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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Bon dia, Sr. President, Joan Ferrer substitueix Francina
Armengol.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Bon dia, Sr. President, Josep Ferrà substitueix Miquel
Ensenyat. 

EL SR. PRESIDENT:

Algú més? No.

Idò començam. Avui ho fem des d’aquí, donam la
benvinguda al Sr. Castells, ens sent i pot parlar i se’ns escolta
i tot, Sr. Castells?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, Sr. President, el sento molt bé. Gràcies.

I. Debat i votació de l’escrit RGE núm. 12040/21,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, de sol·licitud de
compareixença urgent del Sr. Jaume Far i Jiménez,
director de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció a les Illes Balears, per tal d’informar sobre el
balanç de la gestió efectuada al front de l’oficina durant el
seu mandat.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui,
relatiu al debat i votació de l'escrit RGE núm. 12040/21,
presentat pel Grup Parlamentari Popular de sol·licitud de
compareixença urgent del Sr. Jaume Far i Jiménez, director de
l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes
Balears, per tal d'informar sobre el balanç de la gestió
efectuada al front de l'oficina durant el seu mandat.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

 Gràcies, President. Si em permet, ho faré d'aquí, des de
l’escó i d’asseguda.

Des del Grup Parlamentari Popular vàrem demanar la
compareixença del Sr. Far, director de l'Oficina
Anticorrupcióm en el moment que va anunciar la seva marxa,
la seva renúncia, abans que finalitzi el seu mandat. 

Vull recordar que, a més el Sr. Far, com a director de
l'oficina, va ser nomenat per la confiança d'aquesta cambra
plenària, una confiança que havia de venir determinada amb

una primera votació per una majoria qualificada de tres
cinquenes parts, i que, com que no va aconseguir aquesta
majoria, va ser votat finalment per una majoria simple, en una
segona votació i nomenat per la confiança dels partits que
conformen el pacte. I, per tant, és un càrrec designat per
confiança de l'executiu.

Pensam que un càrrec designat per confiança del Parlament,
de forma general, ha de rendir comptes de la feina que ha fet
quan finalitza el seu mandat. De fet, la llei que regula l'Oficina
Anticorrupció estableix la possibilitat que el Sr. Far
comparegui abans que cada any presenti la memòria anual, vull
dir, és una previsió ja establerta a la mateixa llei, perquè pugui
rendir comptes davant del Parlament de la feina que fa. Amb
més motiu encara, si finalitza el seu mandat sense que hagi... -
perdó-, si renuncia al seu càrrec sense que hagi finalitzat aquest
mandat, que vengui a rendir comptes, a explicar quina és la
feina que ha fet. I suposam que, a més, aquells que li varen
atorgar la confiança, han de ser els primers que han d'estar
interessats que vengui a explicar quina és la feina que ha fet.

Per altra banda, també s'han generat una sèrie de dubtes o
de sospites sobre la possible objectivitat, independència i
llibertat que hagi tengut el Sr. Far per fer la seva feina, en el
moment que als mitjans de comunicació va sortir que havia
rebut pressions, que ell havia dit que s'havia trobat incòmode,
que s'havia trobat molt tot sol a la seva feina i que havia rebut
pressions. No sabem per part de qui.

Nosaltres amb això no volem sembrar el dubte, ni una
ombra de dubte que hagi tengut pressions, però sí, evidentment
volem posar llum davant aquestes sospites, precisament perquè
no hi hagi sospites que hi hagi hagut cap tipus de pressió, que
hi hagut independència i que l'oficina ha fet la feina que li
tocava, amb aquesta independència del Poder Judicial, o del
poder executiu i del poder legislatiu, ha de venir a explicar
quina és la tasca que ha fet. 

Volem recordar que les seves investigacions varen ser
objecte, a més, de qüestionament, va investigar la compra de
material a la Xina durant la pandèmia; va ser qüestionat quan
investigava les vacunes privilegiades a càrrecs, i voldríem tenir
la seguretat que cap d'aquestes persones investigades o que
puguin haver estat objecte de la seva feina, hagin volgut
pressionar el Sr. Far.

Per altra banda, i ja per finalitzar, vull recordar que el
mateix Sr. Far, quan va anunciar que se n'anava per motius
laborals i per motius professionals i particulars, va dir que no
tendria cap inconvenient en venir al Parlament a explicar quina
havia estat la seva feina, si el cridàvem. Per la qual cosa,
precisament, com a garantia que som una institució que hem
d'estar al servei de la ciutadania, representar la ciutadania i
retre comptes del que fan les persones que són nomenades,
precisament, el Sr. Far, un dels càrrecs, a més amb una nòmina
més voluminosa o més substanciosa, en les circumstàncies que
vivim avui en dia, pensam que és totalment impensable no
acceptar que el Sr. Far vengui a donar explicacions de la feina
que ha fet, en quina situació es troben les tasques de l'Oficina
Anticorrupció i d'aquesta manera, a més, tenim tota la
informació de com ha de continuar aquesta oficina i poder
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proposar la persona més adient, perquè assumeixi el càrrec, en
el cas que hagi de continuar. 

Tot això, salvaguardant la idea última que tenim des del
Grup Parlamentari Popular, que l'Oficina Anticorrupció és una
institució duplicada, que ja realitzen les seves funcions la
Sindicatura de Comptes la Fiscalia Anticorrupció o la mateixa
Intervenció General de la comunitat autònoma, o les
intervencions dels ajuntaments i altres entitats locals. Però
mentre existeixi l'Oficina Anticorrupció, ha de tenir la màxima
garantia de funcionalitat, d'agilitat, de transparència i
d'independència.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Ara passam al torn de fixació de
posicions. Té la paraula el  Grup Parlamentari Ciudadanos, que
no hi ha ningú. Per tant, passam al Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, el Sr. Ferrà, té un temps de cinc minuts. 

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari de MÉS
per Mallorca, estam d'acord amb la compareixença del Sr. Far.
Només voldríem puntualitzar una sèrie de coses. 

La Sra. Riera ha fet referència a les funcions del Sr. Far, ha
deixat entreveure que per ventura és una figura que està
duplicada. Jo des de MÉS per Mallorca, primer de tot, vull
defensar la figura de l'oficina i del director de l'oficina, per una
qüestió, hi ha una funció que és la prevenció de la corrupció i
aquesta prevenció de la corrupció, aquesta feina de prevenció
de la corrupció és essencial i la que dóna sentit primer a
aquesta oficina, que és que aquesta corrupció no l'arribem a
veure mai, i ja no només fent una feina intimidatòria, sinó fent
una feina preventiva activa a l'administració que crec que s’ha
iniciat durant aquest mandat. 

Dit això, des de MÉS per Mallorca creiem important que el
director, com ha manifestat la Sra. Riera, doncs, comparegui,
ha acabat les seves funcions, comparegui, doni totes les
explicacions que els grups parlamentaris vulguin plantejar-li i,
des de MÉS per Mallorca, evidentment n’hi plantejarem, tenim
qüestions que ens agradaria poder conèixer o poder saber la
seva valoració, quina valoració fa de segons quines qüestions.

I, ja dic, anunciam que votarem a favor d'aquesta d'aquesta
petició de compareixença. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente, muy brevemente. Nosotros, en
general, siempre apoyamos todas las solicitudes de
comparecencia, pensamos que es un síntoma de salud

democrática, que no hay ningún problema en que los
responsables públicos comparezcan ante esta cámara para dar
explicaciones. En este caso, como muy bien ha dicho la Sra.
Riera, aún con más motivo, el Sr. Far, pues, nos enteramos por
los medios de comunicación que había decidido abandonar su
cargo por motivos personales.

Es cierto que en los últimos tiempos sus actuaciones han
estado sembradas por ciertas polémicas, ya se ha dicho, cuando
se investigó a los altos cargos que se habían saltado la cola de
vacunación y que, por cierto, algunos de ellos han sido
premiados con ascensos en su carrera profesional.

También hemos visto cómo se ha producido un choque de
trenes institucional entre la Oficina Anticorrupción y el
Tribunal de Cuentas, que parece ser que había, hay una especie
de guerra de quien investigaba el uno al otro y se han ido
pasando la pelota, un tema que me gustaría que compareciera
el Sr. Far para acabarlo de esclarecer. 

Y, por otra, se ha dicho: su función es fundamental para
prevenir la corrupción. Nosotros nos hemos dotado de una serie
de instituciones y de mecanismos de control: existen los
interventores en el ayuntamiento, en el Consell, existe la
Fiscalía Anticorrupción, existe el Tribunal de Cuentas.
¿Siempre hemos de poner un vigilante para vigilar al vigilante?
Porque ¿cuál será, hasta dónde ascenderemos en el escalón?
¿Vamos a crear una oficina de vigilancia de la Oficina
Anticorrupción porque no vaya a ser que la Oficina
Anticorrupción no cumpla sus funciones?

En principio, yo creo que lo que hay que hacer es pensar
que nuestras instituciones funcionan, y de hecho se ha
demostrado, porque cuando ha habido algún caso de corrupción
en esta comunidad o en el conjunto de España acaba en los
tribunales con sentencias condenatorias. No veo la necesidad
de esta oficina y no tiene nada que ver con la persona del Sr.
Far, que en lo personal me parece una persona digna y que ha
intentado hacer su trabajo lo mejor posible, pero nosotros
seguiremos insistiendo en que su figura es absolutamente
innecesaria y que grava las cuentas de esta comunidad de una
manera que los ciudadanos no merecen.

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula El Pi Proposta per les Illes,
per un temps de cinc minuts, Sra. Sureda. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. No
m'allargaré massa, des del nostre grup parlamentari sempre hem
donat suport a les iniciatives de compareixença dels diferents
grups perquè pensam que és important que es donin les
explicacions que cada grup considera oportú demanar. En
diferents ocasions ha vengut el Sr. Far, crec que és important
que abans que se'n vagi i acabi aquesta etapa de dins l'Oficina
Anticorrupció és adient que vengui i ens doni les explicacions
que es demanin.
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Per tant, donarem suport a aquesta petició.

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam al Grup Parlamentari Mixt. Sr.
Castells, té la paraula per cinc minuts. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Crec que ja s'han donat molts
d'arguments a favor i, per tant, em limitaré a dir que votarem,
que donarem suport a aquesta sol·licitud. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passam al Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula la Sra. Carbonero, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, gràcies, president, si m'ho permet faré la intervenció des
d'aquí, des de l'escó. Vull avançar que farem un vot favorable
també de la compareixença del Sr. Far, estam molt interessats
que vengui a explicar abans de deixar el seu càrrec, que ens
expliqui com deixa l'oficina i també quines perspectives de
futur li veu.

Com saben hi ha també un increment en el pressupost, cosa
que va demanar el Sr. Far perquè va fer una una reunió amb
tots els grups parlamentaris, supòs que amb el Partit Popular,
que ha demanat la compareixença també; se’l va escoltar per
part d'aquest govern i, per tant, creiem molt interessant que
vengui a retre comptes i que els grups parlamentaris li puguin
fer les preguntes que siguin convenients. 

Sí que és cert que l'escrit del Partit Popular no amaga una
incidència, una incisió que té constant sobre l'oficina, perquè
parla de pressions, el mateix escrit amb registre d'entrada parla
de suposades pressions, entre cometes, o qüestions
d’enfrontaments amb el Govern. Jo no sé..., al Partit Popular li
hem de recordar que vostès no van donar suport en cap moment
a l'Oficina Anticorrupció, i ho repeteixen constantment; tampoc
no van votar el director; els hem de recordar que nosaltres sí.
Per tant, vostès posen sempre contínuament ombres de dubte
sobre qüestions que crec que dins del seu cap pensen que els
altres fan el que vostès farien, no?

Perquè jo li diré que el director de l'Oficina Anticorrupció
ha actuat amb total  independència, amb total independència,
i les qüestions que hi hagi pogut haver, que les hem tingudes
aquí en debats parlamentaris, han estat qüestions
administratives. 

I vostès ens han acusat a nosaltres d'històries que s'inventen
dins el seu cap, quan nosaltres el que volem és que l'oficina
funcioni i funcioni bé, i que també tengui tots els òrgans de
control que tenen els altres ens i institucions que depenen
d'aquest parlament. I així ho hem fet, però vostès es munten una

realitat paral·lela que de vegades creiem que és molt
preocupant, perquè en el fons de tot, què és el que passa? Que
a vostès i a VOX els tremolen les cames que aquesta oficina es
pugui consolidar, perquè, com sabem, no els interessa, perquè
sempre ho han dit, per què no els interessa? Perquè el mapa de
la corrupció l'han posat vostès, vostès han posat el focus.
Balears surt al mapa de la corrupció perquè vostès ens hi han
posat.

Per tant, nosaltres fem feina perquè hi hagi la màxima
transparència, perquè l'oficina funcioni el més bé possible i que
tengui tots els òrgans de control que siguin necessaris per
garantir aquesta transparència i aquesta independència. Per
tant, sigui benvingut el Sr. Far i aquí li farem les preguntes
necessàries perquè els objectius siguin complerts.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Carbonero. Per tant, entenc que
s'aprova per unanimitat i acordam de recaptar la presència del
director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció
de les Illes Balears per tal d'informar sobre el balanç de la seva
gestió efectuada al capdavant de l’Oficina durant el seu mandat.

II. Compareixença de la consellera de Presidència,
Funció Pública i Igualtat per informar sobre el nou Pla
especial per combatre el risc d’inundacions, INUNBAL,
sol·licitada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears, mitjançant l’escrit RGE núm. 4728/21, i
acordada per la Comissió d’Assumptes Institucionals i
Generals, a la sessió del dia 2 de juny del 2021.

A continuació, passam al segon punt de l'ordre del dia, que
consisteix en la compareixença de la consellera de Presidència,
Funció Pública i Igualtat per informar sobre el nou pla especial
per combatre al risc d'inundacions, INUNBAL, sol·licitada pel
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, mitjançant escrit
RGE núm. 4728/21, i acordada a la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, a la sessió del dia 2 de juny del 2021.

El desenvolupament de la sessió s'ajustarà a les regles
establertes a l'article 192.3.a) del Reglament de les Illes
Balears, és a dir: una exposició oral de la consellera, per un
temps màxim de 30 minuts.

A continuació es demanarà als grups si volen suspensió de
la sessió per un temps màxim de 45 minuts, per tal de preparar
o formular preguntes.

Seguidament intervendran els grups parlamentaris d'acord
amb la seva importància numèrica, començant pel de major
nombre i finalitzant pel Grup Mixt, el grup al qual pertany la
presidència del Govern intervendrà en darrer lloc.

Els grups parlamentaris podran formular preguntes o 
observacions durant un temps màxim de 15 minuts que podran
utilitzar-se en una o dues intervencions. Per tal de dur a terme
el diàleg interactiu a cada una d'aquestes intervencions els
diputats o diputades podran sol·licitar la resposta del Govern
a mesura que vagi preguntant i observacions, sense que en cap
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cas no s’admetin interrupcions a la persona que tengui la
paraula. 

Assisteix la Sra. Mercedes Garrido i Rodríguez, consellera
de Presidència, Funció Pública i Igualtat, acompanyada del Sr.
Jaume Barceló Huguet, director general d'Emergències i
Interior; del Sr. Jaume Colom Delgado, responsable de
comunicació; del Bernat Roig Galmés, interlocutor
parlamentari. Té la paraula la consellera per tal de fer
l'exposició per un temps màxim de 30 minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez): 

Moltes gràcies, Sr. President, senyors i senyores diputats.
És per a mi un plaer comparèixer avui per explicar el nou pla
especial front al risc d'inundacions, també conegut amb el nom
d’INUNBAL.

En primer lloc, vull agrair la feina de la Direcció General
d'Emergències i Interior i del seu equip en l'elaboració d'aquest
nou pla. I també voldria fer extensiu el meu agraïment als altres
departaments i direccions generals que han participat en
aquesta tasca, especialment a la Conselleria de Medi Ambient
i a la Direcció General de Recursos Hídrics.

Crec que tothom entén la importància de tenir els plans de
protecció civil en constant revisió i actualització, ja que al llarg
dels anys poden canviar molts d'aspectes amb els quals es basen
aquests plans, per exemple, les situacions, els climes, els
mitjans, les tecnologies, les infraestructures, o, més important
encara, la mateixa societat. Tot està en constant canvi i, com a
govern i com a administració, hem de ser capaços d'adaptar-nos
i d'avançar-nos en la mesura del més possible a aquest canvi, en
definitiva, hem de ser capaços de ser el més resilients possible.

Per aquest motiu, cal estar sempre en alerta constant, en
revisió constant i en millora constant de tots els mitjans que
tenguem al nostre abast, per reduir l'efecte de qualsevol
esdeveniment advers que pugui afectar la nostra comunitat
autònoma.

Tot i que m'ho heu sentit dir en diverses vegades, encara ho
repetiré, perquè és important tenir-ho present en tot moment: el
risc zero no existeix; i aquesta és la màxima que hem de tenir
present en tot moment per continuar avançant i millorant en
temes com aquests. 

El nou INUNBAL que presentam avui és una actualització
consensuada, ja que s'han incorporat totes les observacions i
punts de vista de totes les administracions i cossos implicats. És
una actualització molt treballada perquè s'ha fet una revisió en
profunditat, acurada i seriosa, de tots els protocols, normativa
i recursos per poder fer front a qualsevol situació de risc greu
o emergència produïda per inundacions. I també és una
actualització necessària, ja que l'actual pla tenia quinze anys, i
en aquest període de temps hi ha hagut molts de canvis.

En relació amb això, m'alegra poder-los informar que el
passat 17 de novembre de 2021 la Comissió Permanent del
Consell Nacional de Protecció Civil va donar el vistiplau a
aquest pla, i es preveu que el decret sigui publicat al BOIB

aquest mateix any, perquè comenci ja la seva implantació. Per
tant, podem dir que dins el 2021 ja haurem aprovat de manera
definitiva l’INUNBAL.

El primer que voldria destacar és que, per primera vegada,
s'inclou la perspectiva de canvi climàtic i les conseqüències que
aquest té sobre les nostres illes. Per tant, com deia, i per
començar a entrar en matèria, ja han passat quinze anys des de
l'aprovació del primer pla d'emergències per inundacions, i en
aquest període de temps els registres han permès concloure que
gradualment s'ha incrementat la intensitat del fenomen de
pluges i d'inundacions, alhora que s'ha produït un increment de
la seva freqüència, la qual cosa augmenta el risc potencial cap
a les persones i els béns.

Aquest fet s'ha manifestat en diferents i repetits episodis
violents que, segurament, tots tenim encara a la ment;
generalment, de ràpid desenvolupament, que han causat greus
danys personals i materials, fins i tot amb pèrdues de vides
humanes, i que han posat de manifest els punts forts i febles del
Pla de protecció civil per fer front al risc d'inundacions de l'any
2005.

D'aquesta manera, es va fer encara més patent la necessitat
d'una revisió tècnica en profunditat que permeti una major
comprensió de la problemàtica que envolta el risc derivat de les
inundacions, que són els riscs naturals que més víctimes
mortals han causat històricament en el nostre arxipèlag,
sobretot perquè l'ocupació, generalment urbana, però no només
urbana de zones amb alt risc d'inundació, fa que un elevat
percentatge de la població sigui vulnerable a les inundacions
ràpides que precisen d'una immediata resposta a les alertes
primerenques i a una simplificació de l'estructura de resposta.

Per altra banda, en el plànol normatiu, la incorporació a
l'ordenament jurídic de noves normes de rang legal, estatal i
autonòmic, així com l'aparició de nous recursos i capacitats,
obliguen també a una actualització dels sistemes de resposta i
protocols operatius. Davant d'aquestes situacions el Govern va
iniciar l'elaboració d'un nou pla especial aprovat mitjançant
decret del Consell de Govern, amb la finalitat de donar resposta
a totes aquestes problemàtiques, referent al risc d'inundacions.

Així, l'INUNBAL té per objecte fer front a qualsevol
situació de risc greu o emergència produïda per les
inundacions, que és, a més, una obligació per la comunitat
autònoma recollida a l'article 15.3, de la Llei 17/2015, del
Sistema Nacional de Protecció Civil; d'aquesta manera, es dona
compliment, a més de la normativa pròpia d'emergències i
protecció civil, a l'article 15.2, del Reial Decret 903/2010, de
9 de juliol, d'avaluació i gestió de riscs d'inundacions, i a la
mesura ES110-15020101, del Reial Decret 159/2016, de 15
d'abril, per la qual s'aprova el Pla de gestió d'inundacions de la
demarcació hidrogràfica de les Illes Balears. Així mateix,
preveu un altre tipus de fenomen associat, com és el cas dels
riscs geològics que puguin afectar totalment o parcialment el
territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Aquest pla tendrà una vigència indefinida, sense perjudici
que sigui revisat cada quatre anys, conforme amb el que preveu
l'article 27 de la Llei 3/2006, i que s'adapti a les circumstàncies
concurrents en funció dels resultats obtinguts en les

 



1272 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 67 / 1 de desembre de 2021 

comprovacions periòdiques, així com amb el simulacres que es
realitzin.

Com sabeu i poder observar, l'INUNBAL és un pla de
caràcter principalment tècnic, és a dir, que per poder-lo
explicar mínimament també he de fer referència a les causes,
raons i motius tècnics que s'hi incorporen. Us deman, per tant,
un mínim de comprensió i paciència si aquesta compareixença
té un caràcter més dens i tècnic del que habitualment estam
acostumats, però que esper també pugui ser una sessió
instructiva.

Per posar-nos en situació, la nostra condició d'arxipèlag
amb una superfície aproximada de 5.000 quilòmetres quadrats
i una longitud de costa de 1.726,72 quilòmetres, condiciona en
gran mesura la distribució dels mitjans i recursos que han de
posar-se a disposició per a la gestió de les emergències
derivades de les inundacions. Cal tenir en compte el clima
mediterrani, on els episodis de gota freda són freqüents en els
mesos de tardor a causa de l'arribada de les primeres masses
d'aire fred en altura, que es troben amb l'encara elevada
temperatura de l'aigua de la mar; consegüentment, les
inundacions constitueixen el principal risc natural del territori,
i quan es produeixen, els danys són considerables.

En relació amb això, el grup intergovernamental d'experts
en canvi climàtic ha publicat al llarg dels últims anys, des de
1990 al 2014, cinc informes que confirmen l'evidència dels
canvis en el clima i un estudi de vulnerabilitat dels diferents
sectors de les Illes Balears a l'efecte del canvi climàtic.
Encarregat pel Govern de les Illes Balears l'any 2015, va
concloure que uns dels principals factors climàtics que es
preveu que afectin l'arxipèlag, entre d'altres, és l'increment de
les pluges intenses.

En general, s'entén que, tal i com ve succeint ja en tot el
planeta, i especialment a Europa, els danys per inundacions
s'incrementaran al llarg del temps. En conseqüència, s'estima
que en els propers anys es mantenguin constants o creixents els
episodis d'inundacions. No obstant això, també s'ha de tenir
present que es tracta de prediccions i que, per tant, hi pot haver
variacions a llarg termini.

Per altra banda, la nostra xarxa hidrogràfica, sense cursos
permanents i amb un gran nombre de torrents que drenen
conques generalment molt poc extenses fonamentalment sobre
terrenys calcaris, té un paper molt important; malgrat el fet
d'estar composada exclusivament per torrents, que romanen
secs la major part de l'any, durant els episodis d’avinguda els
torrents es veuen obligats a transportar un gran volum d'aigua,
en un hivernal de temps molt curt, fenomen conegut com flash
flood -crescuda sobtada-, i que, per tant, fa difícil la predicció
amb temps suficient d'aquests cabdals. 

Davant d'aquesta situació, l'enfocament tradicional
consistent a plantejar i executar solucions estructurals com la
construcció de preses, canalitzacions, hídrics de protecció, s'ha
revelat en determinats casos insuficient, per a la qual cosa ha
estat completat en les últimes dècades amb actuacions no
estructurals, com ara la millora dels plans de protecció civil, la
implantació de sistemes d'alerta, la correcció hidrogràfica o
forestal de les conques i mesures d'ordenació territorial, tot

això, amb l'objectiu de reduir les possibles conseqüències de les
inundacions.

La directriu bàsica de planificació de protecció civil davant
el risc d'inundacions estableix que tindran en consideració totes
aquelles inundacions que representin un risc per a la població
i els béns, produeixin danys en infraestructures bàsiques,
interrompin serveis essencials per a la comunitat, o afectin el
patrimoni cultural i que puguin ser enquadrades en alguns dels
cinc tipus d'inundacions: inundacions per precipitació in situ;
inundacions per escolament, avinguda o desbordaments de
lleres; inundacions en zones costaneres; o inundacions per
trencament o operació incorrecta d'obres d'infraestructura
hidràulica. 

Cal dir que l'INUNBAL preveu totes les tipologies
d'inundacions anteriors, excepte les inundacions per
escolament, avinguda o desbordament de lleres, provocades o
potenciades pel desglaç o fusió de neu, i les inundacions en
zones costaneres per l'acció de les maneres, per mor que
aquests casos es tracten de fenòmens que amb prou feines tenen
incidència en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

En relació amb les inundacions per trencament o l'operació
incorrecta d'obres d'infraestructura hidràulica, cal tenir present
que s'inclouen també les maniobres d'explotació recollides en
els plans d'escenaris d'emergències dels plans d'emergències de
preses amb l'objectiu de dur a terme accions planificades per
evitar que es produeixin danys majors. 

En el cas de la comunitat autònoma de les Illes Balears, atès
que no es disposa del pla especial de protecció de preses, en
l'actualitat es compta amb un protocol específic d'actuació per
als casos d'abocaments d'aigua a la llera que impliquin avisos
a la població, protocol que quedarà degudament incorporat en
el pla que en el futur es pugui aprovar.

Amb l'objecte de determinar la tipologia d'inundació
predominant a l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes
Balears s'han analitzat un total de 35 episodis en els quals es
varen produir inundacions importants com a resultat d'una
precipitació intensa, concretament s'han seleccionat els episodis
amb major incidència des de l'any 2006 al 2019.

Aquesta anàlisi ha consistit a localitzar els diferents
incidents ocorreguts des que s'inicien els episodis concrets fins
que aquest finalitza, determinant si el major nombre d’aquests
se situen o no en zones amb alt risc d'inundació, d'acord amb
les zones potencialment inundables establertes en el Sistema
Nacional de Cartografia de Zones Inundables, així com a la
proximitat d'aquests a cursos d'aigua.

Per no allargar-me més, podeu consultar més àmpliament
les tipologies d'inundacions a partir de la pàgina 27 de
l'INUNBAL. 

Per altra banda i relacionat amb les tipologies d'inundació,
el pla també analitza els fenòmens geològics associats a les
precipitacions o avingudes. D'aquest apartat és important
destacar que aquests tipus de processos poden causar danys
econòmics i socials d'importància i constituir així riscos a tenir
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en compte tant per a la població com per a les autoritats
competents en matèria de protecció civil.

Com a informació addicional, els estudis i les anàlisis
realitzats sobre aquest moviment de vessants revelen com els
factors desencadenants d'aquests fenòmens geològics en
caràcter general obeeixen, per una banda, a pluges intenses,
concentrades en curts períodes de temps, i s’estima un llindar
desencadenant entorn dels 90 metres per 24 hores i, per una
altra banda, després de l'ocurrència de diversos cicles gel,
desglaç, previst el trencament quan el massís rocós es troba
parcialment saturat en aigua en emplenar les esquerdes i
diàclasi.

Tota aquesta informació, i juntament amb totes les dades
que s'han pogut recollir i recopilar, s'han estudiat
detingudament amb la finalitat d'analitzar els riscos per
inundacions, vincular-ho al Pla de riscs d'inundacions i el risc
per a protecció civil. 

Aquesta tasca ha donat lloc als mapes de perillositat i risc
d'inundacions elaborats per l'organisme de conca que en el cas
de les Illes Balears és la Direcció General de Recursos Hídrics.

Els mapes constitueixen la informació fonamental en la qual
es basen els plans de gestió de risc d'inundació i serà la base
cartogràfica de l'INUNBAL. La metodologia emprada per
arribar a aquests mapes de perillositat està definida a l'article 8
del Reial Decret 903/2010, de 9 de juliol, d'avaluació i gestió
de riscs d'inundacions, i sobre la base de la qual s'han previst
tres escenaris en funció de la probabilitat estadística
l'ocurrència de la inundació: alta probabilitat associada a un
període de retorn de 10 anys; probabilitat mitjana, període de
retorn de 100 anys, i probabilitat baixa d'inundació o escenari
d'esdeveniments extrems amb un període de retorn de 500 anys. 

A tot això s'han afegit les previsions efectuades pel Pla de
riscs d'inundacions respecte de les zones inundables d'origen
costaner i sense perdre de vista les zones en què, sense comptar
amb l'anàlisi hidrològic i hidràulic, es previsible que en
determinades circumstàncies puguin produir-s’hi inundacions.

Aquestes són les zones potencialment inundables definides
en el Pla hidrològic de les Illes Balears. 

Aquestes dues darreres tipologies d'inundació requeriran
d'una anàlisi detallada dels possibles danys que puguin
manifestar en període de retorn de 500 anys amb les
especificacions de l'administració hidràulica.

Per a l'elaboració del mapa de risc s'ha confrontat la
informació dels mapes de perillositat amb els usos del sòl
existents amb l'objecte de tenir en compte la vulnerabilitat dels
terrenys inundats i el diferent valor del risc que implica la seva
inundació. 

Alguns d'aquests elements a tenir en compte són: el nombre
de persones que es poden veure afectades; el tipus d'activitat
econòmica de la zona; la presència d'instal·lacions que puguin
causar contaminació accidental en cas d'inundacions com
podria ser un EDAR o una indústria de productes perillosos;
elements patrimonials sensibles; zones protegides per a la

captació d'aigües destinades al consum humà; masses d'aigua
d’ús recreatiu i zones de protecció d'hàbitats o d'espècies que
puguin resultar afectades. 

Aquests elements afegits als elements d'especial
importància per a la protecció civil que trobareu a l'annex 6
seran els que determinaran l'actuació prioritària en cas
d'inundació per part dels dispositiu desplegat en cas d'activació
d'aquest pla. 

Pel que fa a l'estructura i organització, s'estableix una
estructura organitzativa estandaritzada entorn d’una estructura
directiva i una altra operativa composta pels organismes que
competencialment s'han vist afectats per la tipologia d'incidents
que trobareu identificada en el capítol 4 d'aquest pla i que
actuen sota la direcció i responsabilitat del director o directora
del pla.

L'òrgan gestor de l'INUNBAL, responsable del seu
manteniment i ampliació com és lògic, és el director general
d'Emergències i Interior. Dins de l'estructura directiva es troba
el director o directora del pla, com a màxim responsable de la
gestió de l'emergència, amb el suport del director o directora
general competent en matèria de protecció civil, el comitè
tècnic assessor i el gabinet d'informació. 

Les diferents seccions operatives sota la direcció tècnica del
director o directora d'operacions duen a terme les accions
necessàries per minimitzar o reduir els efectes de la inundació.

Els requeriments en els quals es basa l'estructura que es
desenvolupa en aquest capítol són: establir una organització
integrada en la qual participin la totalitat dels operatius
actuants, comandament unificat, pla d'acció únic i coordinat, i
sistema únic de mobilització de recursos.

Per altra banda, l'actuació municipal és responsabilitat del
batlle o batllessa en els municipis que correspongui. Aquesta
actuació s'estructurarà a través de plans d'actuació municipals.

Com a òrgan gestor del pla, responsable de la seva
implantació, millora i manteniment es configura la Direcció
General d'Emergències i Interior dependent de la Conselleria de
Presidència, Funció Pública i Igualtat.

L'INUNBAL també especifica quines seran les funcions del
director o directora del Pla, explica què és el CECOP i les
seves funcions i estructures, així com la definició i funcions del
comitè tècnic assessor, la definició, estructura i funcions del
gabinet d'informació, la definició del director tècnic
d'operacions, el lloc de comandament avançat dels grups
d'acció, dels grups d'operacions, dels grups logístics i del grup
de seguretat.

En relació amb l'operatiu d'INUNBAL reuneix el conjunt
d'accions, procediments i mesures que han d'aplicar-se per a la
consecució dels objectius del pla. Implica una articulació
flexible d'aquestes accions i estratègies conforme a la gravetat
de les conseqüències produïdes per les inundacions, que es
tradueix en la posada en marxa o activació de les diferents
estructures operatives o organitzatives que es preveuen.
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Preveu la mobilització dels mitjans i recursos públics i la
incorporació dels privats d'una manera harmònica i ordenada
amb l'estructura i organització definida des de la seva activació
fins al final de l'emergència normalització. 

Cal tenir en compte, en primer lloc, que les previsions del
pla especial enfront del risc d'inundacions coincideixen en
molts d'aspectes amb les que preveu el pla especial en front del
risc de fenòmens adversos. Per concretar, s'ha considerat que
en cas de fenòmens constatat haurà d'activar-se el Pla
INUNBAL i reservar per a les prediccions el Pla especial de
Meteorologia adversa.

Tal com diu el pla de manera literal, amb la finalitat de
minimitzar els danys produïts per les inundacions disposam
d'un sistema... disposarem..., el pla diu que disposarem i en
aquest moment ja en disposam, d'un sistema d'alerta primerenca
hidrometeorològica que permeti la presa anticipada de les
decisions necessàries, tot tenint en compte que la naturalesa de
les conques i el règim de precipitacions de les Illes fan difícil
la predicció amb temps suficient per tal d'alertar la població
dels esdeveniments més estrets, però ens permetrà guanyar
minuts molt valuosos en un moment com el d'una avinguda
d'aigua sobtada. 

Per això, ja comptam amb el sistema d'informació
hidrològica de l'administració hídrica i d'altres administracions
o entitats públiques o privades i amb el sistema de predicció
meteorològica, principalment el de l’Agència Estatal de
Meteorologia, però també amb uns altres amb què poder donar
suport a la presa de decisions. Aquest sistema s'ha contractat ja
dins aquest 2021 i el que ens permet és afinar molt més la
predicció que es fa des de l'AEMET.

El sistema d'informació i seguiment i hidrometeorològic té
per finalitat establir els procediments per donar a conèixer les
dades més rellevants sobre els fenòmens hidrològics i/o
meteorològics que han tengut o tenen alguna incidència sobre
la població o els seus béns. Establir les previsions sobre la
possible avaluació de fenòmens meteorològics i del sistema
hídric, amb la menor incertesa possible i proporcionam la més
completa i fidedigna possible informació, en temps quasi real
i de ràpida difusió, a fi de servir de base a les autoritats per a la
ràpida activació dels plans i les situacions operatives
d'emergència necessàries a cada moment. 

El que sí pens que també val la pena detallar en aquesta
compareixença, són les diferents fases d'activació, ja que són
d'un interès públic, que va més enllà de situacions operatives
tècniques. A més de la fase de normalitat, tendríem dues fases:
en primer lloc, la fase de preemergència, que és també una de
les novetats del pla. L'objectiu d'aquesta fase és l'alerta de les
autoritats i serveis municipals d'emergències, així com informar
i sensibilitzar la població de l'entrada en un període, en el qual
es previsible que es puguin produir determinats incidents,
mitjançant la divulgació i la realització de diferents actuacions,
com a jornades de preparació o campanyes de divulgació.
Aquesta fase es mantindrà activa entre el 15 d'agost i el 30 de
novembre. En aquest període, la Direcció General
d'Emergències i Interior haurà d'organitzar una reunió
preparatòria en la qual han de participar tots els serveis
d'emergència implicats en el dispositiu del pla, a fi de traslladar

informació referent a material adquirit i disponible, novetats
organitzatives, etc. En cas d'activar en qualsevol altra època de
l'any, per qualsevol motiu sobrevingut i justificat, es prolongarà
amb el seguiment dels successos que posteriorment es
desenvolupin, fins que derivi en una altra fase, o es determini
la tornada a la normalitat.

En segon lloc, la segona fase és la d'emergències. Aquesta
fase tendrà el seu inici quan de l'anàlisi dels paràmetres
meteorològics i hidrològics es conclogui que la inundació és
imminent, o es disposi d'informacions relatives al fet que
aquesta ja ha començat i es prolongarà durant tot el
desenvolupament de la inundació, fins que s'hagin posat en
pràctica totes les mesures necessàries de protecció de persones
i béns i s'hagin restablert els serveis bàsics a la zona afectada.
La fase d'emergència preveu les actuacions a desenvolupar pels
diferents organismes i serveis implicats, des que les
precipitacions han estat observades o ja s'han manifestat les
seves causes, fins al moment en què finalitza la situació de risc,
o perill per a la població i comença la fase de normalització. 

Aquesta fase d'emergència s'estructura en quatre citacions
operatives: 0, 1, 2 i 3. Quan es constati, a partir de la
informació obtinguda de les observacions que efectuï l'Agència
Estatal de Meteorologia, a través dels incidents recollits,
mitjançant l’112 i la resta de termes recollits en el punt 6 de
l'INUNBAL, que el risc és imminent o que aquest ja s'ha
produït, el tècnic o tècnica d'emergències informarà al cap de
guàrdia, perquè aquest, en funció de la informació disponible,
decideixi declarar alguna de les situacions operatives que haurà
de ser ratificada pel director del pla. En cas que les
constatacions s'efectuïn amb el pla especial d'emergència per
fenòmens meteorològics adversos activats, podran estar
ambdós plans activats simultàniament, mantenint-se únicament
l'estructura directiva d'un d'ells, en funció dels danys ocasionats
i la decisió de la direcció del pla. 

Una vegada declarada la situació operativa corresponent,
l’112 informarà d'aquests a tots els municipis afectats i els
organismes i serveis involucrats en l'operatiu de l'INUNBAL.
Els organismes als quals es notificarà la declaració de la
situació operativa, variaran en funció de la seva declaració.
Així mateix, l’112 ha de mantenir oberts els canals de
comunicació amb els municipis afectats, a fi de calibrar l'abast
del que ocorre. A partir dels avisos observats, remesos pel
sistema d'alerta i dels incidents registrats a l’112, el director o
directora del pla decidirà la conveniència o no d'activar alguna
de les situacions operatives esmentades anteriorment.

Finalitzada la situació de risc per a les persones i els béns
i declarada la fi de l'emergència, en funció dels danys que
aquesta hagi causat, es produirà una desescalada progressiva de
les situacions operatives, fins que el director o directora del pla
decideixi declarar l'entrada en fase de normalitat, que serà
traslladat als mateixos organismes i serveis els quals es va
transmetre les diferents declaracions de la situació
d'emergència. Durant aquesta fase es realitzaran les primeres
tasques de rehabilitació de les zones afectades per la inundació,
consistents fonamentalment en la reposició de serveis bàsics o
essencials, subministrament d'aigua potable, subministrament
elèctric, servei telefònic, o subministrament de gas, la inspecció
de l'estat dels edificis, la neteja d'habitatges i vies urbanes, la
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reparació de danys més rellevants, etc. Amb l'objectiu de
reactivar aquests serveis bàsics o essencials, s'establiran els
contactes pertinents amb les persones responsables de les
empreses subministradores. En cas que la interrupció d'aquests
serveis es perllongui en el temps, es valorarà la conveniència
d'efectuar un subministrament en serveis alternatius, com pot
ser aigua embotellada, grups electrògens, repetidors mòbils de
telefonia, entre d'altres. 

D'altra banda, es duran a terme tasques d'identificació i
avaluació dels danys i perjudicis ocasionats a les persones, els
béns i al patrimoni públic i ambiental, així com una previsió
dels mitjans i recursos necessaris per a la reconstrucció de
l'entorn econòmic i social. Les accions bàsiques a realitzar a
manera de resum, seran les següents: establir les mesures de
rehabilitació que garanteixin el restabliment de les condicions
mínimes imprescindibles per a un retorn a la normalitat;
desmobilització dels mitjans i recursos; instal·lació de
campaments provisionals, o si escau, assignació d'albergs a les
persones desplaçades; habilitació dels serveis públics
essencials, necessaris per al restabliment de la normalitat;
finalització de les inspeccions a infraestructures i realització de
les tasques necessàries per al funcionament d'aquestes;
valoració inicial dels danys i valoració del cost de la resposta
d'emergència. Aquesta fase es perllongarà fins el restabliment
de les condicions mínimes indispensables per a una tornada a
la normalitat d'aquestes zones.

Anualment, i abans de l'inici de la campanya de fenòmens
meteorològics adversos i d'inundacions, en el marc de la
Comissió d’Emergència de Protecció Civil, es definirà
l'operatiu del qual es disposarà per fer front a la campanya,
detallant en tot cas, els mitjans de l'Estat, de la comunitat
autònoma, consells insulars, així com dels ajuntaments.
Aquestes capacitats s'inclouran en l'organització de resposta de
l'emergència de la comunitat autònoma. 

Atesa la multiplicitat d'organismes intervinents en les
emergències derivades per inundacions i els fenòmens associats
i a fi, d'optimitzar i complementar esforços, és necessari
comptar amb una base de dades que incorpori tots els mitjans
i recursos que cada servei aporta al sistema, garantir-ne la
mobilització en cas de necessitat. A fi de garantir la gestió,
localització, així com el permanent manteniment del catàleg de
mitjans i recursos, la Direcció General d'Emergències i Interior
posarà a disposició de totes les parts integrants del pla, una
base de dades que, integrada en el sistema d'emergències de les
Illes Balears, permeti gestionar a cada organisme els mitjans i
recursos assignats al pla. En tot cas, no podran figurar adscrits
a aquest pla recursos o dotacions de personal pertanyent a
forces i cossos de seguretat de l'Estat i de les Forces Armades. 

La incorporació del personal voluntari de Protecció Civil a
l'operatiu i l'assignació a la secció corresponent, s'efectuarà
segons les indicacions del DTOP i serà el comandament de
cada secció que els atorgui tasques específiques. Per això es
procedirà a l’allistament i mobilització per part de la unitat de
gestió de voluntaris de la Direcció General d'Emergències.

Pel que fa a la implementació i manteniment,
l'heterogeneïtat d'organismes intervinents, així com la quantitat
de recursos humans incorporats a l'INUNBAL, fan ineludible

la previsió de tot un seguit d'actuacions, encaminades al
perfeccionament de procediments operatius, previsió
d'activitats formatives, exercicis i simulacres, així com una
permanent actualització de la informació relativa a elements
vulnerables, que permetin un adequat manteniment del mapes
de risc i vulnerabilitat incorporats al Pla. 

Les mesures i actuacions a desenvolupar durant la vigència
d'aquest pla, s'han estructurat en dos blocs ben definits. D'una
banda, totes les mesures i actuacions pròpies d'aquest pla i
d'una altra, les relacionades amb el Pla de gestió de risc
d'inundacions. Al seu torn, les mesures i actuacions d'ambdós
blocs, s'han agrupat en tres àmbits fonamentals, que abasten les
de l'àmbit de prevenció de les seves diferents facetes destinades
a evitar el perill, les actuacions d'intervenció, que estan
encaminades a millorar l'eficàcia i l'eficiència del sistema, i
finalment, les tasques de normalització, després de l'emergència
i que estan enfocades a permetre un major coneixement
d'aquests tipus d'emergència i a calibrar la planificació. Ho
podeu consultar amb més detall a les pàgines 83 i 84 del pla. 

Vaig acabant i resumint. Una altra de les problemàtiques de
les que parla l’INUNBAL fa referència a les inundacions per
trencament i mal funcionament d'infraestructures hidràuliques.
La planificació d'emergències davant d'aquests riscs, es basa en
l'elaboració i implantació dels plans d'emergències de preses
per part dels seus titulars. Aquests han d'incorporar les
activitats de protecció de les persones i béns, que es recullen en
els plans especials davant el risc d'inundacions, estatal,
autonòmic i l'actuació municipal en l'àmbit territorial afectat. 

El pla detalla en la seva classificació, en funció del risc
potencial en cas de preses i basses a la comunitat autònoma de
les Illes Balears, el contingut mínim per als plans d'emergències
de preses, la direcció dels plans d'emergències i la interfase
amb el Pla especial d'emergències davant inundacions.

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Garrido, hauria d’acabar. 

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Acab, acab, president. Finalment, també defineix com han
de ser els plans d'actuació municipals davant el risc
d'inundacions. Aquests tenen com a objectiu establir el marc de
coneixement del risc específic en el municipi, establir
l'organització de resposta pròpia municipal i la intervenció en
la mateixa organització de la resposta establerta per a una
emergència.

En definitiva, el Pla INUNBAL implica l'adequació de
procediments operatius a l'experiència adquirida i a la
normativa sectorial que s'ha incorporat els darrers anys.
Contempla el risc que pateixen les Illes Balears per tenir un
clima mediterrani amb l'afegit de ser un arxipèlag, fet que
condiciona la distribució dels mitjans i recursos que s'han de
posar a disposició; per primera vegada, inclou la perspectiva
del canvi climàtic i les conseqüències que aquest té sobre les
nostres illes; avança la fase de preemergència per alertar d'un
període en el qual és previsible que es produeixin determinats
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incidents, el dia 15 d'agost; fa un desplegament normatiu per
aconseguir una actuació coordinada de totes les administracions
públiques i la societat per disminuir riscs; pretén ajudar els
municipis de les Illes Balears a afrontar situacions de risc
provocades per inundacions, per a la qual cosa, preveu la
implantació dels plans de risc d'inundacions municipals;
proposa mesures de prevenció i reducció de riscs a les zones
que es delimiten com inundables, per exemple, a través de
l'ordenació del territori i la planificació urbanística.

En definitiva, el resultat de tot plegat és aquest pla, un pla
especial en front del risc d'inundacions que entenem que és un
bon pla, fruit de la feina acurada, intensa, detallada i rigorosa
en els darrers anys, realitzada per part dels tècnics i
professionals en la matèria, i amb els que podem dir que les
Illes Balears estam més i millor preparats per minimitzar riscs
i fer front a qualsevol adversitat meteorològica que es pugui
produir.

Moltes gràcies. I disculpau la densitat del tema. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Ara procedeix la suspensió de la sessió per
un temps de quaranta-cinc minuts, per la qual cosa es demana
si es vol suspendre o podem procedir, per part dels portaveus.
Podem seguir?

Per tant, procedeix la intervenció dels grups parlamentaris
per un temps de quinze minuts cadascun en total, que poden fer
en una o dues intervencions, com he dit abans. Comencem pel
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, té la paraula la
Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Gràcies,
consellera, per venir a explicar-nos aquest Pla INUNBAL que,
com vostè ha dit, és molt tècnic, evidentment, i és necessari
poder-lo explicar tranquil·lament.

També agrair al Sr. Barceló i als que l’acompanyen, com a
director d'Emergències, i també agrair que el Sr. Gili sigui aquí
amb nosaltres. Perquè aquests dies preparant la compareixença,
he pogut mirar la compareixença que es va fer dia 23 d'octubre
del 2018 per part de la consellera d'Hisenda i Administracions
Públiques, responsable en aquells moments d'emergències,
perquè ens explicàs les actuacions que s'havien fet, i aquí
parlaré concretament del Llevant, en aquelles dates de l'octubre
del 2018.

En aquell moment, jo crec que tots els grups parlamentaris,
tots els partits polítics, vàrem tenir un compromís de fer feina
perquè es fessin totes les passes oportunes perquè aquestes
circumstàncies que ens vàrem trobar al Llevant no tornassin a
passar. Des del nostre grup parlamentari, érem a l'oposició aquí
al Parlament, però sí que teníem responsabilitat de govern a
diferents municipis de la zona, i per a nosaltres va ser un
compromís ferm, dur el control i mirar que els diferents
governs, tant de l'Estat, com l’autonòmic, com l’insular,
complissin amb el que es va dir en el seu moment.

Fent referència una mica a aquella compareixença, es varen
explicar els fets i es varen explicar les situacions que s'havien
trobat. Ja es va dir en aquell moment que va ser un episodi de
pluges extraordinari, d'una virulència extrema, i una
concentració temporal i espacial molt delimitada dins una àrea
relativament petita. Vostè avui, Sra. Consellera, ens ha dit que
amb les condicions i també amb la perspectiva de canvi
climàtic que hi havia, aquestes condicions, aquest clima
mediterrani i aquest canvi climàtic farà que als propers anys
siguin més constants, aquests períodes d'inundacions, o la
possibilitat que siguin més constants, i per tant, això ens ha de
posar en estat d'alarma i ha de fer que tots aquests plans i totes
aquestes accions que s'hagin de fer estiguin ben preparades i no
ens venguin de sobte. 

Per tant, aquí també enllaçaré amb el que ha dit vostè, que
és importantíssim el tema dels simulacres. El Pla INUNBAL
estava aprovat des del 2005 i no s'havia hagut d'aplicar mai
amb la intensitat o la manera que es va haver d'aplicar, i el fet
que es facin simulacres pensam que és bàsic perquè la població
de les Illes i també les administracions i els cossos i forces de
seguretat i totes les entitats que hi estan involucrades, sàpiguen
a què s'han d'atendre.

No donaré explicacions o..., no, no aniré a fer el relat del
que va passar aquell dia, però sí que des del nostre grup
parlamentari vàrem constatar des del primer moment que, des
del moment que es va activar el Pla d'emergències i des del
moment que es varen posar en marxa les coses, varen intentar
coordinar-se i que es posessin en funcionament, però sí que hi
va haver unes hores prèvies, hi va haver unes dues hores
prèvies, que es va fer tard. I en això es varen posar exemples,
i el portaveu d’aquell moment d'El Pi ho va manifestar amb
unes fotografies, que era de dia, i ja es veien imatges de cotxes
que estaven un per damunt l'altre; jo tenc constatacions de gent
del municipi, d’Artà, que entre les vuit i les vuit i quart, el
pont..., i vostè, Sra. Garrido, era la consellera de Carreteres del
Consell de Mallorca, el pont que hi ha Artà, que va dur molta
feina després posar-lo i des de les forces i cossos de seguretat,
en aquell moment l'exèrcit, se'ns va deixar un pont perquè
s’instal·làs allà, entre les vuit i les vuit i quart, aquell pont ja va
caure.

Per tant, hem de pensar que les aigües o les inundacions, les
pluges que hi havia hagut prèvies, eren molt importants. Allà,
la gent de la zona sempre coneix la situació, i des de les quatre
i mitja ja hi havia gent que veia que les pluges que hi havia
damunt la muntanya serien molt fortes i podrien fer molt de mal
i que s'havien de preparar. Per tant, creiem que és molt
important aquesta feina prèvia de les emergències i que s'ha de
tenir en compte.

A partir d'aquí, he de dir que a la compareixença jo ja li
vaig demanar com estava el tema del Pla INUNBAL, vostè em
va dir que estava pendent de la revisió; dia 16 vostè va fer la
compareixença dels pressuposts i estic contenta perquè veig
que a dia 17 es va donar el vistiplau des de l'Estat i, per tant,
això farà que s'avanci i que sigui imminent, com també ha
comentat, l'aprovació d'aquest pla.

També a les compareixences dels pressuposts, el conseller
de Medi Ambient ens va dir que el Pla de gestió de riscs
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d'inundacions, que ha d'anar molt lligat amb el Pla INUNBAL,
dins el primer trimestre, si no hi havia res de nou, del 2022
estaria aprovat i, per tant, també es podria coordinar.

En aquell moment, també li faré una pregunta al Sr.
Conseller, el Sr. Mir, ens va dir que des de Medi Ambient es
monitoritzava el pas pels torrents el tema de..., hi havia una
xarxa que s'havia de monitoritzar, el gruix de l'aigua, la força
del cabdal, etc., i jo en aquell moment li vaig demanar. i vostè
ja havia vengut a la compareixença per tant no vaig tenir ocasió
de poder-li demanar, si des d’Emergències hi havia la intenció
o s'instal·laria qualque sistema de detecció on es veiés una
diferència important i que... -als torrents, em referesc-  i que
pogués avisar d'aquestes situacions d'emergència.

Hi ha una sèrie de d'aspectes que ens agradaria que es
tenguessin en compte a l'hora o, bé, que s'hagin tengut en
compte a l'hora de fer el pla; és el tema de la coordinació. La
policia local, els membres de protecció civil inicialment
estaven molt perduts dins els municipis, és veritat que la
situació va ser extrema, però era un moment on hi havia molt
de caos. 

Per tant, pensam que és importantíssim aquesta coordinació
entre municipis i també que es fes el pla per a cada municipi
que ja la consellera Cladera en el seu moment va dir que hi
hauria ajudes i hi hauria des del Govern suport tècnic als
diferents municipis perquè es tirassin endavant els plans
d'emergència. M'agradaria saber si en tenen constància, si fan
comptes que hi hagi tècnics que ajudin els municipis a veure si
en l'elaboració del Pla INUNBAL automàticament hi haurà
l'elaboració dels plans municipals també d'emergències. 

Després també ha parlat del sistema d'avisos de la població
i m'agradaria saber com està previst en el pla. Ara, quan vostè
ho explicava, no ha parlat dels mitjans de comunicació públics
de la nostra comunitat. Crec que quan hi ha un denou el primer
que fem és escoltar la ràdio o mirar la televisió pública per
saber quines són les novetats que hi ha i crec que la coordinació
amb els mitjans de comunicació és bàsica, és bàsica perquè
amb la ràdio a nivell de cotxes, perquè sabem que molts dels
incidents que hi va haver va ser gent que anava en cotxe,
puguin escoltar notícies i hi hagi constantment informació en
aquest sentit. 

Per tant, m'agradaria saber aquests avisos a la població,
independentment que ens ha dit que dins les fases d'activació
hi ha la preemergència, que és aquesta alerta a autoritats i
informació als ciutadans, que més semblen unes jornades de
situació de les possibilitats que hi pot haver durant el període
de pluges, m'agradaria saber com es concreten aquests avisos
puntuals i d'emergència a la població, com fan comptes que es
pugui tirar endavant. 

Després, hi ha el pla d'inversió per millorar els sistemes
d'emergències que varen ser fluixos igual el TETRA, en aquell
moment hi va haver problemes perquè es poguessin connectar. 

M'agradaria saber quins mitjans humans actius es posaran
en marxa perquè dins emergències, i desgraciadament tenim els
recursos humans que tenim, dins d'emergències hi ha molts de
tècnics i això és cert i tenim els de Protecció Civil dels

ajuntaments que sempre fan tot el que està en les seves mans,
però així com hi ha un despatx automàtic d'incendis que amb
menys de 15 minuts els membres de l'IBANAT han de ser al
lloc a veure si és una falsa alarma, ja vàrem dir en el seu
moment de la importància de poder posar un despatx automàtic
o de qualque manera que hi hagués unes persones preparades
perquè poguessin anar a qualsevol d'aquestes emergències aviat
i el més aviat possible. 

Després, hi ha un tema que també pensam que és important,
que no està dins el Pla de l'INUNBAL, no està dins el Pla
d'emergències, però pensam que és bàsic. Es varen posar en
marxa moltes ajudes en carreteres des del consell, en temes de
serveis socials des de la conselleria de la Sra. Santiago, també
es varen posar en marxa moltes ajudes perquè en primera
instància tothom rebés l’ajuda de recursos materials i també
psicològics que fossin necessaris, però aquests aspectes
psicològics pensam que no s'han tengut prou en compte. 

Hi va haver un compromís ferm de tots els partits que hi
hauria unes ajudes i no n’hi ha prou amb un mes d'ajuda
psicològica, perquè hi ha factors físics i pèrdues no materials,
sinó psicològiques i d’éssers estimats i de persones que
coneixes i de familiars i amics que pensam que no abasta ni un
dia ni un mes ni dos ni cinc perquè es puguin resoldre o perquè
es puguin acceptar i, per tant, hi hauria d'haver més temps. 

I també ens agradaria saber des del 2018 quines inversions
reals s'han fet des que hi va haver aquestes situacions
d'emergència i que em pogués dir quanties quantificades,
perquè pensam que, desgraciadament, es varen donar culpes
entre diferents administracions o dins la mateixa administració
dins diferents conselleries, a l'AEMET no es va avisar quan
tocava, Recursos Hídrics no informava, ara per exemple a Sant
Llorenç es va aconseguir que hi hagués 4 milions per invertir
en millores d'un pont i ara hi ha hagut un informe de Recursos
Hídrics que dona tres possibilitats, ara, dins aquest mes passat,
tres possibilitats per treure una mica el torrent de qualque
manera... amb diferents preus d’aquestes possibilitats, però fins
ara no s'ha executat.

Per tant, desgraciadament pensam que si avui en dia hi
hagués un fenomen de les mateixes característiques a la zona
del Llevant no hauríem avançat molt durant aquests tres anys
perquè les circumstàncies no fossin les mateixes -vostè em diu
que sí amb el cap-, per tant, m'agradaria que m'ho explicàs.

Evidentment, es varen arreglar totes les destrosses que hi va
haver. Evidentment, vostè també m'ha dit que ja s'aplica davant
circumstàncies meteorològiques adverses una part d'aquest pla
INUNBAL, però m'agradaria que de qualque manera se'ns
explicàs com es pot millorar i com millora el pla per als
ciutadans i ciutadanes de la nostra comunitat.

I ja per acabar, no sé si em queda molt de temps, però
simplement la nostra petició de compareixença, Sra.
Consellera, era fer un seguiment que els plans i els
compromisos que hi va haver en el Govern s'executin i que es
facin el més aviat possible, perquè això..., i vostè ho ha dit, el
risc no és zero, però que sigui el mínim possible amb les
actuacions que es puguin fer des de l'administració. Gràcies,
president. 
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula la representant del Govern,
Sra. Garrido. 

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez): 

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, jo, la compareixença
entenia que era sobre l'INUNBAL, per tant, els he explicat
l'INUNBAL, si m'hagués dit que era sobre el seguiment de
totes les actuacions que es varen plantejar després de les
inundacions de Sant Llorenç, per ventura la meva intervenció
inicial hagués estat una altra. Però, bé, crec que val la pena que
avui hàgim pogut donar una explicació acurada de quin és el
contingut de l'INUNBAL, que és un pla que des del 2005, es va
aprovar el 2005, no s'havia revisat, per tant, era necessari fer-ne
la revisió. L'ha aprovat ja l'Estat, que era el que a la
compareixença de pressuposts jo li vaig dir: de manera
immediata, i va ser l'endemà, però vaja, com que havíem
d'esperar que passàs aquell termini en aquell moment sí que
havíem de dir que era de manera immediata. Ja el tenim aprovat
per part de l'Estat. 

Per tant, ara ens falta fer les darreres passes de l'aprovació
definitiva i publicació per part nostra i a partir d'aquí ja es
començarà a aplicar, malgrat que en aquesta fase de
preemergència de l'INUNBAL antic d'enguany, sí que hem
aplicat moltíssimes de les coses que ja ens diu el nou
INUNBAL i també a la fase de preemergència de l'any passat,
igual que a la fase declarada d'emergència que hem tengut -com
saben- hem declarat l'INUNBAL una vegada en fase
d'emergència en aquest període de pluges d'enguany, també
hem aplicat la majoria d'aspectes que ja ens donarà o ens dirà
el nou INUNBAL. 

Per tant, ara hem estat com a cavalcant entre els dos, per
dir-ho de qualque manera, a partir de la seva publicació ja
s'aplicarà de manera directa. 

Jo vull tornar a remarcar una altra vegada que el Pla
INUNBAL és un document eminentment tècnic, que és molt,
molt tècnic en el qual han participat els distints cossos
d'emergències, sobretot bombers de les distintes illes, de Palma,
policies, tècnics, sobretot tècnics de la Direcció General de
Recursos Hídrics perquè la feina conjunta i la coordinació és
constant i permanent, perquè no pot ser d'una altra manera,
perquè aquí necessitam una simbiosi totalment absoluta entre
les dues direccions generals, i tot el que s'ha plantejat tot s'ha
traslladat al pla, fins i tot zones que vàrem veure que s'hi han
traslladat com a zones inundables, zones que no estaven a la
cartografia de zones inundables en un primer moment, però
vàrem veure que amb les inundacions del Llevant sí que
s'havien inundat. 

Per tant, s'han traslladat com a zones inundables i jo crec
que val la pena també remarcar-ho, perquè el que fa és
posar-nos més en alerta, és a dir, és en aquestes zones
especialment inundables on es farà més feina, una feina molt
més constant, es farà per tot, però és on ens hem de centrar a
l'hora de la implementació del pla dins tota la fase prèvia en el
moment en què el tenguem activat i és aquí on incidirem molt

més en les actuacions que es facin des de la Direcció de
Recursos Hídrics i des de la Direcció d'Emergències i Interior. 

Vostè començava la seva intervenció i parlava de la
compareixença de dia 23 d'octubre i el compromís que es va
assolir per part del Govern en aquell moment, i també per part
de les totes les forces polítiques que estaven representades en
aquell moment. Vull manifestar el nostre compromís amb els
compromisos que es varen assolir i jo crec que s'ha fet feina
d'una manera constant quant a la consecució d'aquests
compromisos i tot el que va dir que es plantejava.

Jo intentaré sistematitzar, ser una mica..., resumir una mica
per no cansar moltíssim. Però què ha fet la Direcció General
d'Emergències des d’aquell octubre del 2018? S'ha constituït la
Comissió d'Estudi i Disseny del Model autonòmic
d’abordament d'emergències. Al centre 112 s’ha augmentat la
relació de llocs de treball fins a 59 operadors, 13 supervisors i
5 caps de sala. S'ha realitzat un procés selectiu per a operadors
del servei de l’112 i posteriorment s'han realitzat vàries
formacions específiques, per un total de 21 aspirants
seleccionats, d'una durada de dos mesos. 

Durant la pandèmia s'han hagut d'aturar una mica i s’han
hagut d’adaptar a la nova situació. A més, tenim un borsí per
completar també el nombre de supervisors. S'ha substituït la
plataforma tecnològica de veu de l’112 i s'ha substituït tot
l'equipament, la centraleta, la matriu de comunicació, l’IVR i
els gravadors. La renovació de la planta d'equips informàtics
també ha estat per complet. S'ha canviat el programari de gestió
d'emergències actual, que tenia més de 25 anys i donava
problemes de seguretat, mitjançant l'adquisició d'una solució
comercial de les que actualment existeixen en el mercat i que
en vàrem poder parlar també a la compareixença de
pressuposts.

S'ha procedit a la revisió i adaptació dels tipus de
procediment operatiu estàndard i instruccions de treball,
relacionats amb els episodis de fenòmens meteorològics
adversos, a una nova estructura en relació amb la seva
organització i qualificació, de manera que sigui més eficient el
seu ús per part de la sala de l’112. 

S'ha desenvolupat amb mitjans propis, una eina de
representació gràfica de la informació amb mapes, d'una
quantitat d'esdeveniments relacionats amb els incidents
d'emergències que ocorren a la comunitat autònoma. Això
millora, sense cap dubte, la facilitat i rapidesa, tant des de la
sala de l’112, com del lloc de comandament i altres organismes,
es pot tenir accés a dades, que tenen a veure amb l'evolució de
la gestió d'emergències. 

S'ha realitzat la renovació completa dels PC de tot el centre
d'emergències, davant la seva obsolescència. S'ha redactat una
guia tècnica per a la redacció dels plans d'emergències
municipals i el catàleg de riscs per a municipis, especialment
els afectats pel risc d'incendis forestals i d'inundacions. Es fa un
seguiment del Pla de gestió de riscs d'inundacions, preparació
i remissió d'estadístiques el ministeri, creació d'un grup de
treball de seguretat, preses i basses de reg, reunions,
coordinació amb Direcció General de Recursos Hídrics
definició de cartografia, punts especialment rellevants per a la
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protecció civil, mapa de risc de zones d'inundacions,
complementària a les àrees de risc potencial. I tot això també
el nou INUNBAL, tot això és la feina més normativa, per
dir-ho de qualque manera. 

També tenim tres estacions bases portables, una per cada
una de les illes, de la xarxa TetraIB, per poder donar cobertura
a un moment donat a qualsevol zona de les illes i la de
Mallorca ja està operativa. També a l'IBITEC es treballa en la
millora de l'aplicació de geoposicionament dels terminals
TetraIB, on cada organisme pugui tenir el seu personal
localitzat en tot moment i davant una gran emergència, el
director tècnic de la mateixa pugui tenir posicionament,
posicionar tots els intervinents, de tots els organismes que
utilitzen la xarxa TetraIB per comunicar-se. Això la darrera,
quan vàrem activar l'INUNBAL ara fa un parell de setmanes,
ja vàrem poder posar en marxa aquest sistema i ja vàrem poder
veure com funcionava, i la veritat és que va donar bastant bons
resultats. 

S'ha fet la renovació del conveni entre la Direcció General
d'Emergències i l'AEMET, per a la revisió dels llindars d’avís
del Pla Estatal de Meteorologia, així com per a millora dels
protocols de comunicació i informació entre tots dos
organismes. També s'ha realitzat una formació conjunta el
setembre del 2020 entre l'AEMET i el departament
d'Emergències. El 2021 s'ha desenvolupat la contractació d'un
servei d'informació meteorològica, per al suport a la gestió
d'emergències, l'anàlisi meteorològic dels riscos per declarar
situació de perill o alerta, així com que s'han d'intervenir en
riscos en els quals la climatologia afecta directament en la
manera de fer-ho i en la seguretat dels intervinents, és una eina
bàsica i imprescindible en la gestió d'emergències.

Aquest servei també l'hem pogut aplicar aquestes darreres
emergències i sobretot ens ha servit per afinar una mica més
allà on hi podria haver precipitacions, molt més pronunciades
que el que ens afina l'AEMET, i sobretot és pel sistema de
revisió, és a dir, la quadrícula que aplica l'AEMET és més
àmplia que la quadrícula que aplica aquest sistema de l’eina
meteorològica que tenim. Per tant, sí, amb una quadrícula més
petita ens permet afinar una mica més.

S'ha signat un conveni de col·laboració entre la comunitat
autònoma, la Fundació Universitat Empresa i la Universitat de
les Illes Balears per a la transformació i el desenvolupament de
la xarxa d'estacions hidromètriques de la Universitat,
gestionada pel grup de recerca MEDICOM. Aquesta xarxa de
estacions complementa també la pròpia xarxa de la Direcció
General d'Emergències i en aquest cas el que es farà serà la
implantació de 34 estacions, que començarem per Sant Llorenç
i Artà. I després, el següent lloc on començarem a actuar, serà
Palma, perquè és l’altre indret de les Illes Balears que presenta
major perillositat, per com són les conques, com són els
torrents i sobretot per la gran quantitat de població que viu en
el municipi de Palma. 

S'està preparant un plec de prescripcions tècniques per
contractar una llicència d'ús d'una eina sorgida del projecte
europeu Anywhere, es tracta d'una plataforma on concentrar
tota la informació existent, tant de riscos de vulnerabilitat, com
de dades on line, dels diferents organismes, com la informació

necessària per a la presa de decisions del tècnic de guàrdia del
Servei de l’112 del sistema de resposta immediata a les
emergències de protecció civil.

S'han substituït les barreres anticontaminació dels
departaments de les illes, per fer front a contaminació
accidental d'aigües marines a les Illes Balears, 60 barreres de
25 metres, la meitat amb faldó i l’altre sense. 6 rotlles de
material absorbent i 5 estoretes per a Mallorca, 20 barreres amb
faldó i 6 rotlles de material absorbent per a Eivissa i 6 barreres
amb faldó per a Formentera. A Menorca ja teníem renovat el
material. S'ha incrementat el nombre de drons, s'ha renovat
l'equipament informàtic, s'ha desenvolupat conjuntament amb
la Direcció General de Comunicació, un pla de comunicació en
cas d'activació de plans d'emergències. Hi ha un projecte
d'emergències 112 a escoles, per poder arribar a tota la
població, sobretot infantil. 

Jo crec que des de la Direcció General d'Emergències, tots
aquells compromisos que es varen assolir en el moment en què
es varen produir les inundacions al Llevant, s'han anat
complint. Encara hi fem feina, de fet, acabam d'aprovar, o
tenim ja els darrers informes de l'INUNBAL. Per tant, crec que
assolim aquestes fites per part de la Direcció General de
Recursos Hídrics, la Conselleria de Medi Ambient, també es
van assolint les fites a mesura que va passant, que es poden
realitzar. I, a més, aquí hi ha distintes actuacions que no
únicament és la Direcció General de Medi Ambient, sinó que
hi ha altres organismes implicats, com aquest cas i vostè posava
els exemples del pas dels torrents pel centre urbà de Sant
Llorenç, allà on la Direcció Insular de Carreteres del Consell de
Mallorca també està implicada i està fent feina i es treballa de
manera conjunta amb la Direcció General de Recursos Hídrics.
Ja hi ha un projecte que s’ha presentat a la Direcció de
Recursos Hídrics, que ha retornat amb una sèrie de
prescripcions, que ara departament de carreteres avalua i aplica
al nou projecte que s'ha de fer. Per tant, jo crec que el
compromís de les administracions públiques, en aquest sentit
és indubtable i és ferm.

Jo crec que l’INUNBAL ens prepara per a episodis
d'inundacions extremes. Estam cent per cent preparats? Mai, jo
crec que també hem de ser humils a l'hora d'acceptar les
limitacions que tenim davant els fenòmens meteorològics que
veiem els darrers anys, és a dir,  tenim el fenomen de Sant
Llorenç que va ser brutal per a aquesta comunitat autònoma,
però un any després el Filomena també el vàrem patir, però, per
exemple, a la península es varen patir episodis de neu mai vists
a segons quins indrets.

Per tant, estam davant una situació a nivell de canvi climàtic
totalment canviant. Som unes illes enmig del Mediterrani
vulnerables cent per cent, és a dir, la vulnerabilitat de les Illes
Balears és superior a la d’altres indrets de la península o del
llevant de la península, i això fa que ens haguem de preparar
d'una manera molt més acurada que la resta. 

Vostè parlava de l'alerta primerenca i de si estam preparats
per poder avisar a la població, més o manco de distintes
intervencions que ha fet. Jo li ho explicava, hem signat el
conveni amb la Universitat, amb la FUEIB precisament per
preparar-nos i poder fer aquesta alerta primerenca. L'alerta

 



1280 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 67 / 1 de desembre de 2021 

primerenca el que ens ha de dir és quan per un torrent comença
a passar una quantitat d'aigua molt important com per preavisar
la població. Això què ens permet? Ens dóna minuts, perquè no
és una alerta que et donarà dos dies perquè la pròpia
configuració dels torrents en aquestes illes fa que d'una manera
molt ràpida comencin a dur aigua, és a dir, van secs tot l'any i
en el moment que comença a ploure amb una pluja molt intensa
la precipitació fa que els torrents tot d'una es comencin a omplir
i que davallin.

Tenim una configuració urbanística territorial a aquestes
illes també que s'ha implantat dins zones de risc, perquè al final
s'anava acostant a l'aigua, la població s'acostava l'aigua, la
població està a moltes de les zones de risc. Hem continuant
construint dins zones de risc. De fet, aquest govern va aprovar
el Decret 9/2020 que directament ja no permetia que a zones de
risc es pogués continuar construint, precisament perquè no
trobem o no ens trobem amb la perillositat cap a la població
que ens hem trobat en moltes ocasions.

El sistema d'alerta primerenca, què vol fer? Poder avisar la
població, poder avisar les administracions públiques, poder
avisar els ajuntaments que si comença a davallar molta d'aigua
poder tallar carreteres, que no hi hagi circulació, que és on hi
ha una part important del perill, poder evacuar..., no ho sé, un
polisportiu que estigui dins una zona inundable o una escola,
que en tenim, és a dir, per desgràcia tenim polisportius o
escoles dins zones inundables perquè s’hi han construït i, per
tant, aquesta alerta primerenca ens hauria de permetre poder fer
aquests tipus d'actuacions. Seran 34 estacions, començarem a
fer feina per Sant Llorenç, de fet ja hem començat a fer feina
per Sant Llorenç, per Artà i després a Palma. Aquesta xarxa es
complementarà amb la pròpia de la Direcció General de
Recursos Hídrics.

Després també parlava del Pla de gestió de riscs
d'inundacions i la seva revisió que fa la Direcció General de
Recursos Hídrics. Jo li deia, la compenetració entre
Emergències, el Pla INUNBAL i la Direcció de Recursos
Hídrics en aquest cas es completa. Per tant, de manera
automàtica les zones de risc, les planes de risc d'inundacions
quedaran totalment actualitzades en el moment en què
s'actualitzin part, ja hem fet feina en aquest sentit, i
l’INUNBAL té en compte les feines prèvies que s'han fet també
per part de la Direcció General de Recursos Hídrics.

La coordinació de les distintes forces i cossos de seguretat,
associacions de voluntaris de Protecció Civil. Li he explicat
una mica com funcionarà la coordinació dins la intervenció
inicial de la compareixença, com funcionarà la coordinació de
les associacions de voluntaris de Protecció Civil, però una
vegada activada la fase d'emergència serà el CECOPI que en
tot moment doni les instruccions de com s'ha de fer. 

És a dir, el pla preveu que en el cas d'inundacions, que és el
que en aquest cas parlam, hi ha una quantitat de
administracions i forces i cossos de seguretat, emergències,
policies, bombers, hi ha una quantitat d'intervinents molt
important que fa necessària una molt bona coordinació. Per
això, hi ha establerta una jerarquia de comandament, per dir-ho
de qualque manera, molt concreta on cadascú sap quina és la
seva tasca i a qui ha de coordinar i com ho ha de coordinar.

Això també es fa a través de cursos de formació, a través de
reunions amb la resta d'administracions intervinents. Ens
preparam els mesos en què no estam en fase de preemergència
o emergència perquè tothom sàpiga quin serà el seu paper en el
moment que es declari una emergència. De fet, supòs que
sempre hi pot haver disfuncions o descoordinacions, però crec
que al darrer episodi que varen tenir activat l'INUNBAL la
coordinació va ser absoluta. També és cert que no es varen
patir grans danys, però sí que han patit més d'una setmana de
fortes pluges i inundacions, i aquí ha funcionat molt bé la
coordinació.

Quant als plans municipals, com li he dit abans, ja s'ha
elaborat una guia per part de la Direcció General
d'Emergències que està a disposició de tots els ajuntaments,
així com una col·laboració tècnica per part de la Direcció
General d'Emergències a l'hora de l'elaboració d'aquests plans.

Els avisos a la població. Tenim, hi ha un pla de
comunicació totalment establert en dues fases, per dir-ho de
qualque manera. Una, fase de preemergència, és avisar la
població de, escoltau, començam, estam en el moment en què
es poden començar a produir inundacions, es poden començar
a produir pluges molt importants; per tant, perquè la població
estigui alertada, que sàpiga, és igual que la preemergència en
l'INFOBAL amb el tema d'incendis, és a dir, a partir de dia, 15
de maig tots sabem que no es pot fer foc, que hem de tenir en
compte una sèrie de precaucions, en aquest cas ben igual, s'han
de tenir en compte una sèrie de precaucions. En aquesta fase de
preemergències les administracions públiques que tenen
instal·lacions a zones inundables o aquells o aquelles persones
que estan a zones inundables i que tenen habitatges a zones
inundables, de fet el que demanam és que a les zones
inundables les plantes baixes no tenguin l’ús d'habitatge sinó
que sigui ja al primer pis per si hi hagués una vinguda un
vespre dormint, etc, que puguem reaccionar de manera ràpida.
Aquesta és la preemergència, aquí que tothom sàpiga que som
aquí.

Una vegada hi hagi una emergència, es fa l'activació de
mitjans de comunicació. Aquí  es posa en marxa el Pla de
comunicació que tenim conjunt amb la Direcció General
d'Emergències. El mitjà de comunicació és públic per suposat,
crec que a l'octubre de 2018 la tasca que va fer IB3 a nivell
informatiu de la població va ser..., de veritat va donar sentit a
la seva necessitat i al sentit d'informació pública i de servei
públic que ha de tenir una televisió pública. Ara, per exemple,
amb el volcà de La Palma també podem veure com la televisió
canària dóna  aquesta informació a la població i és bàsica i és
essencial. Per tant, tenim el Pla de comunicació que s’aplicaria
a mesura que ho necessitam.

També fem feina amb un sistema d’avisos a mòbils. Vull
dir, aquí aquest sistema s'està treballant, exactament el
director..., no sé exactament el punt en què estam, però estam
treballant en un sistema que en el moment en què s’activàs una
emergència, un nivell concret, es podrien activar els mòbils,
rebrien un missatge els mòbils que estiguessin en aquella zona. 

Vostè em demanava també pel sistema TETRA. Ja li he
comentat, tenim les bases, sobretot el més important en aquest
sentit és que per part del director de l'emergència, del director
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tècnic de l'emergència, es puguin tenir a tots els operatius que
utilitzen el TetraIB, que ara mateix són pràcticament tots, es
puguin tenir localitzats i tenint-los localitzats els pugui
mobilitzar de la millor manera possible i no únicament amb
aquest pla, sinó també amb la resta de plans de protecció civil.
Això és importantíssim també, per exemple, en l'INFOBAL i
serà importantíssim també en l'aplicació de l'INFOBAL pels
recursos que tenim poder-los aprofitar al màxim.

Quant al despatx automàtic és una cosa de la qual s'ha parlat
molt, jo crec que és una decisió purament tècnica de control del
mateix servei. Nosaltres tenim servei de guàrdia 24 hores des
de l’112, però també des d'Emergències preparats a les tres
illes, Formentera, és a dir.. tenim Eivissa. Per tant, aquí
Formentera sí que és una mica més específic, però també estam
en continu contacte amb la policia local, en aquest cas, per
poder arribar de manera immediata, però en aquest cas no és
anar a veure si està passant, és a dir, únicament amb els avisos
meteorològics es pot activar l'INUNBAL o també amb les
distintes cridades i avisos que comencen a arribar a l’112. Per
tant, quan comencen a arribar actives, ja no necessites un
despatx automàtic tipus... el de Medi Ambient amb l'INFOBAL
que se'n van a veure..., treure l'helicòpter i van a veure i si no
donen mitja volta, no, no, en aquest cas..., és a dir, quan arriben
els avisos és totalment distint.

Quant a les ajudes, jo si vol duc un resum de les ajudes que
es varen donar a l'octubre del 2018, però va ser... i n'hem parlat
molt, d'aquestes ajudes, jo crec que el Govern de les Illes
Balears en aquest cas va fer front a totes les ajudes que va
necessitar la població, un total de 31,5 milions d'euros.

Quant a les ajudes directes a la població 4,5 milions a
particulars en sis mesos; 1,6 milions a una línia d'habitatges,
1,5... 1,6 milions a línia d’habitatges; 1,5 milions per a
vehicles; 1,2 milions en prestacions d'urgència social; 264.000
euros en prestacions d'ajudes a defuncions; més les distintes...
20 milions per a reparació sobretot d'obra hidràulica per part de
Recursos Hídrics; més el que les distintes administracions, el
Consell de Mallorca, jo en aquell moment era la consellera de
carreteres i varen ser pràcticament 27 milions d'euros en obres
en infraestructures que es varen fer en obres d'emergències i,
sobretot, vostè en parlava, també del pont d'Artà.

L'atenció psicològica, l’112 té un conveni, de fet, crec que
som la primera comunitat autònoma que el va tenir, un conveni
amb el Col·legi de Psicòlegs per prestar atenció psicològica
d'una manera immediata en les emergències, no únicament en
aquesta, en aquest tipus de mediació, sinó en totes les
emergències. 

Després, l'ajuda o el seguiment psicològic i l'ajuda a
l'acompanyament, al dol ja forma part del sistema públic de
salut i s'ha d'incardinar dins aquest sistema públic de salut,
també aquesta comunitat autònoma és pionera en un pla de
salut mental, també aquesta comunitat autònoma és pionera a
posar en marxa aquest tipus de prestacions sanitàries cap a la
població, però que moltes vegades... també reconec que moltes
vegades no són àgils i no arriben de manera immediata com
seria necessari i en això el Servei de Salut, la Conselleria de
Salut està fent feina per intentar millorar aquests aspectes. 

Quant a les inversions i el que deia vostè dels torrents, crec
que més o manco li he contestat abans, s'hi està fent feina entre
la Direcció General de Recursos Hídrics i el Departament de
Carreteres del Consell de Mallorca. Hi ha un compromís per
part de tothom de fer aquestes inversions, que no va tan ràpid
com voldríem? Per suposat, com sempre, totes aquestes coses
mai no van tan ràpid com que seria desitjable, però l'important
és que puguem adaptar els nuclis de població, el nucli de Sant
Llorenç, perquè, a més, no únicament va patir aquella
inundació, sinó que... trenta anys n’havia patit una de similar,
de fet, ja s'havia adaptat el pas del torrent pel nucli i pareixia
que era una cosa com a molt exagerada, idò vàrem veure que
d’exagerat no tenia res, sinó que s'ha de readaptar una altra
vegada el pas del torrent pel municipi i aquí l'Ajuntament de
Sant Llorenç també està fent moltíssima de feina per intentar
adequar-se que aquestes... que no torni a passar. 

Vostè deia: “Hauríem avançat des del 2018 si avui es
repetís?” Jo li he de dir que sí, jo crec que hem avançat, estam
més i millor preparats que al 2018. 

Estam cent per cent preparats per poder fer front a un tipus
d'inundacions, a un tipus de pluges com les que varen caure en
el moment concret a Sant Llorenç? Jo crec que no està preparat
ningú per això, però estam més preparats i millor preparats per
atendre la població, que és el més important en aquest cas, és
a dir, atendre la població, atendre la protecció de la població,
la protecció física de la població, a partir d'atendre la protecció
física de la població atendrem la resta, també els ho he explicat
a la meva intervenció, a partir d'aquí començam primer la gent,
després els béns i dins els béns ja farem... ja fem prelació, però
sobretot crec que estam més i millor preparats.

Cent per cent preparats? No, el risc zero no existeix, no
podem transmetre aquest missatge tampoc. Crec que és
important transmetre un missatge a la població d’atenció, hem
d'estar atents, tenim la nostra configuració com a illes i ens fa
molt vulnerables al canvi climàtic i la nostra configuració
urbanística o territorial ens fa molt vulnerables a les
inundacions. N'hem de ser conscients, hem de treballar en
aquest fet i crec que és el que estam fent.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Sureda, ara li correspondria continuar,
té un minut i set segons, no sé si vol fer-ho ara o en el següent
torn.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

No, acabaré ara. Vull agrair, Sra. Consellera, totes les
explicacions que m'ha fet. Crec..., han passat tres anys, ens va
fer obrir els ulls de les necessitats que teníem, és veritat que
darrerament quan comença un període de pluges, és veritat que
s'alerta molt més aviat, ja es posen avisos grocs i taronges i
també la població està més alerta. Crec que l'experiència que
hem tengut, la mala experiència, ens ajuda almanco en aquest
sentit, i que s'han de posar tots els esforços necessaris perquè
de manera ràpida el Govern es pugui adaptar, pugui adaptar els
plans i pugui adaptar les infraestructures o fer les
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infraestructures necessàries perquè siguin el més eficaces
possibles.

Per tant, agraesc -com dic- la seva explicació i encoratjar-la
que se segueixi fent feina en aquest sentit i que el més aviat
possible estiguin totes aquestes tasques acabades.

Gràcies, President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda, ha exhaurit el temps. Per tant,
passem al Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr.
Camps, per un temps màxim de quinze minuts.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, Sra. Consellera i
l’equip que l'acompanya, des del Partit Popular... està clar que
ens identificam que ja sigui una realitat aquesta actualització
d'un pla tan important com és l'INUNBAL a les Illes Balears,
però una part molt i molt important és la part pràctica, aquesta
part pràctica que sabem que a nivell d'emergències -com bé ha
dit la Sra. Consellera- el risc zero no existeix, per tant, aquí
nosaltres també som conscients d'aquest fet, però sí que és
summament important que la part pràctica, la part de
coordinació entre les diferents administracions, diferents
col·lectius sigui una realitat i sigui una prioritat dels governs
que hagin de tenir aquesta responsabilitat perquè vagin
engranades aquestes sinèrgies.

Vostè com a màxima responsable i el seu director general
d'Emergències i Interior són les persones responsables per
activar, desactivar el Pla INUNBAL. Per tant, en aquesta figura
que vostès assumeixen és summament important que els
col·lectius, per exemple, col·lectius que el millor per la seva
línia o la seva figura dins aquest pla INUNBAL, com poden ser
els de protecció civil, entenem que han de tenir molta més
presència les seves persones, que es puguin donar a conèixer,
que puguin implicar-se en aquest col·lectiu que de forma
altruista formen part importantíssima una vegada que s'activa
aquest pla, que a dia d'avui no és així.

Quant a l'objecte de... i el pla d’àmbit i d'aplicació... el pla
recull que hi ha una vigència indefinida sense perjudici que
pugui ser revisat cada quatre anys conforme allò que estableix
l'article 27 de la Llei 3/2006, que s'adapti a les circumstàncies
concurrents en funció dels resultats obtinguts i per açò incidim
que si no se celebren aquest tipus de simulacres, aquest tipus
d'exercicis, és difícil que quan es desencadena una emergència,
idò, els temps de resposta siguin els mínims, perquè de vegades
un segon, dos segons, podem salvar una persona, podem salvar
un bé, etc.

També hem detectat que aquest pla..., tots som conscients
que les Balears serem una de les comunitats autònomes allà on
s’incrementarà més la població els pròxims anys, l'INE així ho
reconeix, i vaig fer una consulta i hem detectat que des que
vostès van actualitzar aquest pla amb els seus tècnics, doncs ja
hi ha hagut una variació poblacional de 69.963 persones, per
tant, perquè vegin la importància d'aquestes actualitzacions a
mesura que vagin vostès detectant, a través dels simulacres o a

través dels increments poblacionals, la necessitat d'anar
actualitzant aquest pla.

Un tema que també vull destacar. A Balears tenim 67
municipis, dels quals 58 són municipis inferiors de 20.000
habitants. Açò què vol dir? Que aquests municipis depenen en
primera instància dels plans d'emergències municipals, aquests
plans d'emergències municipals, si no tenen aquest contacte,
aquest compromís i relació dia a dia amb les administracions
superiors, com és el Govern o la direcció general, idò fa prou
probable que no estiguin engranades en aquests mecanismes de
coordinació, aquests mecanismes d'activació, aquests
mecanismes de conscienciació, aquests mecanismes
d’informació. Per tant, és des del Partit Popular, entenem que
és summament important que hi hagi aquest fil conductor diari.

En diferents intervencions, de la Sra. Sureda i vostè, en
segons quines respostes, ens ha afirmat que a dia d'avui, aquests
avisos a la població a través dels mitjans de comunicació,
principalment el públic, d'IB3 i d'altres, idò que ja fan aquesta
feina. A mi em preocupa perquè, sense anar més enfora, a finals
de setembre, a Menorca hi va haver aquesta torrentada
sobrevinguda a Ferreries, i també va afectar a Mercadal, i bé,
la població no va tenir, quan hi ha el desbordament del torrent
i va succeir..., no hi havia aquest avís. Per tant, els pregam des
del Partit Popular que s'ho mirin, estiguin vigilants amb aquests
temes, que la informació, l’avís a la població és el primer que
ha de succeir.

Quant a aspectes també, algunes qüestions que van quedar
en evidència fa tres anys, com també ha esmentat la Sra.
Sureda, que estiguin resoltes, aquesta alerta primerenca segons
vostè ha dit, que sí que està ja contractada des d'enguany, per
tant, ens alegram que comenci a funcionar; la necessitat
d'integració dels centres de recepció de demandes d'auxili dels
ciutadans, està resolta per evitar dispersió i fragmentació a
l'hora d'activar una alerta, també ens agradaria saber si ho tenen
activat; disposa ja d'un tècnic analista, que açò, segons van
recollir els diferents estudis tècnics de la desgràcia de Sant
Llorenç idò era importantíssim, disposar d'una persona tècnica
que pogués, minut per minut, veure l'evolució de qualsevol
episodi de tempesta. Ens pot garantir, Sra. Consellera, que a
part dels equips mòbils que hi ha a les diferents illes quant a les
comunicacions, que per als serveis d'emergències és una eina
clau, el Servei de TetraIB, o bé a través d’antenes o bé a través
de bases mòbils, doncs ja tenim garantit, sinó al cent per cent,
molt a prop del cent per cent, de tots i cada un dels racons de
les Illes Balears.

Disposam també d'un sistema automàtic per poder activar
serveis importants de forma ràpida i eficient? Està integrat a dia
d'avui el servei SITIBSA, en cas de mobilització, per poder
donar suport de cartografia i informació geogràfica?
L'experiència ens diu que la falta de formació en gestió de
grans emergències i sistemes de comandaments, entre els
responsables i els tècnics dels serveis implicats, ha d’estar
actualitzada, entenem i sabem que saben fer una sèrie de cursos
a una sèrie de responsables de serveis, ens agradaria saber si
després de tres anys ja totes i cadascuna de les persones que
formen part dels diferents organismes que participen quan hi ha
emergències a través de la Direcció General d'Emergències, a
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través del 112, idò si totes aquestes persones a dia d'avui estan
formades i actualitzades?

I també ens agradaria que aquesta formació pugui ser un
compromís d'aquest govern i, de forma gradual, arribi a tots els
cossos que han de ser activats en un moment o altre a l’hora de
declarar-se una emergència.

Queden resolts, també, implicació i temps de resposta i
maneig de la crisi, per part de la Direcció de Recursos Hídrics,
el que facilitarà la feina del director tècnic d'operacions?

L'EBAP, Sra. Consellera, també el Partit Popular
normalment som prou crítics, i exigim que l'EBAP, aquesta
l’Escola Balear d'Administració Pública ha de ser un referent
a les Balears per als nostres funcionaris, que puguin estar
formats, puguin estar motivats, per poder fer la seva feina amb
aquestes garanties, amb aquestes actualitzacions tècniques que,
dins les emergències també succeeixen, que no només és en el
món administratiu, que les emergències, el materials, les
diferents tècniques, fa molt important que estiguin actualitzats
aquests professionals.

Incidir també, una vegada més, en els plans d'emergències
municipals, recordar a aquesta majoria de municipis, que són
de menys de 20.000 habitants, on hi ha aquest trasvassament de
persones, els voluntaris van, venen, per tant, han d’estar rodats,
és important que el cap de policia que normalment sol ser al qui
li deleguen aquesta responsabilitat per part del batle o batlessa
del municipi, que tenguin aquesta formació, que tenguin
aquesta línia directa per poder resoldre qualssevol tipus de
dubte i que sigui d'una forma ràpida i eficient. 

Per anar acabant, també, ens preocupen temes senzills, en
el sentit que depèn dels funcionaris, dels tècnics de les diferents
administracions que són responsables, aquests informes que va
denunciar públicament l’exbatle -que ara fa uns dies va acabar-
de Sant Llorenç, dels quals parlam d'aquests informes que
poden minimitzar o que poden millorar la seguretat de les
zones, o concretament de Sant Llorenç, que també ha fet
qualque comentari, la Sra. Sureda, que demanam que per a
vostès siguin una prioritat sobre altres qüestions, perquè en els
temes de seguretat, no podem deixar que hagin passat tres anys
i, informes que depenen de Recursos Hídrics, informes que
puguin dependre de la Direcció General d'Emergències,
informes que depenguin del Consell de Mallorca, que als
diferents equips de govern, idò no hi hagi aquesta prioritat dins
ells.

I també, Sra. Garrido, vostè ha esmentat, com així ha de ser,
no?, aquesta actualització dels informes han d’estar
confeccionats pels tècnics, ha esmentat els bombers; jo li torn
reiterar que la feina dels bombers també és important que vostè
faci arribar a la Sra. Cladera que és important que es pugui tirar
endavant aquesta llei del foc, perquè ajudarà a poder
sincronitzar i a poder tenir més contacte els diferents
professionals, tant amb incendis com amb inundacions, que
aquest és el cas d'avui, però és important que aquests
compromisos a què vostès es van comprometre, que també
ajudaran a minimitzar qualsevol risc que es presenti i que donin
exemple del que es van comprometre.

Per tant, en un principi, esperaré la seva resposta per fer ús
del segon torn.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Garrido.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Camps. Bé, de la
seva intervenció extrec així com a primera conclusió, és una
espècie de dubte que fa sobrevolar sobre la coordinació entre
les distintes forces intervinents en una emergència, quan..., i li
dic ben clarament, crec que tenim mostres més que evidents
que aquesta coordinació, en el moment en què estam en fase
d'emergència, es produeix d'una manera totalment.., militar,
diríem, és a dir, amb una precisió absoluta per part de tothom,
perquè tots els intervinents en una emergència saben
exactament quina és la seva feina, quina és la seva tasca i
sobretot saben exactament quina és la cadena de comandament
que s'aplica en aquell moment, que en aquest tipus de aspectes
d'emergències és importantíssima, i tothom sap que té un
DTOP i que el DTOP distribueix tasques, que el DTOP
coordina i que el DTOP envia mitjans materials o personals
d'una banda a l’altra. Això no només funciona en emergències
d'inundació, funciona en totes.

Una vegada que no estiguem en fase d'emergència, en fase
de preemergència o en fase de preparació, a partir d'aquí es fan
feines constants, cursos constants, coordinació constant entre
tots els intervinents en una emergència. Els intervinents en una
emergència són: policies, forces i cossos de seguretat de l'Estat,
són bombers, són cossos del cos d'emergències de la comunitat
autònoma, més els que es necessitin a cada moment, podem
tenir els serveis del 061, es poden mobilitzar fins i tot si fa falta
i en el moment que se’ls demana es pot mobilitzar la UME. És
a dir, hi ha moltíssims de mitjans, però tothom sap exactament
qui és la persona que coordina i és un DTOP, que és un tècnic
d'emergències del departament. 

Per tant, a mi m'agradaria que vostès no intentassin sembrar
cap tipus de dubte, en aquest cas, amb allò d’arrimo el ascua
a la sardina per intentar parlar de Protecció Civil i de la
coordinació amb Protecció Civil i de la formació de Protecció
Civil, això és una mica més seriós, Sr. Camps. I crec que hem
d'actuar d'aquesta manera, hem de ser responsables.

Crec que avui venim a parlar aquí d'una eina imprescindible
per a aquesta comunitat autònoma, pel vulnerable que és
aquesta comunitat autònoma. Com a eina imprescindible per
protegir la població d'una inundació, crec que necessita que
entre tots hi facem feina i no hi  tirem dubtes i no hi posam
dubtes. Jo li puc assegurar que l'INUNBAL no l'ha redactat ni
aquesta consellera, ni aquest director general, ni cap polític ni
un, aquest pla s'ha revisat i s'ha redactat per part dels tècnics
d'emergències, dels tècnics de Recursos Hídrics, dels tècnics
dels distints consells insulars, dels distints ajuntaments que han
participat, n'hi ha que han participat d'una manera més activa i
d'altra manco activa, perquè hi ha ajuntaments que estan més
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afectats pel risc d'inundació i d'altres que hi estan manco. Per
tant, la coordinació és absoluta, la formació és absoluta. El lloc
que ocupa cada un a l'hora de actuar a una emergència el tenen
clar i sobretot tothom té clar quina és l'estructura i el contingut
del pla i de comandament en el moment que s'activa una
emergència.

En Protecció Civil en aquest moment hem iniciat les
eleccions per als components de les comissions a cadascuna de
les Illes, per poder fer els plenaris. Per tant, fem feina en
protecció civil, vostè té una altra història, intenta sembrar una
mica de dubte. Bé, vostè veurà. 

Parlava de la importància de la implantació i de
l'actualització del pla. Per això el tenim, perquè és
importantíssim i aquest va ser el compromís que va agafar
aquest govern, la revisió de l'INUNBAL, la revisió de
l'INUNBAL ja ha acabat, un pla com tots els plans: unes
normes subsidiàries, un pla general, un pla d'ordenació,
qualsevol tipus de pla en el moment que el fas l’has de
començar a revisar ja perquè es comença a canviar tot i la
nostra comunitat autònoma varia prou, varia i pot variar, i hem
vist que pot variar prou, per tant, hem d'estar en contínua
actualització. Estic d'acord amb vostè, i així estam, en contínua
actualització, no en contínua revisió del pla, que no és el
mateix. El pla té una vigència indefinida, es revisarà d'aquí a
quatre anys. Actualització, per suposat, és a dir, s'aprovarà per
part de..., les àrees de risc es modificaran probablement des de
Medi Ambient i ens haurem d'adaptar a aquesta modificació.
Contínua adaptació, per suposat, perquè parlam d’una cosa que
es mou moltíssim.

Els plans d'emergències municipals. Jo, per perquè quedi
clar, és a dir, el que es diu a l'INUNBAL és que els
ajuntaments, els municipis, hauran de fer els seus plans
d'emergències municipals; mentre no facin un pla d'emergència
municipal, que s'adaptarà a l'INUNBAL, hi ha l'INUNBAL, hi
ha l'INUNBAL sense cap tipus de dubte, i les policies el
coneixen, els ajuntaments el coneixen, el coneixeran també, hi
han participat; és a dir, crec que el bo que té aquest pla és que,
per ventura, per esperat o precisament per ser gran sensibilitat
que hi va haver en aquell moment després de les inundacions
del Llevant, ha estat un pla molt participat i conegut per
moltíssims d'ajuntaments, i la Direcció General d'Emergències
ja ha fet la guia d'adaptació a aquest pla i els ajuntaments es
podran adaptar i tendran l'assistència tècnica per adaptar-se per
part de la direcció general.

Els avisos a la població. Vostè em posava l'exemple de
Menorca d'aquest mes de setembre, perquè quedi clar, estava
activat el METEOBAL i el que es va fer des de la Direcció
General d'Emergències, i precisament per mor de l'eina
meteorològica que tenim contractada a part del conveni que
tenim amb l'AEMET, vàrem activar l'IG-1 a Menorca, cosa que
no havia fet l'AEMET. L’AEMET en aquell moment, quan hi
va haver les inundacions a Menorca, a Ferreries, havia activat
a Mallorca, però no havia activat a Menorca. La Direcció
General d'Emergències va activar Menorca. Activar Menorca
no vol dir que fas una piulada, que també, activar en aquell
moment vol dir que et poses en contacte amb tots els
ajuntaments i els dius que estan activats, et poses en contacte...,
es fan les comunicacions amb el consell insular corresponent,

amb les forces corresponents, bombers, etc. És a dir, l'activació,
que tu activis l’IG-1 a Menorca, vol dir que ho comuniques, a
partir d'aquí la comunicació ha d'arribar a tothom i arribam,
com? Mitjançant els mitjans tradicionals de comunicació.

És a dir, el que no podem pretendre tampoc és que el servei
d'alerta de missatge que posarem en marxa cada pic que
activem amb un pla rebis un missatge, perquè no li faràs cas al
final. És a dir, si reps un missatge és que has de córrer, per
entendre’ns bé, no?, és a dir, perquè sàpiguen què passa,
perquè si cada vegada que hi ha qualque tipus d'activació reps
un missatge al mòbil arribarà un moment que diràs: buf!, m’han
activat una altra vegada. Per tant, també hem de saber quin
tipus de comunicació es dóna cada vegada. A Menorca en
aquell moment la Direcció General d'Emergències va activar
per sobre de l'activació que havia fet l'AEMET.

Quant a...,  jo he pres notes de les preguntes que m'ha fet,
crec que qualque pregunta que vostè m'ha fet ja havia contestat
quan he respost a la Sra. Sureda, però la recepció de  demandes
de la població és l’112. És a dir, i això no ha variat en res.
L’112 té una capacitat tècnica i operativa 365 dies a l'any, 24
hores a l'any. De fet, som l’112 el cos pioner a tot l'Estat, som
un referent a nivell estatal i les comunicacions amb la població
es duen sobretot, jo el que li he entès, a nivell d'emergència es
fan des d'allà, hi pot haver qualque activació a 061, però 061
també hi ha comunicació amb l’112. 

L'eina meteorològica, ja li he explicat abans i vostè també
en feia referència, quant a la cobertura del TetraIB nosaltres
pensam la cobertura que tenim de TetraIB és suficient. A més,
hi ha les tres plataformes mòbils, que també ha explicat a la
resposta de la Sra. Sureda, que donaríem suport en cas de
necessitat o de caiguda del sistema pel que fos o de manca de
cobertura. Aquests mòbils sí que donarien cobertura. 

També em tornava demanar una altra vegada per si els
responsables d'emergències estan formats i actualitzats. Per
suposat, els responsables de la Direcció General d'Emergències
estan tots formats i actualitzats. De fet, responsables nostres
són formadors d’altres serveis d'emergència fora de la
comunitat autònoma de Balears, fins i tot participam en
programes europeus a nivell d'emergències i coordinació
d'emergències. Per tant, crec que és feina de moltíssims governs
des del dia que es va posar en marxa el Servei d'Emergències
d'aquesta comunitat autònoma, és un servei en què moltes
d'altres comunitats autònomes es miren, precisament perquè
vàrem ser pioners i s'ha començat a fer feina d'una manera molt
estricta, molt acurada, molt tècnica. I crec que així hem de
seguir illes i és la dinàmica que es du. 

Quant a formació i quant a l'EBAP. Enguany l'EBAP dobla
el seu pressupost, per tant, que l'EBAP es converteixi en el cos
de referència de formació de funcionaris públics d'aquesta
comunitat autònoma, crec que ho demostram en el pressupost
de la comunitat autònoma d'enguany.

El que deia dels informes de Sant Llorenç, si eren prioritat
per a nosaltres. Clar que sí i crec que a l'exposició d'avui de
matí, queda ben clar que tot el que es va dir en els informes que
varen avaluar les actuacions, després de la torrentada de Sant
Llorenç, s'ha complit. Hi ha coses que necessiten més temps i
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d'altres que necessiten manco temps per complir-se. Però en tot
s'hi ha fet feina i tot és una absoluta prioritat per a aquest
Govern.

Després acabava amb els bombers i amb la Llei del foc. I
vostè em deia que era perquè hi hagi més contacte entre tots. És
a dir, perquè hi hagi més contacte i més coordinació no
necessitam una llei, ja li dic, ja hi ha contacte, hi ha
coordinació entre els bombers, la policia, els cossos
d'emergències, la UME en el moment que arriba, es fan
simulacres, precisament, i crec que és important, i la Sra.
Sureda també ho plantejava i no he pensat a contestar-li, vostè
també parlava dels simulacres, precisament per treballar en
aquesta coordinació entre tots els cossos. Fa una setmana es va
fer un simulacre, coordinat per la Direcció General
d'Emergències, en el túnel de Sóller, per si hi havia un accident
en el túnel de Sóller. S'ha fet un simulacre amb la UME aquest
estiu per un incendi, un simulacre per actuar totes les forces a
un incendi. Per tant, fem simulacres, treballam, n'hi ha que són
mediàtics o que es veuen més, com aquest del túnel de Sóller
i n'hi ha d'altres que és la feina tranquil·la, callada, però
constant que es fa des de la Direcció General d'Emergències i
Interior.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Camps, li quedarien quatre 4 minuts. 

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Jo en cap moment no he qüestionat
que aquesta feina tècnica, aquest informe de l'INUNBAL,
aquest document, aquest pla s'hagi elaborat per part política, jo
en cap moment no he dit açò, jo som conscient que els informes
els redacten, els actualitzen, els eleven els tècnics. Per tant, que
quedi clar, Sra. Garrido, que d’açò des del Partit Popular en
som conscients i ho tenim clar. 

Quan que sembla que el Partit Popular, o la meva persona
crea dubtes en diferents  equips intervinents i d’altres, a mi em
sembla que el que vull és evitar que hi pugui haver qualsevol
tipus de dubte, el que volem és que en tot moment, doncs, hi
hagi aquesta transparència, en tot moment hagi aquesta
coordinació, en tot moment volem que hi hagi aquesta
implicació per part política tècnica i professional. I açò és el
que pretén el Partit Popular. 

Vostè ens comentava que fan cursos constants. Jo no puc
compartir aquesta afirmació amb segons quins col·lectius,
perquè vostè i en diferents intervencions li he fet saber i només
es tracta d'entrar a la pàgina de l'EBAP i veure el número de
cursos dirigits a bombers, el número de cursos dirigits a policia
local i, amb menys freqüència, el número de cursos dirigits a
Protecció Civil, que els darrers anys s'estan anul·lant. Què el
tema de COVID influeix? Per descomptat, ningú no diu que no
pugui influir, però el que no és de rebut, Sra. Consellera, és que
aquests cursos i tornaré reiterar-li no sabem qui decideix, qui
proposa aquests cursos, perquè em consta de diferents
responsables de serveis, tant de bombers, com de policia, que
no vénen proposats per aquestes persones, que des del Partit

Popular entenem que és un greu error que la formació ha de
venir proposada per aquests responsables dels serveis, que són
els que coneixen les precarietats, les necessitats dels
professionals que han de donar una resposta professional
eficient i àgil.

Quan el pla, vostè ha comentat des del 2019 hi ha aquesta
guia del Pla d'emergències municipal. Incidir que la majoria
dels municipis de les Balears són inferiors a 20.000 habitants.
Per tant, a mi em sembla que no ens hem de conformar amb
disposar d’aquesta guia, a mi em sembla que si realment des
d'aquesta conselleria hi ha aquest compromís i hi ha aquesta
sensibilitat, el que s’ha fer és ajudar a portar eines perquè pugui
ser pràctica i puguin actualitzar aquesta documentació que han
de fer els municipis, perquè incrementi aquesta seguretat.

Ens comentava també que des de la Direcció General
d'Emergències varen activar el tema de Ferreries i a mi em
sembla que sobre aquesta activació doncs ens alegram que hagi
estat aquesta Direcció General d'Emergència que s'hagi
anticipat a l'AEMET, però aquí em sembla que hi ha una feina
a fer, dient, una vegada activam, hem d’analitzar el temps de
resposta, quines accions van a fer Ferreries, justament a
Ferreries, un municipi que un poc dins la seva responsabilitat,
no disposa de servei de policia el vespre, perquè no hi ha
aquests cursos de capacitació per a policies locals, i fa que si un
vespre d'aquests hi torna haver una tempesta a Ferreries i no hi
ha servei de policia en marxa, per exemple, és que ara m'ho ha
posat prou fàcil, Sra. Garrido. 

Per tant, em sembla que vostè ara ens parla que per a
enguany...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps ha exhaurit el...

EL SR. CAMPS I PONS:

... -sí, sí, ara acab, Sr. President- ens parla que hi haurà el doble
de pressupost per als cursos de formació. Jo, l'únic que li vull
incidir és que, per favor, que aquests cursos de formació, es
posin en contacte amb els responsables dels serveis i que
realment arribin allà on han d'arribar.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Ara té la paraula la Sra. Garrido. 

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez): 

Gràcies Sr. President. Sr. Camps, transparència,
coordinació i implicació quant a l’INUNBAL completament. I
per això li deia, i vostè fa això, fa que (...),  va dient, va dient,
intenta crear una ombra de dubte; total transparència, total
coordinació, total implicació per part de tothom, de tothom! I
això vol dir dels ajuntaments, també, malgrat li pesi, (...), total
implicació de tothom!
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Després vostè utilitza aquesta intervenció per parlar de
cursos de bombers, de policies locals, de cursos de Protecció
Civil. Crec que hem centrat aquesta intervenció en
l'INUNBAL, crec, crec que l'hem centrada en l'INUNBAL, si
vol que parlem de més coses, parlam de més coses, no hi ha
problema, però crec que l'hem centrada en formació de
l'INUNBAL. Jo m'he referit a formació de l'INUNBAL, cosa
distinta és la formació per a bombers, per ser bomber, per ser
bomber que és del que vostè parlava, la formació per ser
policia, que és del que vostè parlava, la formació dels
voluntaris de Protecció Civil, que també es fa. 

Em parlava de Ferreries, fa un moment. Jo li tornaré a
repetir, perquè ja no sé com li he de dir. L'EBAP forma policies
si prèviament, -prèviament, prèviament- els ajuntaments han
tret places d'oposicions i podem formar policies. Demà li
donam el sus a més de 100 policies, demà, dels que hem
format. Ara, si no es fan oposicions, no hi ha policies per
formar. Eivissa ha començat un curs nou a l'illa d'Eivissa, entre
tots els ajuntaments, per formar policies, per què? Perquè hi ha
hagut oposicions i tenim policies que han aprovat l'oposició que
podem formar. Si no hi ha policies que han aprovat l'oposició,
no els podem formar, ja podem tenir els recursos econòmics
que ens doni la gana, ja pot venir al cap de policia d'on a vostè
li doni la gana i que ens digui, formem aquests tres policies.
Han aprovat l'oposició? No, idò no els puc formar. 

Funciona així, funciona així, jo més clar no li puc explicar,
perquè ja ho he intentat distintes vegades, i em continua dient
el mateix. Si els ajuntaments no fan oposicions, no es poden
formar policies.

Què hem fet? Com que els ajuntaments no feien totes les
oposicions que s'havien de fer, què hem fet? Crear una borsa de
policies interins, que començarem a formar ara, però la gent
que ha entrat a la borsa, o formam la gent que ens digui el cap
de policia de no sé on, formem aquest. No sé si era el que vostè
volia dir en aquest moment, perquè hi ha vegades que no se
l'entén bé..., o se l'entén massa bé. És a dir, no sé molt bé què
dir.

Sis? Què em diu de sis? Escolti, escolti, més formació de
policies que mai; hem acabat amb els interinatges d'aquells
policies turístics, que era precaritzar tots els policies, hem
acabat amb això. Vol tornar a això vostè? Es veu que sí, perquè
a les seves afirmacions també es veu.

Per tant, parlam de l'INUNBAL, parlam de formació quant
a l'INUNBAL, quant a l'emergència d'inundacions dels distints
actuants en aquest pla. I aquesta formació es fa. Vostè després
intenta donar voltes i anar als cursos de policia que, si vol, li
torn a explicar, perquè crec que m'explic molt malament o
vostè no em vol entendre. Perquè si Ferreries no té policies al
vespre, crec que no és conseqüència que activem o no
l’INUNBAL, crec que no té a veure amb l'INUNBAL, i per
poder tenir policies al vespre, per ventura, haurà de treure
places de policies, no? I si treu places de policies, podrem
formar policies, no? Ara, si no treu places de policies, no
podrem formar policies.

Quan tenguem els policies interins formats, podrà demanar
policies. Però haurà de treure places de policies perquè els

obligam a treure les places de policies. Aquesta és la roda
adequada, començar pel curs de formació i després fer
l'oposició.... No, no sé gaire bé com explicar-li.

I els plans municipals i la seva adaptació. Ja li ho he dit,
tenim les eines adequades perquè els ajuntaments s'adaptin a
l'INUNBAL, hi ha la guia d'adaptació. A més, hi ha el suport
tècnic de la Direcció General d'Emergències, els ajuntaments
tenen les eines. L’INUNBAL ara el publicarem, ara podran
començar a fer aquestes adaptacions. De fet, hi ha ajuntaments,
com Sant Llorenç, que du la feina molt avançada, però molt en
aquest cas; i tots els ajuntaments no tenen el risc d'inundacions
que tenen d’altres, i en funció del risc que pateixen, ho faran.

L'ajuntament, jo li dic, nosaltres començam amb eines
concretes d'alerta primerenca, començarem per Sant Llorenç i
per Artà, però després anam a Palma que és allà on hi ha un
major risc d'inundacions per la seva configuració, pels torrents
que travessen la ciutat i per la quantitat de gent que viu aquí,
perquè no hem d'oblidar que això són plans de protecció civil,
plans de protecció de la població davant una inundació, després
protegim la resta. Primer, protegim la població.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Sr.  Camps, ha exhaurit el seu temps. Per
tant, passam al següent grup parlamentari que, en aquest cas és
el Grup Parlamentari Ciudadanos, Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Molt bon dia a tothom. I, en primer lloc,
saludar la consellera i a l’equip que l'acompanya i disculpar que
m’hagi incorporat més tard, perquè tenia un horari assenyalat
mitja hora després que és una errada nostra, per tant, m’he
perdut part de la seva intervenció, però crec que l’ha
complementada o la informació l’ha complementada amb les
intervencions de resposta als diputats.

Miri consellera, a mi m’ha quedat molt clar que vostè ve a
exposar aquí un pla, un pla dissenyat, un pla ja aprovat,
almanco ja té la validesa del tràmit del que podia fer, reparar,
la pròpia Administració General de l'Estat i, per tant, un pla
aplicable.

Vostè ha esmentat abans hi he anat incorporant la meva
intervenció envers el paper que ens correspon, que és que ens
expliqui qüestions concretes, de vegades molt tècniques, que no
entenem per què li puguem fer les propostes sempre de millora
o, almanco, traslladar inquietuds. I li diré per què inquietuds. Jo
no qüestionaré en absolut la definició i el disseny del Pla, està
fet per professionals i, evidentment, des de l'experiència, no tan
sols des de l'experiència, entenc jo, del que va passar el 2018
sinó d’una situació de coneixement dels efectes del canvi
climàtic i, per tant, nosaltres com a arxipèlag evidentment amb
unes qüestions molt específiques. I jo li traslladaré en base a
aquesta definició que ha fet, que és un pla que s'ha d'anar
adaptant, un pla que és ex tempore, és a dir que no és una
qüestió d'una validesa de dos, tres anys, sinó d'una adaptació
que es pugui donar fruit de l'experiència i fruit de les
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modificacions que s'hagin de fer, que és el que m’inquieta, de
la xarxa hidrogràfica de la nostra comunitat autònoma, que és
el que ara li esmentaré. I ens preocupa prou, llavors li diré.

També, evidentment, vostè independentment que és un pla
que no és d'aplicació exclusivament des del seu departament,
sí que la coordinació li correspon al mandat del seu
departament, aquí hi ha, evidentment, hi ha tot un caire
d'infraestructures, de medi ambient, etc.

Miri, el que tenim molt clar i vostè ho ha esmentat, ho ha
esmentat de forma retòrica, i nosaltres ens apuntam a aquesta
retòrica, està clar que el temps no es pot controlar, es pot
preveure, les conseqüències fins i tot es poden dur a estadis
molt més de simulació de gravetat per a la prevenció; no podem
aturar els niguls ni podem evitar que plogui, però sí és
responsabilitat nostra que tenguin les dotacions, la dotació; i,
aquí, vaig al pressupost, aquí vaig a la coordinació, no li
qüestion la coordinació, li dic que per dur a terme una bona
coordinació ha de tenir els recursos i ha d’estar molt definit el
mandat, i el director general ho sap, ha de tenir l'autoritat
suficient i els protocols ben definits perquè no es qüestioni un
moviment i un altre quan intervenen diferents administracions,
diferents àmbits competencials, i això és important.

Una altra dotació necessària, evidentment, i nosaltres sí
estam convençuts -vostè ho sap- perquè també depèn del seu
departament, és que els primers actors i agents que localitzen,
que informen i que donen resposta a la ciutadania, als
municipis on passen aquestes coses, són..., no faré, no faré
un..., com li diria..., un monogràfic de Protecció Civil, però sí
li diré que són els policies locals, que són insuficients a tots els
municipis, que són..., fins i tot la unitat del 061, que hi pugui
haver destacada en aquest centre de salut, una altra, i que són,
per exemple, la dotació de Guàrdia Civil, que també vostè sap
i nosaltres sabem, que és insuficient.

I, per tant, sí que faig una reivindicació un poc com els
companys nacionalistes, però vostè sap que en aquest
parlament, en el tema de finançament, de qüestions que
l'Administració General de l'Estat ha donat resposta per a la
nostra especificitat, precisament, és al finançament. Al
finançament i a la dotació de recursos que activarà aquest pla
i als comandaments de la comunitat autònoma des
d'Emergències que no són de l'àmbit competencial de la
comunitat autònoma, com pot ser la UME o com poden ser uns
altres.

I jo aquí el que li deman, la pregunta que li faig, és si vostè
considera que en els pressuposts de la comunitat autònoma i els
pressuposts que li correspondria en l'aplicació d'aquest pla, del
que estableixen els protocols d'aquest pla, en un estadi cent per
cent, és a dir, en el pitjor dels escenaris de mobilització, de
gravetat, de nivell de gravetat i de necessitat, evidentment, de
desplaçament de recursos..., si vostè creu que està
suficientment dotat. Jo li puc assegurar que els que tenim
experiència a nivell de direcció general, sempre deim que no
tenim els recursos suficients, i no li vull aquí..., que em feia
vostè una manifestació que duia un pla que no està dotat,
evidentment, vostè deu considerar que hi està, suficientment
dotat. En el cas que s’hagi d’activar, insistesc, no és un pla que
vengui amb una dotació pressupostària; però el que suposaria

l'aplicació del cent per cent d'aquest pla per a la seva gravetat,
en un estadi molt complicat, li vull dir, si tenim el pressupost
suficient per al 2022 perquè sinó nosaltres ara mateix farem
esmenes o donarem suport a esmenes que els dotin de més
pressupost, al Govern, però també li exigirem a l’Administració
General de l’Estat; és un  dels temes que li volia plantejar.

Llavors, xarxa hidrogràfica. Jo crec que ha d’anar
complementat. Vostè ve aquí a parlar del seu pla, del pla del
Govern que gestiona vostè, i entenc que això és un altre
departament, tant de bo no haguem d'aplicar el Pla INUNBAL
que vostè avui du aquí a informació, tant de bo! L'escenari
millor és que aquest pla es quedi, evidentment..., és a dir, farem
molts de simulacres, farem molta formació, tendrem els
suficients efectius, però que tant de bo que aquests efectius
siguin de previsió, no s'hagin de mobilitzar.

Però el que sí hem de mobilitzar, perquè no és només una
qüestió de preveure salvar vides, sinó també d'evitar que
aquestes persones perdin material, que les infraestructures es
puguin perdre, i és perquè tal volta no anam tan avançats amb
la modificació de la xarxa hidrogràfica: desviament de torrents,
canalització de..., o aturades de problemes de mobilització
d'aigua, etc. I crec que vostè ha de reivindicar, juntament amb
aquest pla del Govern, aprofit..., vostè em dirà, aprofita
l'avinentesa, sí, però crec que va vinculada Consellera, és el que
li deia, crec que va molt vinculat i tenim una oportunitat que
aquest pla serveixi també per activar altres actuacions a nivell
de govern, que no només de Govern, sinó dels consells insulars
i d’administració general de l'Estat, precisament, per dotar de
suficient prevenció a la protecció civil de les persones i dels
béns materials.

No faré més intervenció, perquè vostè ha contestat algunes
preguntes que tenia aquí, amb la resposta que ha donat a altres
diputats i diputades que han intervingut abans, però li dic que
el que més ens inquieta a part del que li he dit d'aquesta
modificació de xarxa hidrogràfica és que el comandament
estigui molt clar, molt definit, molt competent per poder
coordinar i prendre decisions, i no es qüestioni si aquesta
decisió o aquella altra s'ha de prendre immediatament o no,
perquè no s'ha de consultar ningú. Crec que l'estratègia de la
coordinació és fonamental, no li qüestion la coordinació, li dic
que és estratègic precisament revisar aquests protocols
constantment perquè la coordinació sigui efectiva i eficaç en
cas que s'hagués d’actuar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra.  Garrido.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez): 

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Gómez, vostè
deia que traslladam... no se sent?, perdó, disculpin..., sí?,
millor? No se sent..., si no parlaré fort.

(Remor de veus)

 



1288 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 67 / 1 de desembre de 2021 

Ah, d’acord, d’acord, però..., però, però ha funcionat fins
ara, no?...

(Remor de veus) 

Sí? D’acord... Vostè deia que traslladaven una sèrie
d’inquietuds, és a dir, les inquietuds que mouen la revisió de
l'INUNBAL i la seva aprovació en aquest moment crec que són
les que vostè plantejava quan començava la seva intervenció,
sobretot l'experiència dels darrers episodis d'inundacions i
l'experiència de l'episodi d’inundacions de l'octubre del 2018
al Llevant de Mallorca. 

I aquesta experiència ens ha fet traslladar moltíssimes
accions de coordinació i feina conjunta en aquest... a
l'INUNBAL i també la incidència del canvi climàtic per
descomptat. És a dir, nosaltres en aquest moment hem dotat la
comunitat autònoma d'un pla de l'INUNBAL, d'un pla que
preveu que ens podem trobar amb aquest tipus de
circumstàncies catastròfiques meteorològiques d'una manera
molt sovint, i precisament això és el que s'ha estudiat a l'hora de
després aplicar tots els processos operatius i tècnics a l'hora de
desenvolupar i d'aplicar i com s’haurà de desenvolupar, aplicar
el pla sobretot a la fase d'emergències, perquè el que veiem és
que cada vegada més estam davant fenòmens meteorològics
molt extrems amb ones de calor a l'estiu, amb sequeres a l'estiu
que venen acompanyades de pluges torrencials en els mesos de
tardor i que fan que la nostra vulnerabilitat sigui absoluta
davant aquest canvi climàtic.

 Vostè em deia: tenim..., és a dir, si haguéssim d'activar el
pla, és a dir, que passàs el pitjor de tot. El pla el que té és que,
una vegada que l’actives, una vegada que actives el pla
depenent de la situació operativa en què estàs, 0, 1, 2, 3, el 3 és
pràcticament impossible arribar-hi perquè tenim poques
comunitats autònomes confrontant, és a dir, cap, que seria allà
on aniries en aquesta aplicació, per tant, la fase dos seria el
nivell més elevat que aplicaríem, després sí que hi pot haver
incidències que facin que apliquis el nivell 3, però és molt
complex; amb una activació de nivell 2 el que fa la direcció del
pla és activar tothom, és a dir, estam preparats amb mitjans
materials i humans per arribar al màxim, al límit? Sí. Sí i no 
necessitam tenir-ho al pressupost. 

Per què? Perquè en aquest moment activam la UME que es
troba sota el comandament del DTOP, en aquest moment
podem activar directament tots els recursos públics i privats
que necessitem materials i personals. És a dir, el pla
precisament dona aquesta capacitat a la direcció del pla i a la
direcció tècnica operativa del pla, que és el DTOP. 

Estam preparats per si arriba? Esperem que no arribi, estam
preparats? Sí, perquè podrem activar tothom, i precisament les
tasques de coordinació, simulacres, feina, reunions, formacions
prèvies van dirigides a això, que si arriba aquest moment
tothom sap... -és el que jo deia al Sr. Camps-, tothom sap qui
mana per entendre'ns, i tothom sap que mana el DTOP, que és
el tècnic d'emergències que nomena la direcció del pla i
normalment la direcció del pla nomena els tècnics
d'emergències, en aquest cas nosaltres tenim ara mateix activat
el PLATERBAL que és el Pla general de protecció civil per
mor de la pandèmia, bé, idò el PLATERBAL té nomenats tres

DTOP que cada setmana... hi ha un DTOP, un tècnic concret
que és el que s'encarrega de la direcció del PLATERBAL. 

Ara estam en una fase 1, per tant una mica més lleugera,
però hem passat per moments complicats. Bé, idò qui ha de
coordinar totes les forces de seguretat en el cas d'una inundació
seria el DTOP i seria el que coordinaria la UME que fes no sé
què, els bombers la resta, el 061 la resta, és el que coordina
totes les forces i a més és el que pot decidir l'ús fins i tot de
material privat o personal privat. Vull dir, si tenguéssim un cos
de bombers privat, per dir-ho de qualque manera, es podria
activar, no existeix, però bé, es podria activar per part del
DTOP.

Per tant, crec que sí que ho tenim, no necessitam tenir tot
això en el pressupost perquè podem..., això és el que explicava
jo també a la meva intervenció, que a l'inici hi ha d'haver
registre d'aquests mitjans materials i personals dels quals es
podrà disposar a l'hora de fer front a una emergència i que
l'únic que no podem posar dins el registre de personal que
podria fer feina... que tendríem a disposició, el tenim a
disposició, però no ho podem posar en el registre són les
Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i els militars, l'exèrcit,
però també formen part dels recursos que té la comunitat
autònoma a l'hora de poder activar l'emergència.

Quant a la xarxa hidrogràfica, les actuacions a la xarxa
hidrogràfica es van fent i el pla es va adaptant a aquestes
actuacions i les actuacions al pla, és a dir, hi ha una simbiosi en
aquest cas que es va aplicant. Què passa? Que les actuacions a
la xarxa hidrogràfica són lentes, és a dir, plantejar-nos..., i
tornam a l'exemple de Sant Llorenç, quines actuacions s'han de
fer quant al torrent que travessa el nucli urbà de Sant Llorenç,
és una cosa que en aquest moment s’hi fa feina, hi ha un
projecte per part de la Direcció Insular de Carreteres del
Consell de Mallorca, que es treballant amb la Direcció General
de Recursos Hídrics, que li planteja una sèrie de prescripcions
que ha de complir. Ara, el projecte de carreteres, s'adaptaran
aquestes prescripcions, després s'haurà d'aprovar, s'haurà de
licitar, s'haurà de construir.

La xarxa hidrogràfica té això, és molt més lenta, però les
actuacions en la xarxa són contínues i es van adaptant sobretot
a aquesta vulnerabilitat i jo no sé si...,  però el que..., no
únicament és la xarxa hidrogràfica on hem de fer feina, sinó
que hem de fer moltíssima feina a nivell de planejament
municipal, és a dir, les revisions que han de fer els
planejaments municipals, els nous plans generals que es vagin
elaborant han de tenir molt, molt en compte la incidència, la
construcció, els usos que es facin que hi hagi a cada una de les
zones inundables i el que ens planteja el pla és que a les zones
inundables no hi hagi ús d'habitatge a planta baixa, per
exemple, que no hi hagi grans equipaments, que no hi hagi
equipaments on hi pugui haver una aglomeració de persones,
poliesportius, escoles..., que no hi siguin a zones inundables,
per desgràcia en tenim prou en aquestes illes i és una feina que
s'ha de fer, no únicament la xarxa hidrogràfica, que s'hi ha fet
moltíssima de feina, crec que s'ha de fer moltíssima, moltíssima
feina des del planejament municipal.

Hem de ser tots conscients que moltes vegades... i aquí s'ha
parlat molt del Decret 9, s'ha demonitzat molt el Decret 9
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perquè no permetia construir en sòl rústic, no permetia
construir a zones de risc, a zones d’esllavissament, és a dir, que
no et caigui una pedra damunt la casa, i ha passat a la Serra de
Tramuntana, a zones d'inundacions, és a dir, que no hi hagi una
inundació i estiguis dormint i tenguis una casa a una zona
inundable i no te n’adonis i, per ventura... puguis acabar morint
fins i tot.

 Aquest és el motiu pel qual no es permet a les zones de risc
les noves edificacions dins sòl rústic, precisament perquè
deriven de les prescripcions de plans com aquest, de plans de
protecció civil, de plans de protecció de la ciutadania. A
vegades els mesclam amb altres coses, que també a tots ens
agrada, però tot té un sentit i tot té una lògica i en aquest cas
hem de fer moltíssima, moltíssima, moltíssima feina en l’àmbit
territorial.

Jo crec que és el més important, les edificacions ja
existents, són edificacions ja existents i el que hem de fer és
minorar el risc, però intentar que no es continuï construint a
zones inundables perquè el que veiem és que cada vegada més
s'incrementa el risc cap a les persones en aquest sentit.

Moltes gràcies

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Gómez, vol fer alguna intervenció més?
Sí, sí, ha utilitzat 6 minuts, 40 segons.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Seré molt més telegràfic. Consellera, un poc penjant-me de
la intervenció. M’agrada que hi hagi sinèrgies, l'òptim seria que
sigui... perdoni que hi hagi simbiosi, l’idoni seria que... vostè
supòs que també ho ha dit, o ho vol incorporar que hi hagi
sinèrgies és important. És a dir, la xarxa hidrogràfica és lenta,
per descomptat faria demagògia, sabem què és una tramitació
d’expedients, sabem que són modificacions urbanístiques i
aquests plans. Però entra dins el seu diagnòstic de com està la
situació, perquè si s'ha d'activar el pla, evidentment, això és un
fet. El torrent, no està desviat encara, esllavissament de terres
encara se’n poden produir a prop de..., esllavissaments produïts
per l'aigua, vinculats a això, no sortiré de l'aigua. Però és un
diagnòstic, el que jo li deia. És a dir, tal vegada quan li he dit
si té una dotació pressupostària, jo primer li he dit, jo sé que
damunt aquest pla no hi ha un pressupost; el Pla estratègic de
joventut té un pressupost, el Pla estratègic d'infància té un
pressupost, el Pla INUNBAL no té un pressupost, té un mandat
d'actuació i té uns protocols, evidentment, però té un
diagnòstic, un diagnòstic del que tenim i del que encara no
tenim.

Vostè m’ha dit: sí, estam preparats per actuar. Perfecte,
me’n congratulo; sí, estam suficientment dotats. M’agradaria
veure, per dir-ho d’alguna manera, perquè ens entenguem, la
carta dels reis mags del seu director general, segur que li
demana més dotació, més recursos, més material, per a l’estadi
2, l’estadi de gravetat 2. Perquè, per exemple, comunitats
autònomes, mobilitzar la UME, encara que l’hagin d’activar, la
tenen més a prop, o més facilitat de traslladar-se. Nosaltres no.
Dotació suficient d’uns recursos que vostè activaria, que estan

contemplats, Guàrdia Civil, no en té suficients. No en tenim,
quan diu vostè, la comunitat autònoma, amb 1.200.000
habitants, no els tenim. Sap vostè que és una reivindicació.

Per això li deia això de la dotació, no li dic una dotació
d’un pressupost identificat, jo no li demanaré, faria demagògia
i a més, m’ho desmuntaria aviat. Però aquesta reivindicació
l’hauríem de fer tots i que ha estat motiu de debat, d’aquests 59
diputat si diputades, sí i això li deia i per això li deia que era
una oportunitat i creim que l’hem d’emprar com una
oportunitat.

No li he qüestionat el pla, em sembla un pla actualitzat, em
sembla un pla molt elaborat des d’una experiència. Em sembla
un pla que ha arribat tard, vostè ha dit una cosa que m’ha
agradat, o almanco que m’ha tranquil·litzat molt i és que és un
pla obert, modificable perquè intervenen diferents àmbits i des
de l’experiència. Això és el que no havia passat, perquè en 15
anys hi havia (...) d’aquest pla, petites modificacions. La
voluntat d’aquest, entenc, que és un pla flexible i que en
qualsevol moment, amb el tema que està produint els efectes
del canvi climàtic, s’ha d’obrir cada dos per tres, no fa falta
tenir una situació traumàtica com la que vàrem tenir. I això
m’ha tranquil·litzat.

No em tranquil·litza la dotació dels recursos en general, no
li parl de la pressupostària, envers el diagnòstic que encara
tenim. Aquesta és la reflexió que li volia traslladar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Garrido.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Sí, president, molt breument. També sinèrgies, simbiosi i
sinèrgies també, jo crec que intentam fer feina en aquest sentit.
Jo quan li deia, que estam preparats i tenim recursos per en una
fase d'activació màxima del pla, poder accedir, li continuo
mantenint el mateix. És a dir, tenim tota la dotació de Guàrdia
Civil que necessita aquesta comunitat autònoma? No. Tota la
dotació de Policia Nacional que necessita aquesta comunitat
autònoma? No. Ho hem repetit fins a la sacietat, jo crec que no
fa falta dir-ho més. Reclamam a l'Estat més. 

Ara, en el moment en què activem un pla tendrem tots els
mitjans necessaris? Sí, perquè, independentment del nombre
global de Policia Nacional o del nombre global de policia..., de
Guàrdia Civil, independentment d'això, s'activaran. Jo no sé si
m'explic el que li vull dir, és a dir, tenim tota la Guàrdia Civil
que necessitam? És clar que no, és clar que no. Nosaltres tenim
unes plantilles de Guàrdia Civil i de Policia Nacional
estancades i no cobertes al cent per cent, i al mateix temps
pujam de població cada any. Per tant, no tenim la Policia
Nacional i la Guàrdia Civil que necessita aquesta comunitat
autònoma, per suposat que no.

Ara, si els hem d'activar els tendrem. Tenim tots els
bombers necessaris per fer feina en una activació del pla durant
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365 dies a l'any? No, seria impossible mantenir aquest tipus de
plantilles. El dia que els activem, els tendrem tots? Sí. És a dir,
una de les coses  que va passar a Sant Llorenç, era els bombers
de Palma per exemple, que deien què fem, què fem, perquè, a
més en una situació allà on la vocació de servei públic de tota
aquesta gent, de tots els bombers, policies, és increïble i
s'aboquen d'una manera brutal en aquest cas. I jo me'n record
dels dies i Jaume, en aquell moment, els que hi érem en aquell
moment, jo record que venien els bombers de Palma i deien
què fem nosaltres, què fem? És a dir, que tendrem la gent
necessària si arriba el moment? La tendrem. Què la tenim tot
l'any? Ens falta gent a nivell de dotacions, en aquest cas sí que
estic d'acord amb vostè. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passem al Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Consellera, a usted y
al equipo que le acompaña por esta comparecencia. Como
usted bien ha dicho, venimos a hablar del Plan de emergencias
de inundaciones, pero venimos a hablar, lógicamente, desde un
punto de vista político, porque yo, por ejemplo, me licencié en
geografía y algo sé de clima, pero no soy ni un experto en
inundaciones y muchísimo menos en planes de emergencia. No
tendría mucho sentido venir a discutir la parte técnica del plan,
porque creo que ninguno de los aquí presentes somos expertos. 

Usted ha empezado su intervención diciendo que esto era
un plan consensuado. Ya empezamos mal, los planes de
emergencia no se consensuan. Los planes de emergencia se
atiende a los técnicos, lo elaboran los técnicos, alguien toma las
últimas... Pero es que ustedes, a veces con esas intenciones
"buenistas" de que todo su lenguaje sea políticamente correcto,
oiga los planes no se consensuan. Los planes se hacen, se
ejercen, porque, claro, de ahí deriva todo lo demás que no nos
convence de este Plan de emergencias que usted hoy nos ha
presentado.

Yo pensaba que cuando usted nombró director general de
emergencias a un coronel de la Guardia Civil, algo de él se le
pegaría a ustedes, pero creo que, por desgracia, creo que ha
sido lo de ustedes que se le ha pegado a él. Y claro, nos habla
usted de que sí, de que existe un técnico, que cuando se activa
el plan toma el mando y coordina. El mando, dudo que lo tome,
dudo que el jefe de la Policía Nacional, el coronel de la
Guardia Civil o el coronel o capitán o comandante del ejército
de la UME que se desplace aquí, acepte órdenes del técnico. Es
fundamental en cualquier plan de emergencias, que no sólo se
coordine, sino que haya un mando único indiscutible de las
funciones que tienen que desarrollar, Protección Civil,
bomberos, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, policías
locales y Fuerzas Armadas.

Entrando al trapo de lo que se ha hablado, sobre la falta de
efectivos que tienen precisamente cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado, evidentemente, esa falta de efectivos no

es ajena a la falta de los complementos salariales que sufren el
tener que venir aquí, no es nada atractivo ni para un policía ni
para Guardia Civil, desplazarse a las Islas Baleares. Y por
cierto, también podemos hablar de las veces que esta cámara ha
rechazado las diferentes iniciativas para que haya aquí de forma
permanente un destacamento de la Unidad Militar de
Emergencias, que ustedes han votado reiteradamente que no y
que no. Con lo cual cada vez que tenemos que recurrir a la
Unidad Militar de Emergencias, tenemos que esperar, en lugar
de tener ya aquí un destacamento, que básicamente lo que haría
es facilitar el traslado, la inmediatez y el estar aquí.
Evidentemente somos unas islas, usted lo ha repetido varias
veces, somos unas islas y pensamos que sería muy conveniente
que hubiera un destacamento permanente de la Unidad Militar
de Emergencias. Creo que varios grupos así lo han solicitado.

Luego al principio de su intervención, lógicamente usted ha
vuelto a hacer gala de su religión climática y ha dicho que este
plan tiene una perspectiva climática. Me extraña que no la
hayan hecho de género. Pues mire, lo que sí le puedo decir es
que el régimen de lluvias del Mediterráneo es el que es,
nosotros tenemos un clima, según la clasificación climática de
Köppen, que es el que es, y sabemos cómo llueve aquí; pero es
que, si atendemos a la historia en 1403, una riada mató al 25%
de la población de Palma, unos 5.000 habitantes; en 1618 otra
riada también, a pesar de que ya se había desviado el curso de
La Riera, volvió a causar estragos, materiales y personales. En
1962 también, porque el agua busca su sitio, como todo el
mundo sabe, se volvió a inundar el centro de Palma, la zona de
Las Ramblas, que por eso se llaman Ramblas, es la manera en
que la parte oriental de la península suele denominar a los
cauces secos de torrentes, y esta vez, afortunadamente, sólo
hubo daños materiales; y en toda la cuenca del Mediterráneo
hemos tenido muertos: 86 en Valencia al año 56; 900 y pico en
Barcelona en el 62; 300 en la zona de Murcia en el 63. Pero es
que tenemos registros de grandes inundaciones desde..., en la
cuenca mediterránea desde antes de Cristo. 

Entonces, no nos vengan con lo del cambio climático,
tenemos el clima que tenemos, y lo sabemos, y por desgracia
cada vez que se han producido este tipo de desgracias
personales no ha sido sólo únicamente por las circunstancias de
una catástrofe natural que, como usted muy bien ha dicho y en
eso tiene absoluta razón, el riesgo cero no existe, ante una
catástrofe natural no podemos garantizar nunca el cien por cien
de la seguridad, es imposible. Pero todos, todos, todos estos,
estos incidentes siempre han sido por construcción en cauces de
torrentes, porque los torrentes no estaban limpios, porque no se
han desviado aquellos torrentes que se deberían, y de hecho,
por ejemplo, en Valencia se acabó cambiando el cauce del
Turia para que no se produjeran esas inundaciones. 

Hemos ido aprendiendo, porque yo no quiero hablar de la
tragedia de San Lorenzo, creo que tampoco es el día, hemos
venido a hablar de otros temas, pero sí hay que sacar lo único
positivo que se puede sacar de una tragedia, que es aprender, y
hemos de aprender de qué pasó, por qué pasó y por qué sucedió
lo que sucedió.

Y unos años después viene usted y nos presenta, por fin, un
plan de inundaciones. Yo de verdad, me alegro, me alegro
muchísimo de que este plan se haya realizado. De hecho,
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hemos dicho también muchas veces, el otro día lo hablamos
con su compañero el vicepresidente del Gobierno, de la
necesidad que hay de tener planes de emergencia;
evidentemente, los primeros que se han de hacer son aquellos
de emergencias probables, pero es que también deberíamos
tener planes de emergencia de asuntos improbables y tenerlos
ahí en el cajón y sacarlos cuando sea necesario.

Evidentemente estamos en Baleares, una de las principales
emergencias que nos puede surgir es la de las inundaciones,
pero habría que hacer otros muchísimos planes de emergencia,
no sólo el de inundaciones, empezando, digo, por los más
probables, dado que vemos que tarda mucho en hacerlos, y
acabando por los más improbables.

A nosotros lo que nos gustaría que nos determinará usted
exactamente es si ese técnico que asume el mando y activa el
plan realmente tiene ese mando único reconocido por los
diferentes intervinientes, es decir, tiene la capacidad legal, no
la moral, la legal de dar órdenes a los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, a los cuerpos de bomberos, a Protección
Civil y a los militares, en caso de que estos intervengan, eso es
algo que nos gustaría que quedara meridianamente claro.

Y por otra, insistirle, yo espero, soy súper optimista, pues
volveremos a presentar la solicitud para que haya un
destacamento permanente de la UME en estas islas y espero
que esta vez su grupo vote a favor. 

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Garrido.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez): 

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Rodríguez, no defrauda en
cap moment, per tant, que no estaria d'acord amb la perspectiva
climàtica, era d'esperar, és a dir, jo no esperava res més. Ara,
que acabàs ficant la perspectiva de gènere a l'INUNBAL li he
de dir que m'ha sorprès prou, perquè al final cadascú té les
seves dèries i cadascú ve  amb les seves dèries aquí i les aplica
al seu discurs. I vostè té aquesta, bé, idò l'aplica cada vegada
que pot.

Que el pla s'hagi d'adaptar al canvi climàtic és més que
evident, és una evidència científica. Una altra cosa és que vostè
la negui, és a dir, vostè, allà vostè amb el que pensi. Vostè
mateix a la seva exposició s'ha contradit i ha donat exactament
el fet pel qual el canvi climàtic afecta d'una manera brutal
aquestes illes, al Llevant de la península i sobretot al
Mediterrani, perquè ha donat dades concretes i ha parlat de
cada 100 anys, de cada 200 anys, de cada 50 anys. Ara és cada
any, aquest és el fet que du el canvi climàtic i que du que
haguem d'adaptar l'INUNBAL sobretot al canvi climàtic.

Que hi ha hagut inundacions catastròfiques al llarg de la
història i des de l'inici del temps? Per suposat, és clar que sí,
qui ho ha negat? Ningú no ho ha negat. El problema és que ara

aquestes inundacions catastròfiques, aquestes pluges sobtades
es donen amb molta més freqüència. 

Jo a la meva intervenció començava parlant del 2018 de
Sant Llorenç, però aquell mateix 2018, setmanes després, hi va
haver inundacions catastròfiques a València i a Andalusia,
també amb resultat de morts, també amb resultat de morts en
aquell moment. He parlat del Filomena el gener de 2020 en
situacions..., amb una nevada al centre de la península
pràcticament mai vista des que es tenien registres. Això és el
canvi climàtic, és que s'extremin aquests tipus de
circumstàncies cada vegada més, cada vegada es repeteixin més
i cada vegada facin més mal. I també fan molt més mal per mor
de la configuració geogràfica i la configuració territorial i
urbanística que tenim, sobretot a aquestes illes, amb una
ocupació summament extensa del territori, per dir-ho de
qualque manera, sense entrar en aquest sentit. 

Vostè demanava pel DTOP. Es veu que no ha participat a
moltes emergències ni sap com funcionen les emergències,
perquè, efectivament, el DTOP és el director tècnic operatiu del
pla que s'activa en el moment que sigui, el pla que sigui, i el
DTOP és qui dóna les ordres a tots els intervinents, és qui
coordina tots els intervinents i en funció de la gravetat de la
incidència, en funció de l'emergència, en funció dels béns
afectats, de les persones afectades fa intervenir a uns o uns
altres.

Qui demana la intervenció de la UME és el director del pla
a proposta del DTOP, i quan ve la UME es posa a les ordres
del DTOP i el DTOP li diu si se n'ha d'anar apagar el foc al
flanc est o oest o si ha d'anar a llevar fang a no sé on. És el
DTOP qui dóna les ordres també a la Guàrdia Civil, també a la
Policia Nacional, també als bombers, també a Protecció Civil,
també a les policies locals, a tothom; perquè precisament per
això el pla està aquí, per això el pla està consensuat, i és
importantíssim que el pla estigui consensuat, no és "bonisme"
ni res per l'estil, aquí al final quien tiene la mirada sucia, la
tiene para todo,  i no és bonisme per a res, perquè el fet que el
pla estigui consensuat és el que fa que quan el DTOP activa,
tothom s'hi posa les ordres. Això és consens del pla, això és el
fet de poder-lo consensuar, que tots els intervinents, tots, estan
d'acord amb el que està escrit aquí. I si tots estan d'acord amb
el que està escrit aquí, tots apliquen el que està escrit aquí. I
aquesta és la base fonamental de la coordinació i és la base
fonamental de que funcioni bé i que al final facem el que se'ns
exigeix en aquest pla, que és que quan hi hagi una emergència
puguem protegir la població de la millor manera possible.

Altres plans no tan vistosos? En tenim d'altres, és a dir, una
mica de busseig per la plana web del Govern i directament li
dirà que tenim altres plans, nuclear, per exemple, a que no s'ho
esperava? Bé, idò també en tenim. D'indústries perilloses, CLH
en té un, REPSOL en té un, el butà en té un. Tenen plans que
es fan amb nosaltres, l'INUNBAL, l'INFOBAL, el
METEOBAL, el PLATERBAL, hi ha distints plans, es fa feina
amb els plans que són necessaris, es revisen de manera
constant, però hi ha plans més humils i n'hi ha d'altres que
afecten la població per complet, i aquest és un dels que afecten
la població per complet.
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I jo agraesc de nou la possibilitat que El Pi m'ha donat de
poder-ho explicar avui en seu parlamentària i, per tant, de
poder arribar amb aquest pla a tota la població, perquè afecta
tota la població.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Rodríguez, si vol
continuar. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. A ver, Sra. Consejera, yo de verdad
que no tengo mantras y lo que le he dicho es que me extrañaba,
me extrañaba que no hubieran hecho un plan con perspectiva
de género, porque ustedes aplican la perspectiva de género a
todo, casi..., es decir, me alegro que no lo tenga este plan, lo
digo para que quede bien claro.

Y, claro, el problema es que cuando uno toma algo como el
cambio climático, no como un debate científico sino como una
religión axiomática, llena de dogmas, que no se pueden
contradecir, evidentemente que se han producido y que se
produce de cada vez, por desgracia, cuando hay inundaciones,
más víctimas, pero es que esto es una consecuencia, no del
cambio climático, sino de la densidad de población, de un
urbanismo mal orientado, eso es lo que produce una red viaria
secundaria que atraviesa torrentes y que la gente, pues por
imprudencia o por falta de información, va con el coche a
atravesar un torrente, que es lo que sucede o son muchas de las
muertes que se producen en las inundaciones en la zona del
levante español. O sea, no es solo o consecuencia del cambio
climático, es consecuencia de otros muchísimos factores, ya
digo: la red viaria, la densidad de despoblación, el urbanismo,
etc.

Ustedes están empeñados en el cambio climático, estas
islas, la zona de Campos, la zona de Alcudia..., tienen
inundaciones constantes cada 30, 40 años, y lo sabemos; y
sabemos cómo llueve aquí pero lo sabemos ahora, que es como
yo llovía hace 500 años, cuando el hombre no tenía ninguna
influencia en el clima. Y el clima cambia, además, por
definición, ha cambiado desde el origen del universo y seguirá
cambiando a lo largo de la historia, haya o no haya influencia
humana, porque si desapareciéramos como especie le puedo
asegurar que el clima de la Tierra seguiría cambiando, es algo
que cualquiera que haya estudiado la evolución del clima, sabe
que sucede.

Ustedes han decidido que hay una gran emergencia
climática y a ella se acogen. Me parece muy bien, no tengo
nada que decir, si el Plan es bueno, me parece estupendo,
aunque tenga la perspectiva esta climática.

En definitiva, me alegro mucho de las explicaciones que me
ha dado sobre que sí, hay una persona que realmente está
reconocida por todos para tomar el mando en un caso de una
situación de emergencia sin tener que consensuar una vez toma
el mando, y considero, vamos, que es positivo porque en una

situación de emergencia, evidentemente, es fundamental que se
tenga constancia y se sepa bien claro quién manda.

No me ha contestado sobre si algún día nos apoyarán
nuestra solicitud de que haya una dotación permanente de la
Unidad Militar de Emergencias, que creo que redundaría en
beneficio de todos y, por supuestísimo, me alegro de que
tengamos un plan de seguridad nuclear, porque yo no le voy a
pedir, como pidió Compromís en el Senado de España, un plan
para el apocalipsis zombi, pero sí me parece que es adecuado
que tengamos un plan para una emergencia nuclear, una
emergencia de contaminación química, incluso algún día
supongo que podrían elaborar un plan de un tsunami porque
aunque usted no se lo crea en el Mediterráneo, los hay.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez): 

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sr. Rodríguez, no s’ho
prengui a broma, és a dir, el Pla d'emergència nuclear és perquè
hi ha una sèrie d'hospitals que tenen una sèrie de màquines
que..., per tant... -no, no, perquè és que a sobre semblava que...,
esper que no sé què com Compromís-, escolti!, és a dir, hi ha
una sèrie de plans, perquè hi ha una sèrie de riscs a la població;
n'hi ha que tenen manco influència, n'hi ha que en tenen més.

Jo no li he dit que el pla no tengués perspectiva de gènere,
vostè ha entès el que ha volgut. Jo el que li he dit és que sempre
ha de treure el gènere, perquè és un dels seus mantres, perquè
és una de les seves dèries. Jo li he dit que sempre l'ha de treure,
no li he dit que no el tengui, no li he dit que no en tengui, què
li estic dient? No li he dit que no el tengui. 

Per tant, vostè va amb les seves històries de sempre, de
gènere, i al final bé... Ho deixaré anar.

Tornam al canvi climàtic, perquè és el que ha fet. Jo no som
experta en canvi climàtic, sembla que vostè ho és molt, jo no ho
som, experta, ara, com que no som experta, faig cas de
l'evidència científica, i l'evidència científica ens diu que estam
immersos dins un canvi climàtic que s'accelera de manera
brutal, que incrementa la temperatura del planeta i que, per tant,
fa que hi hagi episodis de sequera molt més greus que en tots
els episodis històrics que coneixíem -i podem anar lluny-, que
fa que hi hagi inundacions catastròfiques, no únicament per a
la composició on estan, on hi ha els habitatges, sinó pluges
intenses que al final donen lloc a inundacions catastròfiques
d'una manera cada vegada més habitual.

I vostè, en la seva intervenció, ha tornat dir “cada 30 o 40
años en Alcúdia y en el levante de Mallorca...”Ara no és “cada
30 ó 40 años”, ara és “cada año”, ara és “cada año”, ara ens
trobam amb inundacions com les que ens hem trobat a Santanyí
enguany, l'any passat eren a Campos, al 2017 varen ser a
Porreres, també, i a Montuïri i a Algaida amb una incidència
brutal, també..., ara és cada any! Aquesta és la diferència. I per
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això ens hem de preparar. Si vostè és negacionista del canvi
climàtic..., escolti, vostè amb la seva història. Jo crec que, per
molt que avui parlem, no el convenceré del contrari perquè, per
desgràcia, veig que està més que convençut que si, abans cada
cinquanta anys, hi havia una inundació i, ara, és cada any, idò
això no és..., això... “Cambia el clima...” No, no “cambia el
clima”, les persones fem que canviï el clima, o actuam entre
tots o aquest planeta no ens servirà.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Continuam. Per tant, li comunic que ha utilitzat deu minuts,
trenta-nou segons. Passam al següent grup parlamentari present,
que li correspondria al Grup Parlamentari Socialista, Sra.
Carbonero. 

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Moltes gràcies, president. Sra. Garrido, consellera,
benvinguda a vostè i al seu equip per presentar aquest Pla
INUNBAL, que sabem que ha dut una feinada, una feinada per
revisar-lo, que era un compromís, que s'ha complert, perquè és
una feina totalment transversal, de molts tècnics, totalment
horitzontal, i que implica també a molts de departaments.

És un pla necessari i que determina o que, vostè ha dit que
posa aquesta perspectiva de canvi climàtic, i bé, ara enllaçant
un poc amb el que parlaven de si canvi climàtic sí, canvi
climàtic no, nosaltres, des del nostre grup sí que consideram
que aquesta revisió era totalment imprescindible que tingués
aquesta perspectiva del canvi climàtic.

Perquè jo faré..., farem una breu revisió dels tempus, no? El
darrer pla era del 2005, que es va redactar amb un govern del
Partit Popular. Li vull recordar que, en aquells moments, el
Partit Popular era -es veu que ara és VOX- negava el canvi
climàtic. Totalment. Vull dir, benvinguts, alguns grups que
diuen que necessitam un pla INUNBAL i que cada vegada fan
passes cap al reconeixement de la realitat que tenim; que no és
que tenim el que teníem d'inundacions fa anys, sinó,
efectivament el que ha dit vostè, que cada vegada ho tenim amb
més freqüència i amb més virulència, i açò s'ha d'abordar i s'ha
d'abordar amb un bon pla, com és aquest.

Perquè dos expresidents, un, per la FAES, deia que noves
religions deien que vendria una fi del món i, un altre, parlava
de mi primo diu que no sé, i que açò no existeix res i açò és una
(...) de l'esquerra. Idò ara tenim aquest pla, que té aquesta
perspectiva del canvi climàtic, que és dels reptes més
importants que tenim en el futur.

Nosaltres no li farem preguntes, simplement farem
reflexions, en el sentit que creiem que era necessària, ara s'ha
complert amb el compromís, i també consideram que avui hem
vingut a parlar del Pla, no a fer una revisió del que ha passat,
dels episodis, que ens dolen molt perquè, efectivament, hem
perdut vides humanes. Però també és cert que, gràcies a aquest
pla, gràcies a aquestes avanços, sigui en qüestions de
coordinació, sigui en qüestions de digitalització i diguem
avanços tecnològics que ens fan possible avançar-nos a aquests

fenòmens meteorològics, gràcies a açò és cert que tenim els
fenòmens que van..., tot i que els tenguem cada vegada amb
més freqüència tenim menys morts perquè, ja ho han dit alguns
grups, no?, parlàvem de cinc-cents, de mils de morts fa cent
anys. 

Ara cada vegada l'objectiu ha de ser que les persones
estiguin més protegides i per açò li volem donar l'enhorabona
en aquest aspecte d'avançar-nos molt, no? Vostè ha dit el pla,
a part de la perspectiva del canvi climàtic, també té una
preemergència, aquesta és la base, és la base com també és la
base que facem aquest tipus de compareixences i també es faci
una coneixença del que hi ha i del que tenim i de com hem de
prevenir tota la població perquè al final el tema de protecció
civil i de protecció de persones no és més que un sistema de
sistemes.

De vegades sembla que pot ser mal d'entendre, però és
complex, però alhora hem de ser conscients que aquest sistema
de sistemes es posa quan hi ha realment una emergència, es
posa en marxa i -com bé ha dit vostè- hi ha un comandament
únic que fa que tothom es posi a disposició principalment
d’açò, de les persones, no?, de preservar les vides humanes. 

Després hi ha el tema dels béns materials, que açò ja...
podríem entrar en aquest debat de l'urbanisme, que hem
construït casa on hi ha rieres, on hi ha rambles, en zones
inundables.

Algun grup parlamentari ha parlat de Ferreries i Es
Mercadal que ha estat el darrer episodi que hi ha hagut ara
aquest any... es va inundar una zona inundable, vostè agafa el
plànol i posa “zones inundables” i Ferreries està tot en una zona
inundable, vull dir, hem tengut aquest tipus de fer urbanisme
que ara ens obliga no tan sols a preservar les vides humanes,
sinó també els materials.

I per açò és important que tota la població tengui
coneixement de què significa la protecció civil, què significa un
estat d'emergència, imprescindible que hi hagi el pla preveu,
que les emergències amb molta antelació... poder posar aquesta
alerta i que tothom tengui consciència d'on viu i d'on està i
evitar que hi hagi persones on es preveu que hi pugui haver
desastres. 

Per tant, nosaltres li donarem l'enhorabona, l'enhorabona
per aquesta feinada, l’enhorabona a tot el seu equip i a tots els
departaments per la coordinació que han hagut de fer els
diferents departaments per poder dur endavant aquest pla i per
part nostra tot el suport i total confiança que aquest és un bon
pla i sobretot també confiança que no sigui, com bé deia un
company d'un grup polític, esperem que no s'hagi d'activar en
massa ocasions perquè açò significaria que entram en un risc
que no desitjam cap de nosaltres.

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Garrido.
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LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez): 

Sí, moltes gràcies, president. Molt breument perquè
compartesc les afirmacions que feia la Sra. Carbonero, vull
agrair el suport i traslladaré per descomptat les seves paraules
tant a l'equip com a la Direcció General d'Emergències perquè
en aquest cas han fet molta feina perquè aquest pla surtis
endavant i perquè, a més, sigui un pla que compleixi amb un
dels seus principals objectius i és que es pugui conèixer per
part de la població, no conèixer-lo a nivell tècnic perquè no és
aquest l'objectiu, són.... a nivell tècnic l'han de conèixer els
tècnics que l'hauran d'aplicar, però sí que la població ha d'estar
previnguda, ha de conèixer que existeix un risc important
d'inundacions a la nostra comunitat autònoma i de quina
manera ha d'actuar en el moment en què es dóna aquest risc,
per això aquestes fases, el que els he explicat a la meva
intervenció.

Jo estic d'acord amb el que vostè deia, estam en plena
d'emergència climàtica, jo crec que sens dubte ara li ho deia al
Sr. Rodríguez, per molt que no li agradi, però estam en plena
emergència climàtica i és necessari que tots nosaltres posem el
nostre petit granet d'arena per intentar mitigar-lo.

Jo crec que qualsevol cosa que puguem fer és
imprescindible que es dugui endavant. Per això les polítiques
d'aquest govern fan una aposta clara i decidida per lluitar contra
aquesta emergència climàtica i aquest pla el que fa és intentar
adaptar-se en la mesura de les possibilitats que pugui, perquè
tampoc no sabem molt bé el que podrà arribar. Les pluges
catastròfiques cada vegada es produeixen de manera més sovint
en aquesta comunitat autònoma i això ens fa estar previnguts i
no únicament a les franges d'activació temporals d'activació del
pla, sinó durant tot l'any.

Jo crec que aquesta comunitat autònoma en aquest moment
està més i millor posicionada per poder protegir la població
d'aquest risc d'inundacions i aquest és l'objectiu. En el moment
en què s'activi..., també d'acord amb vostè i amb el Sr. Gómez
que el desitjable és no haver d'activar el pla, desgraciadament
crec que l'haurem d'activar i no l'haurem d'activar l'única
vegada, sinó que l'haurem d'activar cada vegada d'una manera
molt més sovint. 

Per tant, em qued amb el que deia, amb les seves darreres
paraules, amb la protecció de la vida de la nostra població que
és l'objectiu del pla i que tots coneguin de quina manera han
d'actuar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Carbonero, vol tornar a intervenir? No.

Per tant, el que faríem seria passar al segon torn, pel segon
torn la Sr. Sureda té el temps exhaurit; el Sr. Camps, també; el
Sr. Gómez pot tornar a intervenir. Vol tornar a intervenir, Sr.
Gómez?

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

 President, Només vull fer una reflexió arran d'una
intervenció que hi ha hagut d’un grup, ha quedat al Diari de
Sessions, que es qüestioni que un tècnic tengui el comandament
quan sigui designat de les Forces i Cossos de Seguretat i jo sé
que el director no pot contestar, però m'agradaria que tanqués
vostè, consellera, amb el..., diguéssim..., en asseverar que el
comandament que es designa en el pla, que no s'hagi d'activar
mai esperem, té l'autoritat per poder activar tots els recursos
humans i materials que vostè ha esmentat aquí. I com que ha
quedat aquesta reflexió i ningú de vostès ha contestat sobre
això, jo sé la cara que ha posat el director que ha alçat les
celles, jo també, m'agradaria que vostè tanqués si vol amb
aquesta asseveració i confirmi que evidentment el té, per favor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez): 

Sí, Sr. President. Jo pensava que ho havia contestat, eh?, és
a dir, pensava que ho havia contestat. Sí, sí, radical, sí, el
DTOP del pla en el moment en què està activat és la persona
capacitada per activar personal i materials tant públics com
privats, no n'hi ha d'altra, és l'única persona capacitada per fer
aquesta activació.

EL SR. PRESIDENT:

Idò passem ara al següent grup, que té temps encara per...
pot... VOX-Actua Baleares té quatre minuts i vint segons.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

No se preocupen ustedes que no los agotaré. Sí, es cierto,
usted ha contestado, yo tenía mis dudas de que un técnico de la
comunidad autónoma pudiera dar órdenes a un coronel del
ejército, de la Guardia Civil o a un jefe de policía, usted me lo
ha aclarado y ahí ha quedado. Yo no sé si es que el Sr.
Juanma... igual había salido, pero usted eso lo ha dejado
meridianamente claro, es una de las pocas cosas que me ha
contestado. 

Le he hecho dos veces la misma pregunta y aprovecharé el
último momento que tengo para repetírsela: ¿Apoyará el
Partido Socialista, apoyará el Gobierno de las Islas Baleares
que haya una delegación permanente de la Unidad Militar de
Emergencias en Baleares? Es una pregunta muy sencilla, de sí
o no. 

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara Sra. Garrido pot contestar.
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LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez): 

 Sí, moltes gràcies, Sr. President. L’activació de la UME no
ha estat mai un problema en aquesta comunitat autònoma, hi ha
els mitjans materials, són a la base... Jaume I o II, ara no sé si
és I o II; també hi ha materials a Eivissa i de manera immediata
els mitjans accedeixen a aquestes illes sense cap tipus de
problema en el moment en què s'han hagut d'activar i també
esperem que no s'hagi d'activar en cap moment.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Finalment té la paraula si en vol fer ús la
Sra. Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

No, moltes gràcies, president. Només vull reiterar
l'agraïment per la compareixença.

EL SR. PRESIDENT: 

Per tant, una vegada acabat el debat volem agrair la
presència de la Sra. Mercedes Garrido i Rodríguez i dels seus
acompanyants.

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