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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, demanaria si es produeixen
substitucions.

Bé. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia que consisteix
en el debat de les Proposicions no de llei RGE núm. 5138 i
4471/19.

1) Proposició no de llei RGE núm. 5138/19,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa al
pagament immediat de les ajudes estatals previstes per
pal·liar els efectes de la catàstrofe patida pel Llevant de
Mallorca el passat octubre del 2018.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
5138/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a pagament immediat de les ajudes estatals previstes per
pal·liar els efectes de la catàstrofe patida pel Llevant de
Mallorca el passat octubre del 2018. 

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari, té la
paraula la Sra. García, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, president, bon dia, senyores i senyors
diputats. La iniciativa que avui presenta aquí el Partit Popular
i, a més, per via d’urgència, té com a objectiu principal posar
de manifest la poca sensibilitat que té el Govern d’Espanya, el
Govern del Sr. Sánchez, amb els problemes de les Illes
Balears. Un any després, quasi un any complet després que
s’hagin produït aquests desastres naturals a la zona del Llevant,
encara no s’han rebut els 20 milions que el Sr. Sánchez es va
comprometre amb la seva visita; un any en què no només és
que no s’hagin pagat aquest doblers, sinó que encara no està
completada l’habilitació del procés per recollir tota la
informació, totes les despeses dels diferents ajuntaments i
consells insulars perquè es puguin justificar i rebre aquest
doblers. Una situació que el propi delegat del Govern trobava
que era fora de lloc, que demanava disculpes als ajuntaments,
als ciutadans perquè ell mateix, el representant del Govern
d’Espanya, considerava que era un termini massa llarg, i tot
això a un moment en què molts dels ciutadans que varen patir
aquesta desgràcia tenen molts de problemes per poder seguir
la seva vida.

Per tant, el Partit Popular el que demana amb aquesta
esmena és que el Parlament de les Illes Balears constati
aquesta deixadesa del Govern de l’Estat en relació amb el
pagament d’aquestes ajudes, els 20 milions que es va
comprometre. També reconeixem que la resta dels 20 milions
del total dels 40 han estat més àgils per part de les
administracions locals, insulars i autonòmiques, però ara fan
falta aquests 20 milions perquè es puguin dur a terme totes les
reformes estructurals i evitar que en un futur aquests pobles
doncs tornin a patir aquestes circumstàncies tan greus si hi
torna a haver una torrentada d’aquesta magnitud.

Per tant, per un costat, constatar aquesta falta de
sensibilitat, i la segona proposta que fem des del Partit
Popular és instar que es paguin de forma immediata pel
Govern d’Espanya aquests 20 milions, perquè, a més, ha fet
quasi tota la part ja més complexa: va aprovar el reial decret;
va habilitar una línia pressupostària; va fer la reserva d’aquest
crèdit; i ara només li queda posar en marxa aquest procés, que
ens consta que la setmana passada varen començar els
ajuntaments a descarregar-se l’aplicació la qual és complexa,
pel que ens diuen els tècnics, només falta aquest tros de la
darrera part del procediment administratiu, que semblava que
seria el més fàcil. Per tant, reclamam aquest impuls polític,
aquesta força per intentar resoldre ja els problemes dels
ciutadans de les Illes Balears. Per tant, aquesta és la nostra
proposta. 

Moltes gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara començam pels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS Mallorca han presentat
l’esmena RGE núm. 6343/19. Per a la seva defensa, per part
del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Garrido,
per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, quant
a l’esmena presentada pels tres grups manifestar que quant a
les ajudes que els ajuntaments..., primer, centrar una mica el
debat i crec que el debat l’hem de centrar exclusivament, i és
el que pensam que ens proposa aquesta PNL, l’hem de centrar
exclusivament en les ajudes que havien de rebre els
ajuntaments i el consell insular, és a dir, crec que en això hem
de tenir molt en compte el consell insular perquè dels 20
milions que el Govern central ha de pagar 10 únicament..., és
a dir, 10 són per al Consell de Mallorca i la resta són per als
cinc ajuntaments afectats, per tant, hem de centrar el debat en
aquests termes, que únicament són ajudes als ajuntaments, no
es tracta d’ajudes als particulars ni als afectats.

Per tant, que els ciutadans que es varen veure afectats per
la torrentada del Llevant pateixen aquestes conseqüències,
però no pateixen aquestes conseqüències per mor de la manca
d’aquestes ajudes que no hagin arribat. El contrari, els
ciutadans que es varen veure afectats per aquestes ajudes varen
tenir una aportació de capital per part del Govern de les Illes
Balears de prop de 40 milions d’euros que, a més, es va fer
efectiu el seu pagament en un temps rècord. Per tant, els
ciutadans no s’han vist afectats. 

Hem de posar damunt la taula que el Govern d’Espanya ha
tengut, pel que ens agradaria a tots i sobretot perquè els
ajuntaments, les obres..., i el Consell de Mallorca, les obres
que justificaran amb aquests 20 milions d’euros, aquestes
obres ja les han realitzades i les han abonades, per tant, és una
despesa que ja han fet i que han de cobrar, i tots crec que
estarem d’acord amb el fet que els ajuntaments han de cobrar
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el més aviat possible. Per tant, tots estarem d’acord que hi ha
hagut un retard en aquest sentit.

Ara, no és un retard escandalós ni tampoc és un retard que
hagi de constatar, com ens proposa la PNL, la deixadesa del
Govern central, és a dir, crec que està dins dels límits tirant
cap a una mica ràpid, dins els límits a què ens té avesats en
aquest tipus d’ajudes el Govern d’Espanya. I vull recordar
també la torrentada que hi va haver al Pla de Mallorca a finals
de 2016, on el procediment per poder cobrar també les ajudes
de zona catastròfica que es va declarar no es va iniciar fins a
l’estiu del 2017.

Per tant, què fa tard? Sí, i ho reconeixem i el delegat del
Govern així ho va reconèixer i va demanar disculpes, i si les
hem de tornar a demanar les tornam demanar; què fa tard? Sí,
però no fa tan tard com altres vegades. 

Per tant, i una vegada que, com deia la representant del
Partit Popular, ja s’han iniciat els tràmits per al pagament
d’aquestes ajudes, ara mateix els ajuntaments es troben amb la
presentació telemàtica o pel que ens consta a nosaltres amb la
presentació telemàtica de les ajudes al Govern central, per
tant, el que presentam és una esmena i demanam que es paguin
aquestes ajudes als cinc ajuntaments afectats, al Consell de
Mallorca de manera immediata, una vegada que s’hagin
justificat aquestes despeses, és a dir, aplicant la legislació, en
aquest cas, l’aplicació de la legislació de subvencions a nivell
estatal, aplicant la legislació, més també la de protecció civil;
la legislació de protecció  civil el que diu que s’han de
justificar aquestes despeses per poder-les abonar, hi havia
unes despeses que eren d’emergència que ja varen ser
abonades de manera anticipada en el seu moment, però que no
tenen res a veure amb aquests 20 milions.

Per tant, la proposta és que “s’abonin de manera immediata
una vegada que s’hagin justificat aquestes despeses”, per tant,
seguin amb el tràmit legal oportú que estableix la legislació
estatal.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara, per a la seva defensa, per part del
Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra. Sans,
per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Estic convençuda que si Sánchez
hagués volgut formar un govern de coalició progressista les
coses haurien anat molt més de presa i diferents, però no ha
estat així i, un any després de la catàstrofe del Llevant, les
ajudes no han arribat. 

Vull mencionar que tanta sort de la solidaritat del poble de
Mallorca i de les altres illes que durant tot aquest any hi ha
hagut múltiples esdeveniments de suport cap al Llevant i
d’alguna manera això ha ajudat.

Però el Govern estatal tenia un compromís, no només amb
la nostra comunitat sinó amb altres indrets on també es varen
veure afectats. En els darrers mesos hem hagut d’assistir a
altres catàstrofes i veure com Sánchez seguia adquirint el
compromís de fer arribar noves ajudes sense fer efectives les
anteriors i acumulant compromisos. 

Per això, vull donar un cop d’atenció al PSOE, no està bé
fer precampanya amb aquestes coses, i de cop i volta, a part
dels 177 milions i les ajudes al Llevant, sembla que es
desbloquegen màgicament després de mesos i mesos
d’incertesa, i això convé fer-ho saber a Sánchez.

Dia 2 d’octubre les ajudes no són aquí, però a la fi sembla
que han fet les primeres passes. Tard, molt tard, però les han
fetes. Els motius són una mica confusos, com deia abans. El
21 de setembre sortia publicada al BOE la convocatòria de
subvencions per danys a les infraestructures municipals i xarxa
viària, i en principi en deu dies s’havien de presentar les
sol·licituds per part de les institucions afectades, municipis i
Consell de Mallorca, que com bé han dit em consta que ja
estan gairebé totes presentades. És per això, aquest fet, que
votarem en contra del primer punt, perquè tot i que pensam
que hi ha hagut un retard molt gran a la fi veiem que la
inactivitat dels darrers mesos queda enrere i imaginam que és
per les eleccions. Això sí, esperam que abans d’acabar l’any
tenguem aquí tots els doblers que se’ns deuen, ja siguin les
ajudes com els famosos 177 milions.

Hem presentat, com bé ja hem dit, una esmena conjunta
perquè creim que és més encertada al fer menció als
municipis afectats i al Consell de Mallorca, a més de fer
referència a aquesta convocatòria que comentava a l’inici.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara per a la seva defensa, per part del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Ensenyat,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, i mil disculpes pel retard; hi havia un
embús a la via de cintura (...).

Em permetran..., no sé si parlar de deixadesa és la paraula
més adequada en un tipus de PNL com pot ser aquesta, és a
dir, evidentment tenim dins la memòria immediata tots els
temes del Llevant de Mallorca, les greus inundacions, però
evidentment aquestes desgraciadament no varen ser les
úniques, ni supòs que desgraciadament seran les darreres, és
a dir, crec que també hem de recordar les que hi va haver a
l’any 2017, que varen afectar greument to ta una sèrie de
municipis del Pla de Mallorca, sobretot, Montuïri, Porreres,
Vilafranca, Algaida, Sineu, Felanitx i Campos, i també en
aquell moment, tot i que afortunadament no hi va haver
pèrdues humanes, sí que es varen fer malbé moltes
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infraestructures, la majoria de titularitat municipal i també
insular.

Aleshores en aquell moment quina va ser la reacció per
part del Govern, aleshores presidit pel grup proposant
d’aquesta PNL? És a dir, quina reacció hi va haver per part del
Govern de l’Estat? És a dir, quants de doblers arribaren? Cap,
que jo sàpiga. És a dir, no només això, sinó que fins i tot si un
encara telefona als batles o als  que eren batles o batlesses
llavors, que fins i tot a dia d’avui encara ho són, fins i tot
recordaran una reunió un tant desagradable que hi va haver a la
Delegació del Govern, llavors amb na Maria Salom de
delegada del Govern, on se’ls va tractar en certa manera com
a de maldestres perquè no havien sabut tramitar la
documentació en temps i forma. Però el resultat és que la
immensa majoria d’aquells municipis no va rebre cap tipus
d’ajuda.

Per això dic que, deixadesa, crec que, per un principi de
coherència, evidentment, que el Partit Popular parli de
deixadesa quan un any abans, amb un govern precisament
presidit pel Partit Popular, no va arribar absolutament res, és
a dir, d’uns doblers compromesos a res crec que hi ha una
diferència evidentment substancial, i, per tant, no volem entrar
en el joc de la demagògia per demagògia, no?

Amb el que sí que evidentment estam totalment d’acord és
que aquests doblers s’han de cobrar, perquè sí que estan
compromesos, i evidentment s’han de seguir els seus
procediments. Som tots molt conscients que la paraula
rapidesa dins l’administració pública evidentment té altres
sentits que no dins la vida quotidiana, no és així?, i quan un
més amunt es fa més s’adona que la rapidesa encara és més
relativa i, per tant, evidentment tots els procediments s’han de
fer així com toca, que em consta que s’hi han fet i per això
hem presentat aquesta esmena. 

Per tant la postura del nostre grup serà aquesta: al primer
punt no li donarem suport i al segon, si s’accepta l’esmena, li
donaríem suport.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara, torn de fixació de posicions, pel Grup
Parlamentari Ciudadanos té la paraula la Sra. Guasp, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. Desde Ciudadanos lamentamos que
once meses después de las trágicas inundaciones y la
torrentada que sufrieron los vecinos del Llevant todavía no se
hayan abonado las ayudas particulares en concepto de daños y
perjuicios, pero sobre todo las ayudas a los ayuntamientos
afectados. Desde mi grupo parlamentario instamos al Govern
a través de una pregunta parlamentaria con respuesta por
escrito, el 14 de septiembre, solicitándole conocer..., bueno,
preguntándole las medidas de negociación o de impulso que

iba a llevar a cabo el Govern de les Illes Balears para reclamar
las ayudas a los ayuntamientos. 

Nosotros vamos a votar el primer punto de la PNL. Sin
embargo estamos de acuerdo con la enmienda que presenta el
Partido Socialista, tenemos constancia de que en relación con
las ayudas a los ciudadanos afectados por daños materiales sí
se está llevando a cabo por la Delegación del Gobierno,
aunque nos consta que hay muchos expedientes atascados,
paralizados ante la valoración de los daños materiales tanto de
continente como de contenido que tiene que realizarse desde
los ayuntamientos afectados. Estamos de acuerdo con lo que
ha explicado la Sra. Garrido del PSIB hoy aquí, y por tanto
votaremos a favor de su enmienda, que plantea centrar nuestra
reclamación al Gobierno central de las ayudas a los
ayuntamientos afectado del Llevant y al consejo, y
aceptadas..., bueno, que ya sabemos que fueron aceptadas en
enero de 2019 por el Consejo de Gobierno, y por tanto creo
que debemos reclamar estas ayudas. 

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, asistimos una vez más al
espectáculo habitual, y más en estas fechas próximas de
elecciones, del “y tú más”, que vuelve siempre como un
mantra a la política española. No queremos hacerlo mejor, o
no quiere hacerlo el equipo de gobierno, sino que su única
justificación es “y cuando estaban los otros tardaban más”.
Bueno.

Dice la Sra. Garrido que no es un retraso escandaloso.
Bueno, también habría que ver si el Gobierno de la nación
fuera de otro signo diferente, se hubiera retrasado quince
minutos y estaríamos con manifestaciones diciendo que el
Gobierno de derechas no se preocupa de las necesidades de la
gente. O sea, lo de los retrasos escandalosos pues habrá que
preguntarle lo escandaloso que lo consideran aquellos que lo
sufren.

Dice también la Sra. Garrido que los ciudadanos no se han
visto afectados porque han sido los ayuntamientos y consejos
los que han hecho frente al pago de estas necesidades de
reparaciones de infraestructuras y demás. A ver, de una manera
o de otra los ciudadanos se han visto afectados, porque
estamos aquí todo el día quejándonos..., bueno, quejándose
ustedes de la ley Montoro y de que no hay dinero en los
ayuntamientos. Yo me imagino que si esos ayuntamientos han
hecho frente a unas obras, una de dos, o han sacado el dinero
de donde no lo tenían o todavía las deben, esto está claro, con
lo cual de manera directa o indirecta los ciudadanos sí se ven
afectados.
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Veo además que esta enmienda del Partido Socialista va
avalada por los otros grupos, que algunos de ellos pues me
sorprende también, que el Sr. Ensenyat, o, mejor dicho, MÉS
per Mallorca pues se una a este coro de defender al gobierno
del Sr. Sánchez simplemente porque los otros en su día fueron
peores. Estamos a lo de siempre, no se trata de si los otros
fueron peores, sino de que ustedes, que ahora tienen la
responsabilidad de gobierno, intenten ser mejores, y ya está,
no sigan justificando siempre por lo que pasó en el gobierno
de Aznar, de Rajoy, de la UCD o de Franco; ahora estamos a
lo que estamos, vamos a hacerlo mejor, vamos por supuesto
a apoyar esta solicitud porque creo que es de justicia que a las
administraciones locales, que son las que siempre acaban
sufriendo porque son las que están más próximas al ciudadano,
pues se les abone a la mayor brevedad posible, pero estamos
tan acostumbrados a que llega el político de turno, se hace la
foto el día de la catástrofe, promete las ayudas, luego vuelve
a coger el Falcon, regresa a su casa y se olvida, que de verdad
me gustaría una nueva forma de hacer política, menos
demagógica, menos populista y más cercana a las necesidades
del ciudadano.

Nada más. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes té la paraula el Sr. Melià, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. El nostre
grup parlamentari donarà suport a la iniciativa, amb esmena o
sense esmena. Per al nostre grup parlamentari és un escàndol
que estiguin més d’un any per pagar les ajudes, som davant
d’una situació d’emergència, si l’administració no és capaç de
respondre ni en una situació d’emergència amb una certa
rapidesa anam molt malament. I de fet, discrep en això amb el
Sr. Ensenyat, perquè és ver que això de las cosas de palacio
van despacio, però quan hi ha voluntat política el mateix
Govern de les Illes Balears va demostrar que si hi ha ganes i es
vol pagar ràpidament es fa, si hi ha un compromís polític de
veres. 

El que passa és que el compromís de l’Estat no és de veres.
I jo he de dir als grups que donen suport al Govern Sánchez
amb aquesta iniciativa, que el Govern de l’Estat té una
continuïtat com a persona jurídica, més enllà de qui ocupi la
presidència i la deixadesa és del Govern de l’Estat, no del
Govern del PSOE, és del Govern de l’Estat. I estirant
l’argument del Sr. Ensenyat, si hi va haver deixadesa el 2017,
hi ha deixadesa el 2019, i, per tant, el que hem de fer és
constatar-ho, queixar-nos, combatre-ho, però no conformar-
nos, que és el que fa MÉS per Mallorca amb la seva postura en
relació amb aquesta PNL.

Per tant, a mi l’argument de la Sra. Garrido em sona a allò
de mal de muchos, consuelo de tontos, i  jo  no em vull
consolar, si això ha passat moltes altres vegades, doncs
malament, el que hem de fer és fer les coses bé, no

conformar-nos que tot va malament i que tanmateix és una
constant.

I de fet, per a mi, un pic més, aquesta situació, rapidesa i
resposta compromesa del Govern de les Illes Balears i
deixadesa del Govern de l’Estat el que demostra és que l’estat
autonòmic és molt positiu, perquè la proximitat del poder
obliga que hi hagi el compromís polític de respondre. I la
llunyania -aquest Falcon, aquest Falcon- precisament el que
provoca és poc compromís i, per tant, deixadesa, i
precisament per això no ens hem de cansar de reivindicar més
competències i més autogovern per a les Illes Balears perquè
és la manera de donar solucions als problemes dels ciutadans.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara procedeix la suspensió de la sessió
per un temps de deu minuts, per a la qual cosa es demana al
grup proposant si vol la suspensió? Per tant, reprenem i ara té
la intervenció el grup proposant per fixar la posició i
assenyalar si accepta l’esmena, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, president. Els vull dir que l’objectiu
principal d’aquesta iniciativa del Partit Popular no era
introduir conceptes de demagògia en aquest debat, el principal
objectiu és ajudar els ciutadans de les Illes Balears a resoldre
els seus problemes i aquí hi som per fer política en positiu i
mirar d’ajudar d’una forma efectiva i real les persones que ho
han passat molt malament. Per tant, constatam que hi ha grups
que es troben en aquesta línia i altres grups que no s’hi troben.

Acceptam l’esmena que ha presentat el Grup PSOE i
Unidas Podemos, i volem afegir-hi una frase. El punt 2
quedaria: “el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat al pagament de les ajudes als municipis de Sant
Llorenç, Son Servera, Capdepera, Artà i Manacor i al Consell
de Mallorca de forma immediata, d’acord amb l’establert a la
normativa reguladora d’aquestes ajudes.”

Així va bé..., aquesta...?

(Remor de veus)

No, no jo ho he demanat, jo he fet el meu plantejament,
acceptam la seva esmena, hi incorporam aquesta nova frase i
li demanava a la representant del Partit Socialista (...)

EL SR. PRESIDENT:

Sí, en principi és així com...

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sí, intercalam la frase, o substituïm aquesta frase que em
planteges per “una vegada s’hagi aportat el justificant de les
despeses”.
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LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

(Intervenció fora de micro inintel·ligible)

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. I ara falta veure si hi ha qualque grup que s’hi
oposi. Idò, si no s’hi oposa cap grup, passarem a la votació
amb aquesta esmena i amb la transacció.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sí, bé, ho fem per separat?

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

No, no, conjunta.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, idò, votació conjunta. Per tant, passem a la votació de
la Proposició no de llei 5138/19, el punt 1 quedaria com està
i el punt 2 amb l’esmena i la transacció establerta. Com que
s’oposa a la votació separada, farem votació conjunta, d’acord?

Per tant, vots a favor?

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Perdó, només una qüestió, pot argumentar per què no es
pot votar per separat?

EL SR. PRESIDENT:

No, això és voluntat del grup.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

D’acord. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, vots a favor? 7 vots a favor.

Vots en contra? 5.

Abstencions?

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 5138/19, relativa al pagament immediat de les
ajudes estatals, previstes per pal·liar la catàstrofe patida en el
Llevant de Mallorca el passat octubre del 2018...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., ai!, perdó, per 7 vots a favor, 5 en contra i 1 abstenció.

2) Proposició no de llei RGE núm. 4771/19,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
base permanent de la Unitat Militar d’Emergències
(UME) a les Illes Balears.

A continuació, passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 4771/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, re lativa a base permanent de la Unitat Militar
d’Emergències (UME) a les Illes Balears.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Camps, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President, bon dia senyores i senyors diputats.
Viure a unes illes com les nostres té multitud d’avantatges i
singularitats respecte de la península, però també hem de
conviure amb alguna vulnerabilitat, dins aquests punts dèbils
hi trobam les emergències, tot un món que evoluciona
constantment i que necessita d’estudis, de plans d’emergència
actualitzats, de protocols, tot per ser eficients i donar la
màxima seguretat a la població. 

Està clar que qualsevol emergència és única dins la seva
classificació, no hi ha cap incendi igual, cap recerca igual, cap
torrentada igual, les condici o ns  o r o gràfiques,
meteorològiques, accessos, entre altres, fan que tinguem
aquestes diferències. El que mai canvia i la diferència passada
rau en estar organitzats o no, coordinats o no, a punt quan es
rep l’avís de qualsevol emergència, farà que incrementin de
forma molt significativa l’èxit o el fracàs de l’actuació. No és
el mateix acollir un incendi amb un temps de resposta
raonable, 10, 15, 20 minuts o que passin a hores, la diferència
és tenir opcions, que tot quedi en un ensurt, o que sigui un
fracàs i sense control. No és el mateix una recerca iniciar-la
a les 17 hores del capvespre, que a les 18, les persones, o
persona desapareguda que si ha sofert un accident, les seves
condicions vitals empitjoraran ràpidament, més hores de llum
solar per cercar, etc. I com a darrer exemple, una torrentada,
que malauradament vàrem tenir la desgràcia de patir l’any
passat, queda demostrat que el temps de resposta és
fonamental, és bàsic i molt important.

L’any passat el Partit Popular va presentar davant el Ple del
dia 24 d’abril una PNL, una proposta d’acord perquè s’avancés
en aquesta incorporació de la UME de forma permanent i va
prosperar amb 37 vots a favor, 11 en contra i 8 abstencions.
Des d’aquella petició hem viscut episodis en què ha hagut de
personar-se la UME a les nostres illes per caps de fibló,
incendis i torrentada. També hi ha una petició des de Menorca
avalada per tots els municipis i la presidenta del consell
insular de la legislatura passada, el mes de maig, de la qual es
va donar trasllat a la presidenta de la comunitat autònoma, la
Sra. Armengol.

Com bé sabeu, la Unitat Militar d’Emergències és un cos
que forma part de manera permanent de les Forces Armades
Espanyoles amb la finalitat d’intervenir de forma ràpida en
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qualsevol lloc del territori d’Espanya en casos de catàstrofes,
risc greu o altres necessitats públiques que requereixen de la
seva actuació.

Aquest cos va ser creat per acord del Consell de Ministres
el 7 d’octubre de 2005 i posteriorment mitjançant el Reial
Decret 416/2006, d’11 d’abril, on s’estableix la seva
organització i el desplegament i s’implantarà com a una força
militar conjunta... i el seu reial Decret 109/2011, de l’11 de
juliol, va aprovar el protocol d’intervenció de la UME i
estableix que la seva actuació pot ser ordenada quan es
produeixi alguna de les situacions d’emergència amb caràcter
greu que recull la pròpia normativa, amb independència que es
tracti d’una emergència d’interès nacional o no.

Des de la seva fundació, la UME ha actuat en més de 450
ocasions, entre les quals es troben actuacions greus
registrades a les Illes Balears, com malauradament tots
recordarem què va passar a la catàstrofe del Llevant de
Mallorca i els forts caps de fibló que va patir en dies
posteriors a Menorca, que va quedar sense llum quasi tota
l’illa més de tres dies.

Està més que demostrat que el temps de resposta és un
factor summament important, així ho recullen tots els
protocols dels plans d’emergència. La importància davant de
qualsevol situació de risc és ser àgil, estar entrenats, ser
operatius al moment, coneixedors del terreny, els nostres
límits i debilitats, així com saber els recursos externs que ens
poden aportar de forma immediata altres serveis, com per
exemple la UME. Si disposam d’efectius permanents durant
tot l’any, com es va acordar el passat 24 d’abril de l’any passat
en ple, incrementaríem els recursos existents i per tant,
incrementaríem la seguretat dels ciutadans. Es fa necessari
disposar de destacaments estables a territoris com són les
Illes, tal com ho fan les Canàries... aquesta immediatesa
d’acció que requereixen les emergències en situacions de risc.

A dia d’avui a les Illes tenim a Mallorca 6 autobombes, 1
nodrissa, un vehicle de transport de personal,
telecomunicacions i vehicles lleugers, tenim en temporada
quatre persones que són a la temporada d’estiu, des de dia 2 de
maig a 30 de setembre; a Eivissa hi ha 3 autobombes, 1 vehicle
i 3 efectius, i, per tant, Menorca és l’única illa que no disposa
de vehicles ni de recursos humans. 

Per tant, el que demanam amb aquesta proposta no de llei
és que acomplim els acords i que puguem tenir unes illes més
segures i que facem les negociacions amb les administracions
corresponents.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara el Grup Parlamentari Socialista
presenta l’esmena RGE núm. 6344/19, per a la seva defensa té
la paraula la Sra. Garrido, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Hi ha una sèrie
d’assumptes que crec que totes les forces polítiques hem de
posar damunt la taula, hem de tenir altesa de mires i sobretot
hem de cercar els consensos i aquests assumptes són els que
afecten el que més preocupa la ciutadania i el que més
preocupa la ciutadania és la seva seguretat, i el que més
preocupa la ciutadania és tenir serveis públics que siguin
finançats de manera adequada.

Jo crec que hem de parlar de la demagògia moltes vegades
a l’hora de fer segons quins tipus de plantejament. El fet que
totes les forces polítiques es puguin posar d’acord quant a
poder pal·liar les conseqüències de les inundacions del
Llevant ens ha de fer reflexionar cap a on volem anar. Aquest
parlament es va plantejar una PNL, que va ser plantejada, a
més, a plenari i que va acabar demanant que s’estudiàs la
implantació de la UME a les Illes Balears.

Crec que hem de deixar una mica de banda el fet de la
comparació amb Canàries, ens hi comparam moltes vegades,
hi ha vegades que aquesta comparació... és millor que altres.
En aquest cas el temps de reacció de la UME, si hagués
d’arribar, sobretot en efectius que han d’anar amb vaixell des
de la península fins a Canàries, no és el mateix temps de
reacció per arribar des de la península, sobretot del
destacament de València, que és el que s’encarrega de les Illes
Balears, a Balears. I hem tengut mostres d’aquest fet, i jo crec
que sempre és tard, i ho dic, crec que hem de començar dient
que un minut tard sempre és tard; és a dir, la immediatesa en
els assumptes d’emergències crec que tots els ciutadans és el
que desitjam, però no podem dur un bomber al darrere ni
podem dur un policia al darrere, és a dir, hem de poder
gestionar de manera efectiva els recursos que es tenen per part
de les administracions públiques.

Per tant, el plantejament que fem quant a la implantació de
la UME és seguir una mica amb el plantejament que es va fer
amb aquella proposició no de llei aprovada l’any passat.

Per part del Partit Popular ara ens proposaven i ens donen
al final de la intervenció, ens deien que el que es planteja aquí
és acomplir els acords. Jo crec que tant des del ministeri com
també des del Govern de les Illes Balears s’ha intentat arribar
a aquest compliment dels acords, de fet el destacament a
Mallorca per mor d’incendis que normalment arribava fins al
començament dia 1, 2, 3 de setembre enguany s’ha ampliat
fins a finals del mes de setembre. Per tant, es fan actuacions
per part de totes les administracions. Però és que, a més, hem
de plantejar una cosa i l’hem de tenir clara i és que en
emergències el principi que es té en compte és el principi de
coordinació. Per tant, totes les actuacions i tots els mitjans
que es puguin tenir entre totes les forces polítiques... entre
totes les forces de resposta s’utilitzen. Per tant, tenint en
compte aquest criteri de coordinació i tenint en compte també
el criteri tècnic de seguretat és pel que plantejam aquesta
esmena.
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És a dir, el que volem és treure del debat polític el fet de
la implantació o no de la UME a Mallorca, a Menorca, a
Eivissa i a Formentera també en el que es pot fer des
d’Eivissa, i volem treure del debat polític aquesta
circumstància perquè és una cosa merament tècnica; és a dir,
són les distintes forces i cossos de seguretat els que de
manera coordinada, administració de la comunitat autònoma,
administracions en el nostre cas locals amb bombers, policies
locals, etc., amb el ministeri i també amb el Ministeri
d’Interior els que han d’arribar a un acord de veure quin tipus
de mesures s’implanten, perquè els efectius són els que són,
i jo ho deia abans: a tots ens agradaria tenir el nivell de
seguretat, tenir-lo el més pròxim possible, es plantejava que
val més en una recerca arribar a les cinc que no a les sis.

Després, ja per acabar, plantejar una cosa i és que
l’actuació de la UME no la podem plantejar com a un cos que
substitueixi els cossos de seguretat d’aquestes illes, no pot ser
el cos que substitueixi els bombers.

Per tant, per això aquesta esmena, el que es planteja és que
si hi ha d’haver una implantació de la UME a les Illes Balears
aquesta implantació ha de venir recomanada per criteris
tècnics i per criteris de coordinació entre les diferents forces
autonòmiques i estatals.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara torn de fixació de posicions, per part
del Grup Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula la Sra.
Sans, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. A l’anterior legislatura, com bé s’ha dit,
es va aprovar una PNL en la qual es proposava estudiar la
possibilitat d’instal·lar una base de la Unitat Militar
d’Emergències. La nostra postura en aquells dies va ser
l’abstenció perquè enteníem l’ús i reconeixíem les actuacions
que havien dut a terme, però pensàvem per què aquest cos
havia d’estar militaritzat.

A més, una de les mancances que teníem i continuant
tenint a les Illes és la falta de personal i de recursos als cossos
d’emergència propis de les Illes, els bombers, protecció civil,
IBANAT, etc.

Tenim una llei d’estabilitat pressupostària que ens ofega i
fa que els nostres cossos d’emergència propis sofreixin
aquestes mancances. Cal, per tant, aconseguir derogar d’una
vegada per totes la Llei d’estabilitat pressupostària.

Però la política és dinàmica i té a veure amb la realitat
social de cada moment i desgraciadament a les nostres illes
hem patit una sèrie de catàstrofes que no podem assegurar que
no tornin passar davant aquesta situació d’emergència
climàtica que vivim de forma global.

Estam d’acord que els serveis d’emergència han d’estar
prop dels ciutadans, però el que hem de fer és prevenir abans
de curar. El que hem de fer és lluitar contra el canvi climàtic
per tal de poder evitar aquests tipus de torrentades o altres
efectes devastadors, hem de prevenir aquests tipus de
fenòmens i això només es pot fer fent polítiques que pal·liïn
els efectes de l’escalfament global que, sí, també afecten les
nostres illes. 

El Govern estatal mai no ha escatimat en despesa de
l’exèrcit, no fa molt ho vàrem veure amb els 2.100 milions
d’euros que el Govern de Sánchez, en funcions, no s’ho va
pensar dues vegades per a la compra dels famosos tancs, ara
bé, millores que de bon de veres fan falta no hi arriben. I això
és un tema que ens preocupa, les prioritats s’haurien de
reordenar de forma urgent.

Així mateix, sense compartir que el cos de la UME hagi de
suplir les mancances de recursos que per desgràcia tenen els
nostres cossos d’emergència propis i que hagi de ser un ens
militaritzat, sí pensam que ha fet un servei aquí a les Illes.

Nosaltres hi votarem a favor, en cas que s’accepti l’esmena
presentada pel Partit Socialista, per creure que s’ajusta més,
si no mantendríem la nostra abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula la Sra. Guasp, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. Desde Ciudadanos siempre hemos
estado de acuerdo con contar en las Islas Baleares con una
dotación permanente de una Unidad Militar de Emergencia ya
que consideramos que su labor es fundamental a la hora de
intervenir de manera rápida y efectiva.

Con la creación de la Unidad Militar de Emergencias en el
2005 España se convirtió en pionera en especializar a sus
fuerzas armadas en la gestión de emergencias de protección
civil, un proyecto que hoy se ha convertido en una referencia
internacional y que desde su creación en 2005 ha sido
requerida en numerosas ocasiones en Baleares, como en los
incendios forestales de la Tramuntana, entre otros, las
inundaciones y torrentadas en el Llevant y tenemos, además,
que poner de relieve que las Islas Baleares son un territorio
con riesgos, con riesgos naturales, también de tornados y
desastres marinos.

Es un hecho, por tanto, que desde Baleares se ha utilizado
y se ha pedido esa activación de la UME que está en Valencia
y se ha requerido en numerosas ocasiones, como ha defendido
incluso el director general de Emergencias, de Interior, del
Govern de les Illes Balears, declarando que era elevadísima la
colaboración que tenían con la UME debido a su elevada
preparación y la importante logística que posee, lo que aporta
tranquilidad y seguridad a la hora de encarar una emergencia
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o un desastre natural. Es el propio director general de
Emergencias quien así lo aseguraba.

Como bien se ha explicado, hubo una resolución el 24 de
abril de 2018 en el Parlamento en el que el PSIB estuvo a
favor y votó a favor; en contra, pues, el partido de MÉS, y una
abstención de Podemos. Un año y medio después de aprobarse
esta resolución, desconocemos las gestiones realizadas por el
Govern con el Ministerio de Defensa a las que se
comprometían en esta resolución.

Queremos contar con esa dotación permanente y por eso
solicitamos al Govern de las Illes Balears que nos explique en
qué punto estamos en esta negociación con el Ministerio del
Interior.

Y desde Ciudadanos planteábamos también una solución,
que era solicitar la activación y ubicación de una base
permanente en Mallorca o en Ibiza, como incluso reconoció
el diputado, hoy presidente, Vicenç Thomas, que posiblemente
había gestiones para que la base la tuviéramos en Ibiza, con lo
cual nosotros estaríamos también de acuerdo, sería una base
permanente, pero de una unidad de intervención militar que se
encuadra dentro de la UME y sería el tipo de unidad que tienen
en las Islas Canarias; se trata de una..., no es una UME
completa sino que sería la mitad del escuadrón. 

Creemos que debemos solicitar lo mismo que tienen las
Islas Canarias y disponer de un personal altamente cualificado
y de los medios técnicos avanzados para garantizar la
respuesta rápida y eficaz ante situaciones adversas y
catástrofes. 

Nosotros desde el Grupo Parlamentario daremos apoyo a
la PNL que ha presentado el Partido Popular y no a la
enmienda del Partido Socialista porque, bueno, es una
enmienda que deja un poco al aire, en realidad no concreta y
deja supeditado, como ya dejaba esta resolución, bueno, a si
hay un entendimiento y a si los medios son suficientes. Por
tanto, votaremos en contra de la enmienda. 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Ara pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltíssimes gràcies. Crec que la UME ja en el moment
de la seva creació va ser font de polèmica entre el llavors qui
era president del Govern, el Sr. Zapatero, i qui era el cap de
l’oposició, el Sr. Rajoy. Bé, estic content que temps després
s’hagin posat d’acord, però entenc que aquí darrera hi ha un
discurs que, evidentment, és molt més profund i molt més
extens, el qual, a més, no ens correspon a nosaltres fer-lo,
sobre quin paper ha de tenir l’exèrcit dins la nostra societat, és
a dir, de què ha de servir l’exèrcit en el segle XXI a la nostra

societat? I dins una altra, és dins el marc de la Unió Europea,
per què sí hi ha una unitat política no, en canvi, no hi ha una
unitat militar, no? És a dir que en lloc d’haver-hi un exèrcit,
cada país segueix mantenint el seu, però ja deia abans que això
no és un debat que no correspon ni a aquesta institució ni a
aquesta cambra.

Sí que és vera que l’exposició de motius feia referència a
tot un conjunt de fets que s’han produït a Mallorca on la UME
ha pogut actuar, evidentment, i de forma excepcional en el cas
del Llevant de Mallorca on reconeixem que varen fer una tasca
important de suport als altres efectius. Però permeti’m que
discrepi amb altres casos, com a l’incendi que hi va haver a la
Serra de Tramuntana on sí que hi va haver presència de la
UME, però que gairebé no va poder actuar precisament perquè
disposen d’un tipus de vehicles que són molt grossos i molt
aparatosos i que, per tant, difícilment podien accedir a les
zones afectades per l’incendi, pel tipus d’orografia i de
geografia, cosa que sí varen poder fer la resta de serveis que
són propis.

En tot cas, també qui ha fet sempre una feina excepcional
i evidentment l’hem de reconèixer són els propis, els d’aquí,
i hem de parlar evidentment dels bombers tant de Mallorca
com dels bombers de Palma com de la resta d’illes, com de
les policies locals, com de les brigades de l’IBANAT, com
dels voluntaris de Protecció Civil, com dels treballadors dels
departaments de carreteres dels consells, etc, i que moltes
vegades tots fan feina en una situació francament precària,
precària, tot i l’esforç que s’ha fet especialment a la darrera
legislatura per posar al dia tant infraestructures com també
personal. En el cas de Mallorca, per exemple, s’han convocat
40 places de bombers quan feia més de deu anys, deu anys, que
no hi havia oposicions de bombers, no?

O fins i tot amb l’IBANAT on l’esforç ha estat a recuperar
la plantilla que a l’altra legislatura, a la passada legislatura, la
de les tisores, l’havien reduïda dràsticament; fins i tot
curiosament el portaveu del grup proponent d’aquesta PNL
que llavors era el conseller responsable, va dir que “feia més
net una guarda de cabres que una brigada de l’IBANAT”, que
tot això va quedar dins la memòria col·lectiva i especialment
de la gent que hi feia feina o de la gent que posteriorment ha
hagut de patir incendis forestals prop de casa seva. 

Entenem, per tant, que la solució no passa perquè vengui
l’exèrcit a arreglar-nos els problemes, la solució evidentment
passa per donar suport a les institucions d’aquí i  sobretot
també al servei que tenim des d’aquí i suport en tot el que això
comporta, que vol dir recursos humans i sobretot també vol
dir recursos materials. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez, per un temps de deu
minuts, de cinc minuts perdó. 
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EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Estic astorat porque voy a
empezar a estar de acuerdo con el Partido Socialista en
muchas cosas. 

Lo primero, no se puede hacer demagogia de este tema,
creo que el tema de las emergencias, de la gestión de las
emergencias no es un tema para hacer política. También estoy
de acuerdo en que los efectivos de la UME son los que son,
son 3.500 hombres, no pueden estar desplegados en todo el
territorio nacional al mismo tiempo. Hoy en día la gestión de
emergencias y el transporte de personal es bastante rápido y
lo importante es que sea un despliegue operativo y que sirva
a sus intereses.

La Unidad Militar de Emergencias cuyo valor creo que es
reconocido por todos y fuera de toda duda, fue una creación,
como bien se ha dicho aquí, del Gobierno Zapatero, no sé si
la mejor o tal vez la única buena que hizo, pero bueno, eso lo
hizo muy bien; contó, como se ha dicho, en su día con la
oposición de la derecha y de estamentos del propio ejército,
que no la veían con buenos ojos.

He de decir también que, aunque he oído aquí que es un
cuerpo militarizado, no es un cuerpo militarizado, es un
cuerpo militar -militarizar es lo que hizo José Blanco cuando
militarizó a los controladores aéreos, es cuando se toma el
control de un organismo civil y se pone bajo mando militar-,
o sea, no es un cuerpo militarizado, es un cuerpo militar.

También estoy de acuerdo en que lo que tenemos de hacer
es dotarnos de los mejores recursos posibles, dado que somos
una isla, para poder gestionar nosotros mismos las
emergencias ordinarias, dentro de lo ordinaria que pueda ser
una emergencia. Pero también hay que recordar que la Unidad
Militar de Emergencias no sólo está para apagar incendios o
para actuar en casos de catástrofes naturales como las riadas,
etc., la Unidad Militar de Emergencias está también para
situaciones de alerta medioambiental, de alerta química,
incluso de alerta nuclear, y está dotada de una serie de medios
con los que sería imposible dotar a los medios locales.

Con todo ello y en resumen, yo creo que lo adecuado sería
que la Unidad Militar de Emergencias contase en estas islas
con un destacamento que simplemente facilitara el despliegue
operativo, en caso de necesidad; estamos hablando de un grupo
muy reducido de hombres que realizaran ese tipo de tareas de
facilitar la llegada de los efectivos. 

Creo que es imposible que todo el territorio nacional,
como ya he dicho, tenga una gran presencia de la Unidad
Militar de Emergencias, creo que nuestro caso no es como el
de Canarias, evidentemente, nosotros estamos a media hora de
avión de Valencia.

Entonces, por todo eso, aunque sí vamos a apoyar la
postura del Partido Popular, consideramos que en su
desarrollo debería concretarse, para no hacer demagogia, que
realmente aquí no podemos tener 500, 300 hombres de la

Unidad Militar de Emergencias de forma permanente, porque
desvirtuaríamos cuál es la idea de esa Unidad Militar de
Emergencias, que no es actuar para suplir a un cuerpo de
bomberos o  actuar para suplir a las policías locales, sino
actuar para aquellas emergencias de especial gravedad.

Nada más, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula pel Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes el Sr. Melià, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, crec que el debat és
troba prou clarificat. El model de la Unitat Militar
d’Emergències és un model que no vol la generalització arreu
de l’Estat espanyol, vol ser una cosa més extraordinària, més
excepcional, aquest és el model. Al final, el Partit Popular el
que ens proposa és la seva generalització, per tant, intenta
desnaturalitzar el model, i a nosaltres, evidentment, ens
sembla que ha fet una tasca lloable, molt positiva a Sant
Llorenç, fins i tot ens podria semblar bé que hi hagués un
destacament de manera puntual, mentre els cossos
d’emergències no estan suficientment dotats i no tenen la
suficient capacitat de resposta davant les possibles
emergències que puguin existir, però nosaltres no podem
oblidar que l’Estatut d’Autonomia, a l’article 31.11, estableix
que és competència de les Illes Balears la protecció civil i les
emergències. Per tant, de manera genèrica, en el model
genèric, aquesta competència és de les Illes Balears, no d’un
cos militar.

El que passa, i d’aquí la discussió sobre la militarització,
és que quan el Partit Popular presenta aquesta generalització
el que fa és militaritzar un servei públic, que l’han de prestar
les brigades de l’IBANAT, els bombers, etc., i d’aquí un poc
aquest malentès amb la paraula. 

El nostre grup parlamentari s’abstendrà, perquè no es que
hi estiguem en contra, i  de fet votàrem favorablement la
iniciativa que s’ha esmentat aquí, que era estudiar, que no era
la implantació, era estudiar, però lògicament entenem que el
camí per fer front a les emergències no és la generalització
d’un model que no està pensat per a això, sinó que és dotar
adequadament els nostres cossos de protecció civil i
d’emergències per tenir una resposta adequada davant les
emergències que es produiran a les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara procedeix la suspensió de la sessió
per un temps de deu minuts, per la qual cosa deman al grup
proposant si vol suspendre. No? Per tant pertoca la intervenció
del grup proposant per fixar la posició i assenyalar si accepta
l’esmena, per un temps de cinc minuts.
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EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Contestaré un poc als
diferents portaveus.

Quant al Partit Socialista, parlaven de seguretat, de
metodologia, e tc ., quant a... Vam tenir un cas pràctic,
malauradament, el mes d’octubre de l’any passat, doncs vam
veure l’eficiència i la feina que pot fer aquest col·lectiu, un
col·lectiu més que en cap moment el Partit Popular no
proposa ni té la voluntat de poder anar en contra dels diferents
serveis d’emergència de què disposa aquesta comunitat
autònoma i de tots els que puguin venir, per tant l’únic que
volem és que hi hagi una coordinació i uns criteris tècnics, el
que ens feia referència la Sra. Garrido, sota uns criteris
tècnics, per descomptat, les emergències no són un joc i, per
tant, hi ha d’haver aquesta valoració de criteris tècnics, però si
que jo el que els deman, en nom del Partit Popular, és que
vostès, que ara tenen aquesta potestat, aquesta representació
del Govern doncs que acompleixin els acords que es fan a les
diferents seus parlamentàries.

Quant a Unides Podem, que falten més recursos, està clar,
els recursos quant a les emergències sempre trobarem qualque
mancança, però sí que li vull recordar que hi ha una llei de
protecció civil que contempla diferents escenaris que fan
mobilitzar les diferents administracions. Per tant, quan es
declara un nivell 2 els recursos de l’Estat queden mobilitzats
i col·laboren amb qualsevol de les comunitats autònomes i, si
fa falta, hi ha acords, i quant a l’UME, ha sortit fora del país
espanyol.

Per tant..., MÉS per Mallorca, vehicles grossos, ha posat
un exemple. Jo aquí està clar que discrep i, per la meva
formació professional, hi ha uns vehicles que es diuen
nodrisses, per tant aquests vehicles és molt necessari que
siguin el més a prop possible d’aquests camins, d’aquests
accessos per on no poden passar, però sí que poden abastir els
vehicles petits per poder tenir aigua a qualsevol moment. La
solució  ajuda als altres organismes que tenim a les nostres
illes, IBANAT, bombers, policia, Protecció Civil, etc.; açò és
sumar, açò és incrementar la seguretat dels nostres ciutadans,
no és voler fer demagògia.

Quant a la generalització que comentava el Sr. Melià, ser
més eficients i operatius, el que demanam és que qualsevol
rebaixa del temps de resposta és summament important per a
qualsevol servei d’emergència. No es tracta de voler
generalitzar un servei estatal i militar, com comentava vostè,
sinó que es tracta de poder ser més eficients i que el temps de
resposta es pugui escurçar el màxim possible. I, per tant, el
Partit Popular en cap moment no té res en contra de tots els
serveis que hi ha a dia d’avui; tot al contrari, agraïm la
professionalitat i la vocació que tenen tots els serveis de les
nostres illes civils i, per tant, sumar una vegada més.

I quant a la fixació de posicions, acceptaríem, perquè va
amb aquesta voluntat i amb aquest raonament d’aquests criteris
tècnics, però també hem de reiterar que si prospera aquesta
proposta no de llei, aquest acord, que vostès es posin en marxa

el més ràpid possible perquè sigui una realitat aquesta gestió
a nivell estatal.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Acabat el debat passam a la votació de la
Proposta no de llei RGE 4771/19, amb l’esmena d’addició
incorporada.

Per tant, vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

En conseqüència, queda aprovada, per 10 vots a favor, 2 en
contra i 1  abstenció, la Proposició no de llei RGE núm.
4771/19, relativa a base permanent de la Unitat Militar
d’Emergències (UME) a les Illes Balears.

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