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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia a tots.

I.1) Compareixença RGE núm. 2215/97, sol•licitada pel
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, del
conseller de la Funció Pública ui Interior, per tal d'informar
sobre el sistema integral de gestió d'emergències (SIGE 112).

 Començam a aquesta sessió de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, que té com a punt únic la
compareixença RGE número 2215, sol•licitada pel Govern de
la Comunitat, del conseller de la Funció Pública i Interior, per
tal d'informar sobre el sistema integral de gestió d'emergències.

El conseller Sr. Ferrer ve acompanyat del director general
d'Interior, Sr. Pol, i del director del Centre d'emergències, Sr.
Soria.

Té, en primer lloc, la paraula per un torn d'intervenció el
conseller Sr. Ferrer.

EL SR. CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA I
INTERIOR (Manel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, vàrem
sol•licitar aquesta compareixença perquè, atès que el Centre
d'emergències funciona ja amb un rendiment satisfactori,
crèiem interessant poder comentar una mica com ha anat la
implantació d'aquest sistema, quina és la situació actual i quines
són les perspectives de futur.

El Govern va crear l'any 95 el Servei de gestió integral
d'emergències, i aquesta decisió responia a una decisió, a la
vegada, de la Unió Europea sobre la necessitats que en el
territori de la Unió es creàs un número únic d'emergències, que
és el número 112. De totes formes, quan la Unió Europea va fer
aquesta recomanació, amb caràcter vinculant, l'executiu va
pensar que era molt fàcil quedar-se així, muntar un telèfon, però
que això no donava una resposta integral a les vertaderes
necessitats de coordinació d'emergències dins la nostra
comunitat. Per tant, ens vàrem plantejar que aquesta
implantació d'un número únic d'emergències ens servís perquè,
a més, es pogués coordinar una cosa que no succeïa fins al
moment, l'atenció a tot tipus d'emergències.

Les normes i plans en els quals es basa el Centre
d'emergències són, per una banda, la Llei 10/88, de coordinació
de policies locals; el Decret 80/90, de creació del centre de
coordinació operativa de Protecció Civil; el centre també rebrà,
ho esperam, si és la voluntat d'aquest parlament, un suport fort
a través de la Llei d'ordenació d'emergències que, en forma de
projecte, ja ha entrat en aquest parlament; també es basava molt
la idea del Centre d'emergències en el Pla estratègic de
competitivitat i en el Pla mestre de seguretat pública.

Quins són els objectius fonamentals d'aquest sistema
integral de gestió d'emergències? En primer lloc, la gestió
d'emergències, el Centre de gestió d'emergències, ha de ser
la peça clau de l'atenció d'urgències i emergències a tot el
territori de les Illes i a la seva mar litoral. Això ha de fer que
s'afavoreixi, com a segon objectiu, l'homogeneització i la
coordinació dels serveis i dels recursos. En definitiva, del
que es tracta, com a tercer objectiu i com a objectiu
fonamental, és garantir, no només als ciutadans de les Illes
Balears, sinó també a tots els visitants d'aquesta comunitat,
una resposta eficaç i ràpida en cas d'emergència.

Per complir amb aquests objectius, es va plantejar que es
necessitaven dos tipus de requeriments, per una banda, uns
requeriments bàsics i, per una altra, uns requeriments
operatius.

Quins eren els requeriments bàsics? Els requeriments
bàsics eren que s'havia de plantejar el sistema de gestió
d'emergències, el telèfon únic d'emergència, com un canal
fonamental d'atenció al ciutadà, que havia de ser una marca
blanca, és a dir, que malgrat el Govern impulsàs, com així
havia de ser, en compliment de la decisió europea,
pressupostàriament el llançament els següents anys del
Centre d'emergències, no era la qüestió que el Govern
capitalitzàs ni que s'apuntàs el mèrit o el fracàs dels
resultats que donàs el Centre d'emergències. Nosaltres, el
que teníem molt clar des del principi, era que el centre no
funcionaria si no era amb la voluntat, com així ha estat,
afortunadament, coordinada de tothom que té responsabilitat
en casos d'emergències, d'emergències sanitàries, de
bombers, de policia, etc., tothom que cooperava que tot això
finalment funcionàs, i que funcionàs a bon rendiment, per
això parlam de marca blanca, perquè el centre en cap
moment havia de ser el centre del Govern, havia de ser el
centre de tota la Comunitat Autònoma, en tot el sentit ample
de Comunitat Autònoma, i també el centre, naturalment,
havia de generar economies d'escala, és a dir, havia de
reduir costos d'aquelles institucions que tenen competències
en matèria d'atenció en cas d'emergència i centralitzar i
coordinar tot en un mateix centre, del qual nosaltres deim
que és un centre virtual, és a dir, que no es tracta que hi hagi
un centre on es centralitzin i coordinin les emergències, sinó
que això, per mor de la telemàtica, es produeix allà on hi ha
direcció en cas d'emergències.
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Hem parlat d'uns requeriments bàsics. També hi havia uns
requeriments operatius importants. Per una banda, havia de ser
un canal de comunicació multilíngüe; nosaltres pensàvem que
no només en les llengües oficials de la nostra comunitat, sinó,
per descomptat, en les llengües fonamentals dels nostres
visitants s'havia de produir l'atenció telefònica, com així ha
estat. També, com a requeriment operatiu important, es
necessitava que la recepció, localització i identificació de la
demanda es produís automàticament. Que la transmissió de la
demanda d'informació als serveis corresponents, d'afrontar el
cas concret d'emergència, es produís mitjançant uns protocols
prèviament acordats, és a dir, que hi hagués un control sobre
com havien de ser els procediments que es posaven en marxa
després de la trucada telefònica. També s'havia d'assumir per
part del centre la responsabilitat de la transmissió, és a dir, que
la responsabilitat que una cridada de demanda d'auxili d'un
ciutadà es respondria sota la responsabilitat del centre, que
arribava al destinatari de la cridada, en aquest centre a la unitat
de policia, de bombers, etc. que l'havia d'atendre.

I amb aquests requeriments, descendint al concret, podríem
parlar de quines són les funcions concretes a què es dedica el
sistema integral de gestió d'emergències, el Centre
d'emergències del 112.

Les funcions concretes, les podríem dividir en dues parts.
Per una part, la gestió de la demanda, i, per una altra, la gestió
dels recursos.

La gestió de la demanda bàsicament és allò a què ens
obligava la Unió Europea, és a dir, atenció telefònica,
classificació de la demanda, fer una mica aquesta feina de filtre,
assignació de la comanda, és a dir, transferir a la unitat que ha
de respondre o a les unitats que han de respondre (sanitària,
bombers, etc.) la demanda que fa el ciutadà, i també tot això
podria no fer-se, però podria donar com a conseqüència
l'activació de plans i protocols prèviament establerts, quant a
l'operatiu que es posava en marxa després de la cridada d'un
ciutadà; això és el que nosaltres vàrem fer, això és el que
nosaltres vàrem considerar que s'havia de fer, a més a més del
que ens demanava la Unió Europea, i això és el que nosaltres
denominam "gestió de recursos".

La gestió de recursos té també una sèrie d'actuacións, de
tasques diferents. Per una banda, hi ha el despatx d'unitats, és
a dir la mobilització de les unitats operatives disponibles
adients i més properes al lloc de l'incident; per una altra banda,
hi ha el suport a aquestes unitats mitjançant la transmissió
d'informació, seguiment, suport i control, per part del centre, a
les unitats, i, per una altra banda, hi ha també la supervisió i
direcció, és a dir, la coordinació de diferents unitats, moltes
vegades adscrites a diferents administracions, l'activació de
plans d'emergència i també el control del tancament de totes les
operacions, és a dir, que en cap cas s'activàs tot un
procediment, fins i tot que es coordinassin diferents unitats i
que, al final, ningú no en retés comptes o ningú dugués el
control sobre quan han acabat les actuacions pertinents.

Amb aquests objectius, amb aquestes funcions, es va
formar un equip pluridisciplinari, format bàsicament per
personal de les administracions implicades en casos
d'emergència, per tècnics del Govern balear en aquesta
qüestió, per tècnics de Telefònica-Sistemes i per personal de
Bitel S.A. tot això va formar una plataforma humana que va
coincidir en la idea de quina havia de ser la filosofia del
model perquè de veritat funcionàs. La filosofia del model
era, en primer lloc, que el 112 havia de ser un canal de fàcil
accés per al ciutadà i que revolucionàs el punt de vista de la
gestió de la demanda d'ajuda en cas d'emergència. El 112 no
havia de substituir, ni substitueix, cap altre servei ni número
ja existent; el 112 tampoc no era un número privatiu de cap
altre servei o administració, és a dir, era un poc allò que
dèiem de marca blanca, tots, a la Comunitat Autònoma, tots
a la Unió Europea, formam part del 112, i el 112 havia de
servir sobretot per donar un estàndard de resposta eficaç i
vertaderament coordinada entre les diferents forces actuants
davant un cas d'emregència. També era importants ser
absolutament escrupolós davant les responsabilitats
concretes i els àmbits d'actuació concrets de cada unitat
d'emergència, de cada servei d'emergència, de cada
administració, en definitiva, és a dir, no es restava, en cap
a,s responsabilitat ni autoritat a cap dels cossos que donen
atenció en cas de diferents emergències, i també el 112
havia de servir per proporcionar-nos a tots la informació
necessària per millorar els nostres serveis i per saber quina
havia de ser la nostra actuació futura.

Aquesta filosofia, que ja es va posar en marxa en fase de
prova pilot en el Centre d'emergència, va ser contrastada a
unes jornades a aquest respecte que es varen produir a
Palma el maig del 96 i a unes altres que es varen produir a
Sevilla el març del 97. La veritat és que l'opinió de la resta
de comunitats sobre la nostra idea, sobre la idea de la
Comunitat Autònoma, no pot ser més que absolutament
positiva, de fet, n'hi ha moltes de la importància, per
exemple, de Madrid i València, que ha copiat pràcticament
el nostre model, i s'ha de dir que en la data límit en la qual
havien de ser operatius els telèfons d'emergència, que era el
desembre de la'ny passat, només Balears, València i
Navarra complien amb aquesta obligació que havia imposat
la Unió Europea, és a dir, que el telèfon d'emergència
estigués en marxa.

Actualment, per tan, existeix aquest Centre
d'emergències a Balears, que ja compleix amb la seva feina
diària. La seva feina diària, sobretot, va encaminada que es
rebin gratuïtament i sense cap tipus d'indicador, sense cap
tipus de prefix per part del ciutadà, fins i tot des de telèfons
mòbils, telefonades dins tot el nostre territori i la nostra
franja litoral. El 112 reb i atén totes aquestes telefonades,
registra les converses, classifica les demandes i les
transfereix a cada organisme, emmagatzema també
informàticament els plans d'emergència i els protocols
d'actuació perquè pràcticament al mateix temps, en qüestió
de segons, quan es produeix la demanda, l'operador pugui ja
donar les instruccions perquè s'activin tots els procediments
d'emergència. També s'ha preparat, i pot funcionar en
emergència per generar avisos, instruccions als ciutadans,
telefònicament, informàticament, en cas d'emergència o de
catàstrofe.
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El Centre ha conformat el catàleg de serveis i estàndards
d'actuacions dels diferents organismes i també funciona amb
elaboració d'informes i estadístiques específiques i globals, per
ajudar, precisament, a supervisar quina és la feina que fem tots
i cap on ha d'anar el nostre futur. A més, pràcticament, es a
nivell de negociació en el que més incidim darrerament; el
centre ha accedit a bases de dades tan importants com les de la
Direcció General de Trànsit o la Direcció General de la Policia,
cosa que és vertaderament importantíssim per a tots els usuaris
del sistema. Actualment, fan feina en el centre 35 persones,
totes elles formades en els estàndards de qualificació que
marquen els organismes internacionals, en cas de persones que
s'han de dedicar a aquestes feines.

L'any passat es va operar en quatre idiomes, català, castellà,
alemany i anglès. Es varen contestar més de 247.000 cridades,
amb una mitjana diària de 737. A les hores punta, que van de
les cinc de l'horabaixa a les nou del vespre, hi va haver una
mitjana de 65 telefonades per hora. Aquestes telefonades varen
donar una gestió, és a dir, es varen convertir o eren
vertaderament incidents en casos reals d'emergència que es
varen atendre, així, aquestes telefonades d'incidents reals varen
ser 11.158, que varen ser els que es varen atendre mitjançant la
intervenció del telèfon 112. Tot això, afortunadament, i dic
afortunadament perquè això suposa que els ciutadans van
coneixent el telèfon i que l'utilitzen cada dia més; enguany ha
augmentat enormement, en el primer trimestre del 97 es varen
contestar més de 100.000, un poc més de 100.000 trucades, la
mitjana diària ha augmentat a 1.171 telefonades, i els incidents
que s'han produït que s'han gestionat a través del 112 dins el
primer trimestre també han estat 2.839.

L'any passat es varen integrar definitivament i de forma
telemàtica en el sistema Protecció Civil, la guàrdia forestal, els
bombers forestals (Sefobasa), bombers de Palma (el 080),
bombers de Mallorca (el 085), la Policia Nacional (el 091), la
Policia Local de Palma (el 092), la Policia Local de Maó, la
Policia Local de Ciutadella, la Guàrdia Civil, una primera fase
de la coordinadora de policies locals i també s'hi varen integrar
les bases de dades de la Direcció General de Trànsit i de la
Direcció General de Policia. És imminent la integració dels
serveis territorials d'Eivissa i Formentera, de l'emergència
sanitària (el 061), de la segona fase de es policies locals, llevat
d'aquestes capitals del nostre territori, i també de salvament
marítim.

Enguany, com vostè saben, el pressupost del Centre és de
240 milions de pessetes, l'aportació als quals del Govern és de
215.

I ja si m'ho permeten, per acabar aquesta primera
intervenció, m'agradaria comentar una mica quines són les
perspectives de futur del Centre.

Com abans comentava, nosaltres creim que se'n pot estar
satisfet del funcionament, que, afortunadament, s'ha
aconseguit que totes les administracions responsables se
sentissin implicades i contribuïssin decididament a l'èxit del
centre, però, naturalment, i ja que la capacitat operativa de
la maquinària instal•lada ens permet molta més actuació que
la que dúiem a terme, tot i que n'estam satisfet, dels
números, nosaltres vàrem posar en marxa una campanya
publicitària precisament per donar a conèixer l'existència
d'aquest número i les funcions que duia a terme. Aquesta
campanya, que s'ha desenvolupat des de fa un mes i poc,
aproximadament, ha costat 25 milions de pessetes, s'ha fet
per aconseguir arribar a una xifra de 3.000 telefonades
diàries en els dies punta, la mitjana diària de telefonades des
que s'ha posat en marxa la campanya ha augmentat a 2.500
diàries, es pensa que en els dies punts i a les hores punta,
sobretot en temporada d'estiu, s'haurà de fer front a atendre
30 telefonades simultàniament, i durant els mesos d'estiu
s'operarà en cinc idiomes, a més d'aquells de què hem parlat
abans, també en francès.

A partir d'ara, s'ha de produir, també com a perspectiva
de futur, una millora, un aprofundiment en la gestió integral,
amb la col•laboració, encara més que avui en dia, de les
diferents administracions i especialment, on anam tal
vegada més retardats, en la coordinació de les emergències
sanitàries.

On pensam nosaltres que ha d'evolucionar el model del
sistema integral de gestió d'emerrgències, sistema del 112?
Pensam que ha d'evolucionar en els següents objectius, a
augmentar, sempre que sigui possible, l'oferta multilíngüe,
que cada vegada es respongui en més idiomes; ha
d'evolucionar pràcticament a la coordinació total i integral
de les diferents administracions implicades a donar resposta
a casos d'emergència, i ha d'evolucionar també a millorar els
mitjans, fins i tot que ens permetin des del centre poder
controlar la coordinació de les diferents unitats, fins i tot
rebent-hi imatge i tot tipus de dades des del lloc on es
produeix l'emergència.

Abans d'acabar aquesta primera intervenció, m'agradaria
dir que, per descomptat, si qualsevol de vostès està
interessat a visitar el Centre i, apart de tot el que es pugui
parlar aquí, rebre informació, estaria encantat
d'acompanyar-los a fer aquesta visita. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Passam al torn d'intervenció dels
grups parlamentaris. Pel Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula el Sr. Pascual.
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EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Vull agrair aquesta compareixença al
Sr. Ferrer com a conseller de Funció Pública i als directors que
l'acompanyen, i animar-lo a fer habituals aquestes
compareixences perquè crec que és bo que es reti compte al
Parlament de les actuacions de totes les conselleries.

Aprofit també aquesta primera compareixença del Sr. Ferrer
per felicitar-lo pel seu nomenament, i li desitj també encerts en
les tasques i responsabilitats assumides. Res més, Sr. President.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida, el Sr. Portella té la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Igualment, agraesc la compareixença
del conseller i la informació que ens ha donat sobre el Centre,
que ens sembla satisfactòria, no tenim preguntes a formular. De
fet, és molt nova la implantació del Centre. En tot cas, tal
vegada, aprofitant la presència, una pregunta que no hi té res a
veure, però que a la millor sí que hi té un poc a veure, que és la
situació en què es troba la confecció del Pla Terbal, en quina
situació de procediment es troba, perquè, en certa manera, va
lligat el Centre a aquest pla, i m'agradaria saber en quina
situació de calendari es troba la realització d'aquest pla. Res
més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Pel Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, té la paraula el Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Vull afegir-me als agraïments que
han manifestat els portaveus que m'han precedit en l'ús de la
paraula. He de dir que el seu antecessor prodigava les seves
compareixences, la qual cosa ens sembla important, i l'instam
que tengui la mateixa actitud. És important que sigui el Govern
que, a iniciativa pròpia, comparegui davant la cambra, on
resideix la sobirania popular, per explicar els elements o centres
que posa en funcionament, perquè en puguem tenir informació
fidedigna i des del primer moment en què es produeix.

Jo crec que també és una iniciativa important la creació
d'aquesta coordinació d'emergències, és ben clar que ha d'anar
molt més enllà que la implantació d'un simple telèfon únic, en
aquesta qüestió, per donar eficàcia i rapidesa a l'actuació en
casos d'emergència a la nostra comunitat autònoma.

Pensam també que és prest per poder avaluar el que s'ha
aconseguit o el que ha representat la posada en funcionament
d'aquesta coordinació, i allò que pensam és que en el termini
d'un any podria ser prou interessant plantejar-se una nova
compareixença per retre comptes sobre com ha evolucionat, i
molt més a partir d'aquesta campanya publicitària que s'ha posat
en funcionament fa pocs temps, que amb aquesta inversió de 25
milions de pestes cerca aconseguir un major coneixement per
part dels ciutadans de les possibilitats que ofereix aquest
número, aquest telèfon únic al qual es poden dirigir. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Pel Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula el Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, per la seva
compareixença, per la informació que ens ha aportat.

Crec, efectivament, que és una actuació important
aquesta que el Govern duu a terme en aquesta matèria, de
coordinació d'emergències, telèfon 112, més si som una de
les poques comunitats autònomes que hem complit amb
l'objectiu comunitari de posar-lo en una data prefixada en
funcionament.

Simplement, li voldria demanar algunes qüestions molt
senzilles de funcionament, com es gestiona realment, com
és la participació del Govern quant a administració i de les
empreses en el funcionament d'aquest centre; aquest
personal, de qui és, de quina entitat o administració és
aquest personal, i com es distribueix, en grans capítols, la
despesa de 240 milions de pessetes, que ens ha dit que és el
pressupost anual. Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula la diputada Sra. Ferrando.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, El nostre grup també se suma a
l'agraïment al Sr. Conseller i alts càrrecs que l'acompanyen
per haver comparegut aquí per explicar-nos el Centre
d'emergències i la gestió integral del 112. També, no ens
queda més que felicitar el Govern per aquestes actuacions,
que, com ha dit ja el diputat que m'ha precedit, aquesta
comunitat hi és capdavantera, ho ha dit el Sr. Conseller,
Madrid i València també han seguit el nostre model, som de
les poques que han complit amb aquest requeriment de la
Unió Europea de fer efectiu aquest compliment.

Només ens queda dir-li que esperam que aquells quatre
punts que ens ha dit, (...) reptes de futur, d'augmentar
l'oferta, de l'oferta multilíngüe, de coordinació amb les
diferents institucions, puguin ser realment efectius i evitar
realment utilitzar aquest sistema, per evitar fer front a les
emergències.

El nostre grup felicita el Govern i que vagi endavant
amb aquestes actuacions. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ferrando. Per correspondre els agraïments i
contestar les qüestions formulades, té la paraula el conseller Sr.
Ferrer.

EL SR. CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA I
INTERIOR (Manel Ferrer i Massanet):

Jo agraesc també les felicitacions pel meu nomenament i per
comparèixer aquí. Naturalment, jo també crec que és la meva
obligació, en concret, hi ha hagut diversos portaveus que m'ha
animat a comparèixer per altre motiu, jo crec que també per
aquest motiu concret i un poc al fil del que comentava el Sr.
Orfila, tal vegada seria bo, una vegada passada la temporada
estival, que és quan es produeixen, desafortunadament, més
emergències, tornar a comparèixer en el proper període de
sessions per retre comptes sobre com ha anat definitivament
aquesta campanya publicitària, però el que és més important,
com ha anat la temporada d'estiu i si vertaderament el Centre ha
fet front amb estàndards adequats a la campanya d'estiu, que
com ja dic, és on a la nostra comunitat, com vostès saben, es
produeixen sobretot els casos d'emergències..., en fi, es
disparen, és quan es produeixen més casos. Per tant, els diria
que tornaré a demanar comparèixer després de l'estiu per
comentar, i contar també, com han anat aquests mesos que hi ha
fins al pròxim període de sessions.

La pregunta concreta que m'ha fet el Sr. Portella, com va
l'elaboració del Pla mestre, la veritat és que creim que enguany
podrem tenir resultats definitius d'aquesta elaboració. De tota
forma, després, si no hi té inconvenient el Sr. President,
m'agradaria que el director general d'Interior l'informàs mes
concretament d'aquestes dates.

Les preguntes que m'ha fet el Sr. Triay sobre quina és la
participació del Govern, quina és la gestió del Govern. Bé, la
gestió del Govern... Hi podria haver una petita confusió perquè
en el mateix local físic on s'ubica el Centre d'emergència, el
telèfon 112 i el seu Centre d'emergència, hi ha també les
oficines de Bitel i el Servei d'informació al ciutadà, un altre
número de telèfon semblant, que és el 012, no és l'112, que
dóna informació al ciutadà. tot això es fa a través d'una empresa
participada per Sa Nostra, la Caixa d'Etalvi, el Govern i
Telefònica que es diu Bitel, però no té res a veure amb la gestió
d'emergències, la gestió d'emergències la fa íntegrament el
Govern, la responsabilitat és del Govern, i esperam que en el
futur aquesta petita confusió que es pugui produir, per
coincidència física, se separi mitjançant fins i tot la separació
física d'aquests centres, i que hi hagi un centre que es dediqui
en exclusiva a la gestió d'emergències, però bé, que quedi clar
que la gestió d'aquestes emergències és responsabilitat
exclusiva del Govern i de tothom que forma la plataforma, és
a dir, policies, bombers i emergències sanitàries, bàsicament.

De qui és el personal? El personal és, al marge del
director del centre, d'una empresa, és a dir, el Govern no hi
té personal, perquè la rotació, els torns, etc. que requereix
l'atenció telefònica té unes característiques molt especials i
es produeix un canvi de personal molt elevat, i bé, nosaltres
vàrem considerar que la forma adequada de gestionar el
personal era a través d'uan empresa, per tant, al marge del
director, el personal és d'aquesta empresa.

Del cost de 240 milions de pessetes, que estan al marge
d'aquests 24, aproximadament, en números rodons, uns 200
milions són per a despesa de personal i uns 40 per a
renovació i millora del suport telemàtic, de la maquinària
informàtica.

També he de donar les gràcies a la Sra. Ferrando, en
representació del Grup Popular, per les seves paraules.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el director general
d'Interior, el Sr. Pol.

EL SR. DIRECTOR GENERAL D'INTERIOR (Joan Pol
i Pujol):

Sí, Sr. President. Per contestar la pregunta sobre el Pla
Terbal. En concret, la primera redacció del Pla Terbal la
tendrem en el mes de maig, i després s'elaborarà..., ja s'ha
definida una ponència dins el Govern que, durant els mesos
de maig i juny, elabori unes modificacions a aquesta
primera redacció que ha fet el servei de Protecció Civil, i en
setembre es reunirà la comissió balear de Protecció Civil,
per a la seva aprovació.

Els passos següents en el Pla Terbal són: una vegada
aprovat per la comissió el setembre, dur-lo a Consell de
Govern, i una vegada aprovat pel Consell de Govern,
elevar-lo a la Comissió nacional de Protecció Civil, per a la
seva homologació i que tots els organismes que no depenen
de la Comunitat Autònoma o de les administracions de la
Comunitat Autònoma, concretament els estatals, siguin
obligats al que diu aquest pla d'emergència, una vegada
reafirmat per la Comissió nacional. Tot es farà, segurament,
dins aquest any.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pol. Sr. Conseller? No hi ha més
intervencions.

Torn de rèplica. Volen fer ús del torn de rèplica els
portaveus? Sr. Triay, té la paraula.
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EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Li demanaria una mica més de
precisió quant a això del personal, a veure quina empresa és,
quina durada té el contracte, com s'ha adjudicat o quin tipus de
contracte té. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, per tancar..., té la paraula el director general,
el Sr. Pol.

EL SR. DIRECTOR GENERAL D'INTERIOR (Joan Pol i
Pujol):

Per contestar el Sr. Triay, hi ha personal de tres empreses.
Bàsicament, el personal tècnic, els enginyers de
telecomunicacions i els enginyers informàtics, els de
manteniment de bases de dades, són de Telefònica-Sistemes,
que és un dels socis de Bitel, i personal propi de Bitel, també,
i el personal d'operació, allò que és supervisió i operació, és
d'una empresa que es diu Idec, o sigui, és de tres empreses
diferents el personal, tres empreses especialitzades en centres
d'emergències.

Bàsicament, el personal es distribueix en 28 persones
d'operació i la resta són tècnics, diguem-ne tècnics enginyers,
en concret. Després hi ha també una empresa de manteniment
extern, d'aquestes de vint-i-quatre hores de manteniment, que
és una empresa de Palma que es diu Pérez S.L., i res més, no hi
ha res més.

Bàsicament, per aclarir-l'hi, hi ha un conveni entre
Telefònica d'Espanya i el Govern per donar aquest servei, la
plataforma d'aquest servei d'emergències, no és el Govern qui
ha contractat aquestes empreses, sinó que és Telefònica qui ha
contractat Bitel, qui ha contractat aquestes empreses, ja que
nosaltres el que fem és utilitzar com una eina instrumental Bitel
perquè ens doni aquest servei. El servei en si, com ha dit el
conseller, és de titularitat pública, però la contractació es fa a
través del conveni amb Telefònica.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pol.

Arribat aquest punt, podem donar per conclosa aquesta
compareixença. Agraïm l'assistència al conseller Sr. Ferrer al
Sr. Director General  Sr. Pol i al Sr. Soria.

S'aixeca la sessió. Gràcies a tots.
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