, aleshores del Sr. Bauzá, i dels respectius
consells insulars per tal de dur a terme aquestes accions, varen
quedar absolutament aturades.

Al principi d’aquesta legislatura el primer que es va fer va
ser intentar evitar els mals per aquesta total inacció . Vull
recordar -i la Sra. Patri ho recordava- que l’excusa que es deia
per part del Partit Popular era que al seu dia aquests doblers
s’havien gastat en altres coses, excuses de mal pagador perquè
en aquesta legislatura hi ha hagut inversions estatutàries, per
exemple, a Menorca el Centre Bit de Menorca. Si es doblers
s’havien gastat com és possible que el Centre Bit de Menorca
s’executàs? Per posar un exemple, o avui per avui encara són
vives les possibles inversions estatutàries a Son Vives del

complex científic del Parc Bit de Palma o les del Sindicat de
Felanitx o la del centre d’interpretació Toni Catany de
Llucmajor, bé, estan vives i estan per tant en la possibilitat de
dur-les a terme.

Immediatament el que es va fer és aquest protocol
d’intencions de 3 desembre de 2015 que es va signar
efectivament, hi fa referència la proposició no de llei, i aquest
protocol d’intencions va dir per una banda les inversions
estatutàries que encara estan vives es prorroguen precisament
perquè es puguin dur a terme aquesta acció, però les que ja han
acabat el seu termini queden mortes i en tot cas el Govern de
l’Estat es compromet a donar una compensació similar per tal
que es puguin arribar a fer, però a canvi el Govern de les Illes
Balears ja ha de retornar els doblers. I així ha estat en el cas de
S’Enclusa i en el cas de la Platja de Palma on entre un i l’altre,
amb interessos inclosos, haurem pagat uns 23 o 25 milions
d’euros, entre S’Enclusa i ja estan pagats, el Govern de l’Estat
ja els ha cobrat.

Per tant, en aquests moments no hi ha cap problema perquè
el protocol d’intencions una vegada que estan pagades
aquestes quantitats es retornin, en execució d’aquest protocol
d’intencions, es retornin per part del Govern de l’Estat les
quantitats equivalents perquè es puguin dur... en un cas el de la
Platja de Palma, i en aquest cas el de S’Enclusa que és el que
ens ocupa.

Així mateix, torna la ineficàcia i la inacció; així mateix vull
recordar que el Govern Montoro-Rajoy ha tengut, des del 3 de
desembre de 2015 fins a la moció de censura,
aproximadament dos anys i mig -dos anys i mig- per
compensar el Govern de les Illes Balears, i que el Govern de
les Illes Balears a la vegada pogués passar aquests doblers a
Menorca i poder dur a terme S’Enclusa, el projecte  de
S’Enclusa, i no ho ha fet, han passat els pressuposts, han anat
passat els mesos i no s’ha fet.

Ara, la veritat és que em sobta molt veure que el Partit
Popular posa una esmena on diu “abans del 31 de desembre del
2018", beníssim, on hem de firmar?, donar compliment abans
del 31 de desembre del 2018. Però han tengut, el seu govern,
el Govern del Partit Popular a Madrid dos anys i mig per fer-
ho, dos anys i mig, i no han fet -no ho han fet.

En tot cas, des del nostre grup... reiterar, efectivament,
com he dit abans, aquest suport a aquesta proposició per instar
el Govern de l’Estat a donar compliment a aquest protocol
d’intencions firmat entre el Ministeri d’Hisenda i el Govern
de les Illes Balears i que finalment pugui ser una realitat el
projecte de S’Enclusa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Doncs pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula la Sra.
Maria Antònia Sureda.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Vagi per
endavant que des d’El Pi votarem a favor d’aquesta iniciativa
que presenta avui MÉS per Menorca, per afavorir l’execució
d’aquest projecte de centre d’interpretació de la Reserva de la
Biosfera a S’Enclusa.

Dit això, també ens veiem obligats a ser una mica crítics
en aquesta qüestió, un projecte que havia d’estar iniciat al
2009 i on en el 2014 el Partit Popular va reconèixer que
encara no s’havia fet res respecte d’això, i, segons varen dir,
si és cert o no, que es varen destinar a altres coses, hi ha hagut
discrepàncies en aquest sentit per part dels diferents grups. Jo
crec que així i tot al 2015 el Partit Socialista va dir que era per
a ells  una prioritat al programa electoral, es va concedir
aquesta prorroga de quatre anys perquè es pogués començar
aquest centre.

Crec que han passat gairebé deu anys, una dècada
arrossegant un tema i parlant de pròrrogues, 7 milions que no
es gasten així com toca i ara s’han de tornar i ara no i... i.... i
ens els tornen donar. Crec que tot plegat és un despropòsit, un
despropòsit que no compartim així com s’ha fet sobretot pel
menyspreu que s’ha tengut cap als menorquins i cap al consens
que hi havia per fer aquest centre d’interpretació i per tant
rebutjam la gestió d’així com s’ha fet i s’ha dut aquest tema.

Ara bé, crec que més enllà de tot això, evidentment
votarem amb responsabilitat i esperam que es comencin a fer
les passes així com toca perquè aquest centre d’interpretació
de S’Enclusa sigui una realitat tan aviat com sigui possible.

Nosaltres l’esmena del Grup Parlamentari Popular la
veiem bé perquè deixi de ser com bé s’ha dit una declaració
d’intencions i es pugui convertir en una realitat aviat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Doncs, pel Grup Parlamentari Mixt
té la paraula la Sra. Montserrat Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Pues, dar soporte a esta iniciativa.
Yo no voy a entrar en los antecedentes y demás, yo pienso que
ya lo han hecho los anteriores diputados con cada uno en su
parcela, lo que sí le pediría a MÉS per Menorca que sí que
aceptase la enmienda del Partido Popular para poner ya una
fecha, porque yo pienso que ya se ha esperado lo suficiente y
esto ya toca concretarlo y que no haya más dilaciones y el
dinero que llegue para ejecutar este proyecto.

Nada más. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seijas. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, president. Donarem suport a la iniciativa de
MÉS per Menorca. Per una vegada podem celebrar que el
funcionament del Parlament faci que arribi amb un cert retard
aquesta iniciativa a debat i a aprovació perquè així sortirà
aprovada per unanimitat, perquè el canvi de govern a Madrid ha
generat un canvi de sensibilitat en el Grup Popular i  fa
possible que aquesta esmena surti per unanimitat, perquè ja
tenen permís per poder votar aquestes coses i no només tenen
permís per poder-les votar a favor, sinó que a sobre els ha
entrat la pressa de cop, la urgència. Ara ja és un fet peremptori
allò que ha anat rodant pels despatxos de la presidència del
Consell de Menorca del Sr. Tadeo, i que ha anat rodant, fins i
tot renunciant a les inversions en els despatxos del Sr. Bauzá
i del Sr. Aguiló, i del Sr. Marí Bossó, després, ara és una
prioritat, i és una prioritat urgent.

Fa molts d’anys que des de Ferreries piquen sobre
l’Enclusa i piquen amb ferro fred, debaten amb ferro fred per
tirar aquest projecte del centre d’interpretació endavant. El
Govern de les Illes Balears també a l’actual legislatura ha
hagut de debatre i ha debatut amb ferro fred sobre s’Enclusa
per tal d’aconseguir la recuperació de les inversions
estatutàries, que mai no es van gastar en altra cosa, perquè qui
hagi estat a una institució pública sap que quan hi ha un
conveni finalista els recursos són finalistes i, per tant, els
doblers en caixa te’ls hagis gastat en el que te’ls hagis gastat,
el recurs és finalista. Per tant, aquells recursos han de ser-hi.
I evidentment, o posam en qüestió el cos d’interventors de
l’administració pública o hem d’entendre que açò és així. 

També hem de celebrar, ho ha dit el Sr. Lafuente a la seva
intervenció, hem de celebrar que aquest protocol ara es pugui
convertir en un conveni i, per tant, així com ho ha expressat
ell, doni credibilitat a la voluntat política, és a dir, que signem
un conveni per donar credibilitat a la voluntat política dels
signants del protocol, és a dir, perquè es veu que el Sr.
Montoro no té credibilitat, segons el Sr. Lafuente, credibilitat
política almanco, i, per tant, ara necessitam que la ministra
d’Hisenda actual firmi un conveni per dotar de credibilitat al
Sr. Montoro. Jo abans ja m’ho pensava, però que ho digui el
Sr. Lafuente crec que també és de celebrar.

No vull entrar a debatre sobre la imprudent previsió, com
diu el Sr. Lafuente, de la valoració de la pujada a S’Enclusa,
del camí de S’Enclusa, que va fer el consell insular. Supòs que
el Sr. Lafuente ho sap, que qui valoren els costs en un procés
d’expropiació pública són els serveis competents en la
matèria, i normalment, i en el cas del Consell de Menorca, que
conec bé, els tècnics que ho valoren solen ser molt defensors
de l’interès públic i, per tant, diguéssim, sempre miren
d’ajustar el preu al que consideren el preu just de mercat, sí,
perquè és el que diu la llei, però sempre mirant que els
recursos públics es gastin amb tot rigor i tota serietat.

Després els tribunals han incrementat tot aquest cost és
també un... també hauríem de pensar per què? Per què? I, és
clar, els tribunals de vegades valoren els preus a l’hora
d’expropiar terrenys segons les valoracions que s’han fet
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anteriorment, i, en el cas dels tribunals, moltes vegades no
valoren només els costs de les valoracions que s’han fet a
Menorca sinó que s’han fet a les Illes Balears i, és clar, com
que aquí s’han pagat preus per determinats terrenys per fer
obres públiques amb molta generositat, per part d’alguns
governs, carreteres d’Eivissa, per exemple, algunes inversions
a Mallorca, per exemple, algunes inversions a Menorca, també
fetes pel Govern, record inversions de la Sra. Cabrer on es van
pagar terrenys de manera molt generosa, fa que les valoracions
que fan els tribunals d’aquests preus d’expropiació es disparin.

És a dir, quan un és molt generós arribant a un mutu acord
amb un privat, amb una persona... amb un propietari privat dins
un procés expropiatori, no només és generós amb aquell
propietari particular, sinó que acaba sent generós amb tots els
propietaris en general que tenen terrenys susceptibles de ser
expropiats, perquè infla, infla les valoracions de la resta. Per
tant, millor equivocar-se per sota, d’inici, com va fer el
Consell de Menorca, que no i haver de, diguéssim, el
propietari privat de tornar doblers... perdó, és millor tirar per
baix i, per tant, haver d’acabar-hi afegint davant els tribunals
d’expropiacions que no a l’inrevés, ser massa generosos,
generar uns sobrepreus al pitjor dels casos, en el millor del
casos que el propietari privat, també ha passat, hagi de tornar
doblers a l’administració pública. En el cas d’Eivissa hi va ser
un cas flagrant que el Sr. Matutes va haver d’acabar tornant
doblers d’expropiacions al Govern de les Illes Balears. 

Per tant, donarem suport a la iniciativa, no tenim cap
problema amb la urgència que ara li ha agafat al Sr. Lafuente,
encantats que el conveni estigui signat dia 31 de desembre,
que els recursos estiguin posats en els pressuposts generals de
l’Estat, que s’aprovaran previsiblement abans de finals
d’enguany. I si fos possible també que s’hagués iniciat aquest
centre d’interpretació, açò ja és demanar massa, però esperem
que a partir que es firmi el conveni, aquest conveni, després de
tants d’anys, realment es faci efectiu, perquè hi ha hagut massa
suspensions de conveni, massa pròrrogues de conveni, massa
anul·lacions de conveni, i ja està bé que la gent de Ferreries
hagi de debatre, debatre amb ferro fred, per aconseguir a la fi
que S’Enclusa, el centre d’interpretació de S’Enclusa, sigui
una realitat.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Ara procediríem a la suspensió de la
sessió durant deu minuts, per tant, deman al Grup Parlamentari
MÉS per Menorca si els fa falta o podem continuar.
Continuam.

Doncs, intervenció del grup proposant per fixar posicions
i assenyalar si accepta o no l’esmena, té la paraula la Sra.
Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Primer de tot, agrair el suport de
tota aquesta comissió a aquesta iniciativa nostra, moltes

gràcies. Vull dir que sí, que acceptam l’esmena del PP,
evidentment, i teniu raó, si no posam una data després de la
dilació d’aquest projecte i tot açò...millor, millor que acotem
una mica els terminis.

Voldria fer un altre agraïment especial al Sr. Barceló per
l’explicació que ha donat, que crec que ha estat molt completa,
de com ha estat la història de les inversions estatutàries i que
lliga perfectament una mica amb el debat que vam fer ahir
també al plenari, límit de despesa, REIB, finançament... és la
història inacabable d’aquesta comunitat. 

Ho torn a dir, moltes gràcies pel suport. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Entenc, doncs, que queda aprovada per
unanimitat? Per tant, en conseqüència, queda aprovada la
Proposició no de llei RGE núm. 3100/18, relativa a
l’execució del projecte del centre d’interpretació de la
Reserva de la Biosfera de Menorca a S’Enclusa.

2) Proposició no de llei RGE núm. 3113/18,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS, relativa a millorar la
seguretat ciutadana a les Illes Balears i avançar cap a un
model propi de policia.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 3113/18, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a millorar
la seguretat ciutadana a les Illes Balears i  avançar cap a un
model propi de policia. Per tant, per a la defensa de la
iniciativa té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyors i senyores diputats. Avui
presentam una proposició no de llei que està pensada amb
intenció de millorar la seguretat ciutadana de les nostres illes.
Aquesta proposició no de llei la presentàrem en març de
2018, era abans de la temporada turística, perquè és sabut que
hi ha un cert desconcert entre... descontent, perdó, entre els
ciutadans i ciutadanes de les nostres illes, als ajuntaments, per
la manca d’efectius tant d’infraestructures destinades a la
protecció de la ciutadania com també de personal.

Els quarters de la Guàrdia Civil, per exemple, es troben en
molt mal estat i tenen insuficiències de mitjans i, com dic, de
personal que no fan més que créixer. Entre el 2011 i el 2017
hi ha hagut, s’han reduït els agents tant de la Policia Nacional
com els de la Guàrdia Civil en 245 agents, baixen els efectius,
però incrementa la inseguretat. L’índex de criminalitat a
Mallorca va pujar un 4%, però, com dic, aquests efectius, que
no parlam d’un nombre d'efectius massa gran de la Policia
Nacional, parlam de 1.645 a una rebaixa de 1.503 i, de la
Guàrdia Civil, de 2.040 a 1.937, per tant aquests 245 agents,
com dic, es noten i es noten molt.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201803113
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S’ha d’afegir a tot això la Llei de sostenibilitat i
racionalització de l’Administració local, que ha posat moltes
traves a la contractació i ampliació de les plantilles de policia
local. Això tots els batles i els regidors de policia ho han
demanat i han sol·licitat que per favor s’arreglàs aquest fet,
perquè no ajuda gens a la seguretat de la ciutadania dels
nostres municipis.

Analitzant i assumint aquesta situació, des d’El Pi creiem
imprescindible que l’Administració de l’Estat i el Govern de
les Illes facin feina per millorar el finançament, i per
coordinar de manera efectiva els diferents cossos de
seguretat. Per això vàrem presentar aquesta proposició no de
llei, en què dins els tres punts sol·licitam -i vull fer èmfasi en
el primer punt-, que és instar l’Estat a millorar de forma
immediata les inversions per fer front a la situació de les
forces i cossos de seguretat de l’Estat a les nostres illes, tant
pel que fa a la dotació dels mitjans com al manteniment de les
infraestructures, que tots coneixem que hi ha hagut quarters
que s’han anat tancant.

En el segon punt, instam l’Administració de l’Estat a
modificar la Llei de sostenibilitat i racionalització  de
l’Administració local per tal que els ajuntaments puguin dotar
les plantilles de Policia Local i adequar-les a les necessitats
de cada municipi. I en el punt 3 instam l’Estat, com el Govern
de les Illes Balears, perquè hi hagi una col·laboració entre ells
per garantir el finançament suficient i la coordinació pertinent
entres els diferents cossos de policia; si això és per iniciar
una policia pròpia, que sigui sempre en coordinació amb la
Guàrdia Civil, com dic, i amb la Policia Nacional, i perquè es
pugui arribar a tots els punts on hi ha necessitats a les nostres
illes, i amb els agents que tenim no són suficients.

Dit això esperam sentir les seves valoracions i que donin
suport a la nostra iniciativa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Passam al torn de fixar posicions. Pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Juan Manuel
Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, president. En primer lloc, vull manifestar que,
efectivament, crec que tenir uns cossos de seguretat que
funcionin, que siguin eficaços, que es trobin ben dotats tan
materialment com personalment, és fonamental per garantir
les llibertats i la seguretat dels ciutadans, quan l’aplicació de
les lleis, l’aplicació de les normes, la convivència ciutadana no
seria possible si no tenim uns cossos de seguretat que facin la
seva feina correctament, que la facin d’acord amb la llei,
d’acord amb l’ordenament jurídic, d’acord amb la Constitució,
i que siguin garantia de l’aplicació d’aquesta convivència.

Quan veiem en aquesta comunitat autònoma fets com posar
pancartes que insulten els cossos de seguretat i fets d’aquest
tipus, crec que la majoria dels ciutadans el que senten és
indignació, i crec que quan veiem manifestacions d’aquest

tipus les administracions públiques, les institucions públiques
d’aquesta comunitat haurien de manifestar de forma
contundent el seu rebuig a aquestes posicions totalment
minoritàries que insulten les persones que vetllen per la
defensa dels nostres drets. Desgraciadament ho hem vist
aquest estiu.

Crec que els col·lectius policials, en general, tant de la
Policia Nacional, la Guàrdia Civil, com també la Policia Local
de tots els nostres municipis, fan la feina correctament, i com
a totes bandes si hi ha una equivocació, si hi ha un error, si hi
ha una persona que ho fa malament açò mai no s’ha d’entendre
com a una desqualificació de la professionalitat, de l’eficàcia
i de l’ètica d’aquests col·lectius i cossos de seguretat.

Per tant, tot el nostre suport al punt primer. Pensam que
també és fonamental l’equiparació salarial de la Guàrdia Civil
i la Policia Nacional respecte  d’altres cossos policials
d’Espanya, que hi ha un acord firmat i amb dotació
pressupostària que suposa una inversió de més de 1 .400
milions d’euros per a equiparació salarial, i esperam que
aquest punt es pugui acomplir.

L’ampliació de plantilles de la Policia Nacional i la
Guàrdia Civil també s’ha fet un esforç important; enguany han
sortit a concurs i, per tant, a oposicions més de 2.500 places,
per exemple, de la Guàrdia Civil, i s’hi han presentat més de
20.000 persones a aquestes oposicions, amb la qual cosa es
dotarà de més mitjans amb un nivell de professionalitat i
d’estudis important. S’ha de tenir en compte que en aquestes
darreres oposicions, per exemple, a la Guàrdia Civil s’han
presentat més de 3.000 persones que tenien llicenciatura o
doctorat per optar a places de la Guàrdia Civil. Per tant el
nivell de les forces i cossos de seguretat de l’Estat, i jo crec
que, en general, és un nivell important.

S’ha de tenir també en compte la importància dels reforços
en la nostra seguretat, amb la situació que tenim d’inseguretat
a altres llocs, com al sud d’Espanya per tot el tema del
narcotràfic, la necessitat de tenir ben dotats i correctament
amb infraestructures i serveis els cossos de seguretat a Ceuta
i a Melilla, que tenen una pressió important i una feina
important amb la pressió... amb la crisi migratòria, i per tant
crec que hem de tenir aquesta visió general de les necessitats
de seguretat del conjunt del país i açò és important.

Després he de manifestar, respecte del punt segon, de la
taxa de reposició, vull recordar que precisament el Govern del
Partit Popular va modificar la llei respecte de la taxa de
reposició dels cossos policials i va passar del zero, que havia
posat el Partit Socialista, al cent per cent de la taxa de
reposició, en considerar serveis essencials els cossos de
seguretat. I també, que es va firmar el conveni per la qüestió
d’interins per facilitar la realització d’oposicions i
d’estabilitat que afectava també plenament tots els... , en
especial la policia local. Respecte del tercer punt... Per tant en
aquest punt ens abstindrem precisament perquè pensam que el
que s’ha fet ha estat millorar de forma notòria el que hi havia
anteriorment amb el Govern socialista.
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I en el punt tercer... en principi estam a favor, evidentment,
de les millores de coordinació dels diferents cossos de
seguretat; no veiem clar el tema d’un model..., què vol dir un
model de policia propi a les Illes Balears, i més tenint en
compte qualque experiència de policies autonòmiques, que el
que no han fet ha estat precisament millorar la coordinació
entre cossos i forces de seguretat. Per tant la nostra postura
serà d’abstenció.

Sí que votarem a favor del primer punt, i ens abstindrem als
punts segon i tercer. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula el Sr. Aitor Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sr. Presidente. Desde el Grupo Parlamentario
Podem Illes Balears daremos soporte todos los puntos de la
proposición no de ley, haciendo mención de que en el tercero,
en cuanto a la creación de un cuerpo de policía propio,
siempre hemos estado a favor de ello y de ir poniendo esas
bases para que al final esta comunidad autónoma lo tenga, y lo
tenga porque entendemos que desde la cercanía también se
puede ofertar más seguridad y más dotación y más
conocimiento de lo que supone todo el territorio.

Pero, claro, todo eso con la colaboración de los
ayuntamientos, que serían imprescindibles también en la
coordinación con esa policía propia, y por eso nos parece
fundamental el segundo punto de esta proposición no de ley,
que lo hemos dicho también en esta comisión y en otras
muchas, y en otros debates de este parlamento, que la Ley de
sostenibilidad y racionalización de la administración local está
suponiendo una mordaza económica a las administraciones
locales, y no sólo para dotar... o posiblemente para poder
dotar de policías y de mejorar las infraestructuras de éstas en
los ayuntamientos, sino para llevar todas las políticas en
beneficio de la gente, sociales también. Por eso nos parece
que esta ley debe ser modificada de una vez por todas y
esperemos que no acabe cambiando de denominación y que la
ley Montoro pase a denominarse el sostenimiento de la ley
por parte de Montero.

Daremos apoyo a toda esta proposición no de ley.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Morrás. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Biel Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull dir que
efectivament, històricament, a les Illes Balears hem tengut
aquests dos problemes, sobretot aquests darrers anys, el

primer la falta de dotació d’efectius suficients tant de Policia
Nacional i de Guàrdia Civil com pel que fa també a les
infraestructures que duen aquests dos cossos policials i a més
-i la mateixa proposició no de llei d’El Pi ho especifica-
aquests efectius s’han anat reduint any rere any i més agrejat
justament quan més falten que són les temporades d’estiu,
perquè, lògicament, aquests policies que estan aquí tenen dret
també a gaudir de les seves vacances i els policies que venien
de reforç no han estat suficients en aquests darrers anys ni tan
sols per cobrir la plantilla que estava de vacances, no ja per
incrementar la plantilla a l’estiu, que és necessari per
l’increment de feina, sinó per cobrir les baixes que hi havia,
per vacances o per altres motius.

Per tant, aquesta situació ha estat molt greu, molt greu, i la
veritat és que ha estat lamentable en aquest sentit la deixadesa
que el Govern del Sr. Rajoy va tenir amb les Illes Balears
aquests darrers anys en aquest sentit.

A això encara a sobre s’hi ha d’afegir l’agreujant de
l’aplicació de la llei Montoro i que el fet que les plantilles de
Policia Local durant molts d’anys no s’han pogut moure i han
estat absolutament insuficients per fer front a la creixent
demanda i, a més, s’ha provocat també una creixent
interinització d’una part de les plantilles de Policia Local
que... que també hem de pensar en la precarietat en què molts
d’aquests treballadors han estat treballant aquests darrers anys.

Efectivament, com el Sr. Lafuente reconeixia, darrerament
hi ha hagut un canvi a la normativa que ha permès que hi hagi
una reposició d’efectius, però ha estat molt darrerament, Sr.
Lafuente, hem estat molts d’anys en aquesta situació amb els
ajuntaments reclamant, amb el Govern de les Illes Balears
reclamant en aquest sentit.

Ara, efectivament, aprofitant aquesta obertura ajuntaments
i Govern s’han posat immediatament a preparar places, a treure
places, a fer oposicions i a intentar revertir aquesta situació
que, lògicament, s’ha produït i que no és reversible fàcilment,
precisament perquè si no deixes de reposar efectius
continuadament llavors vénen aquests problemes importants
d’envelliment de les plantilles de Policia Local, cosa similar
podria passar amb les plantilles de bombers, d’envelliment
com deia i d’insuficiència de recursos sobretot tenint en
compte la creixent demanda que hi ha.

Per tots aquests motius des del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca donarem suport als tres punts, tant al de reclamar
a l’Estat les inversions i la dotació d’efectius necessaris per
a una adequada atenció a les Illes Balears, com al tema que a
la Policia Local evidentment hi pugui haver una reposició real
d’adequació a les necessitats dels municipis, com al fet d’anar
avançant cap aquest model policial propi de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula la Sra. Patricia Font.
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LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Donarem suport a la iniciativa d’El
Pi per coherència ideològica, perquè la creació de la policia
autonòmica està contemplada a l’Estatut, perquè durant
aquesta legislatura ja n’hem parlat, perquè els funcionaris que
arriben a les nostres illes han de poder viure bé i la nostra
ciutadania mereix ser ben tractada i protegida.

El llistat dels motius és llarg i un dels que més pes té és
reivindicar les inversions necessàries per part de l’Estat a la
nostra comunitat, a veure si d’una vegada per totes podem
considerar que estem en igualtat de condicions amb la resta de
les comunitats, i és que si aportem al fons de solidaritat bé
haurem de rebre, no?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Doncs pel Grup Parlamentari Mixt té
la paraula la Sra. Montserrat Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Daré soporte a esta iniciativa y
poco más..., nada más que aportar a lo que han comentado
anteriores portavoces.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Seijas. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Juli Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Gràcies, Sr. President. La valoració inicial que fem
d’aquesta PNL és que genera una certa unanimitat entre tots
els grups, fonamentalment perquè tracta dues qüestions les
quals ja generen aquesta unanimitat, la primera és la seguretat
ciutadana, que és sense cap dubte un tema sensible, i la segona
un fet objectiu que és la manca d’efectius que històricament
pateix la nostra comunitat autònoma sobretot a l’estiu i
sobretot en aquells municipis que tenen un caire més turístic.

En aquest sentit hem de tenir en compte la relació  de
competències en matèria de seguretat, com es distribueixen,
ràpidament esmentaré aquest punt. La Constitució Espanyola
estableix que la seguretat pública és una competència
exclusiva de l’Estat tot i que és vera que la Llei Orgànica de
forces i cossos de seguretat de l’Estat preveu que les
comunitats autònomes i els municipis puguin participar en
aquesta competència que desenvolupa l’Estat en relació amb
la seguretat pública. En el marc d’aquest marge que té la nostra
comunitat autònoma en relació amb seguretat pública,
l’Estatut d’Autonomia a l’article 30.19 recull la tasca que pot
desenvolupar en matèria de coordinació i l’article 33 esmenta

la competència del Govern en relació amb la creació de la
policia autonòmica.

Dins aquest marc que té el Govern en relació amb les
seves competències, s’han portat a terme al llarg d’aquesta
legislatura fonamentalment dues accions principals: la primera
va ser l’aprovació del Decret 1/2017, que ja actua, per
resoldre algunes de les qüestions que tracta aquesta PNL i que
preveia un procediment de contractació extraordinari per a
municipis per poder gestionar o millorar la situació  de les
places que estaven dotades de forma interina i al qual s’han
acollit municipis com... els municipis d’Artà, Bunyola, Calvià,
Capdepera i Palma.

Igualment -i ho sabeu perquè ja aviat farà un any que es va
aprovar- la modificació de la Llei de coordinació, que també,
entre les seves aportacions, preveia una millora de la seguretat
a través de posar en valor la proximitat dels cossos de les
policies locals i a través també d’una formació més adient dels
agents; també feia esmentava l’eficiència del servei de les
policies locals en establir procediments regulats per
coordinar els diferents cossos de la policia local. I, finalment,
també preveia un punt que també és protagonista en aquesta
PNL relatiu a l’estabilitat de les plantilles perquè aquestes
estiguin més arrelades als municipis on desenvolupen la seva
tasca i que per tant es pugui prestar aquest servei més de
proximitat al ciutadà.

Evidentment en aquest punt topam amb la llei Montoro,
com bé s’ha comentat, i això és un dels motius pels quals
donam suport a un dels punts que contempla aquesta PNL.

Finalment, en relació amb el punt relatiu a la creació o a
l’avanç de la creació d’una policia autonòmica val a dir que la
llei que es va aprovar al desembre de l’any passat ja preveia en
una disposició addicional aquesta possibilitat. És cert que no
ha estat un projecte a desenvolupar durant aquesta legislatura,
com ha quedat demostrat dins el marc de les nostres
competències hi ha hagut altres prioritats en matèria de
coordinació de policies locals a resoldre abans que apostar
per la línia de la creació d’una policia autonòmica.
Evidentment, també requereix d’uns recursos que ara mateix
no tenim, però que en qualsevol cas el Govern ja va assenyalar
el camí a través de la Llei de coordinació en aquest sentit.

I en qualsevol cas -i acab amb això- crec que és fonamental
que els grups parlamentaris mantinguem el consens que es va
poder generar quant a la modificació de la Llei de coordinació
de les policies locals de les Illes Balears, sobretot en aquest
punt, perquè crec que no serà possible avançar amb un model
de policia autonòmica o un model de policia pròpia si tots els
grups parlamentaris en aquesta legislatura, i sobretot a la
següent, no tenen aquesta voluntat o no veuen clarament que
es pugui portar endavant aquesta iniciativa.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Dalmau. Per contradiccions té la paraula el
grup proposant, per tant, té la paraula la Sra. Maria Antònia
Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Vull agrair
el suport a aquesta iniciativa, vull dir que agraïm que tots els
grups parlamentaris donin suport al primer punt, perquè crec
que la importància, com he dit abans, és la seguretat de la
ciutadania i crec, i com tots els grups parlamentaris també
hem comentat, que s’han de reforçar els diferents cossos i
forces de seguretat de l’Estat a les nostres illes perquè els
agents que tenim són minsos i sobretot de cara a les
temporades turístiques.

Vull agrair també el suport al segon punt, per poder dotar
i estabilitzar les plantilles de la policia local. Tots els
municipis o molts de municipis han tengut manca d’aquesta
policia, hi ha hagut una aferra pilla entre els diferents
municipis moltes vegades per poder tenir la plantilla així com
tocava i poder... pagar més i, per tant, crec que això no ha de
succeir, s’ha d’estabilitzar.

I pel que fa referència al tercer punt també donar suport,
agrair als que donen suport a aquest punt. Vull dir que l’únic
del que parlam és de posar unes bases de futur, com marca
l’Estatut. Hi ha estudis de diferents tipus de policies pròpies,
per tant, crec que això és una cosa que també s’ha de debatre
entre tots, i el que vull que quedi molt clar és que sempre des
del Grup Parlamentari El P i e l que volem és que sigui en
coordinació amb la resta de forces i cossos de seguretat de
l’Estat i sempre dins les seves competències que tenguin cada
un. Per tant, és una feina de futur i en aquest cas nosaltres
només posàvem les bases.

Però prioritzar i agrair i fer l’èmfasi en el primer punt, que
és el que realment trobam que és un punt a priori i és un punt
en què s’ha d’actuar ja. Per tant, estic contenta que hi hagi el
consens de tots els grups parlamentaris.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Entenc, idò, que acceptaria la votació
separada dels punts. Entenc que en el punt primer hi ha
assentiment de tots els grups parlamentaris.

Doncs, passaríem a la votació del segon i del tercer, ho
voleu per separat o tot... plegat? Tot junt? Doncs, passam a la
votació del segon punt i del tercer punt. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Doncs, 8 vots a favor; cap en contra i 3 abstencions.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 3113/18, relativa a millorar la seguretat ciutadana
a les Illes Balears i avançar cap a un model propi de policia.

Com que no hi ha més assumptes a tractar, s’aixeca la
sessió. 

Moltes gràcies.
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