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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. BONET I BONET:

Sí, Sr. President, Cosme Bonet substitueix Pilar Costa.

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, Joan Boned substitueix Pilar Costa.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sr. President, Pilar Sansó substitueix Marc Pons.

(Remor de veus)

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, hi ha hagut un error, Sr. President, Joan Boned
substituirà Xico Tarrés.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

David Abril substitueix Nel Martí.

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
5090/14, pel qual es modifica la Llei 3/2006, de 30 de març,
de gestió d'emergències de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, començam l’ordre del dia d’avui que consisteix a
dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 5090/14, pel qual es
modifica la Llei 3/2006, de 30 de març, de gestió d’emergències
de les Illes Balears.

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Socialista,
RGE núm.6149, 6150, 6151 i 6152/14, té la paraula el Sr.
Cosme Bonet, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sr. President. Amb aquesta llei que modifica
la Llei 3/2006, de 30 de març, de gestió d’emergències de les
Illes Balears, el Govern ha volgut plasmar en el text legal el que
ja és una pràctica prou comuna, que el sistema de
comunicacions per a aquells organismes que actuen en cas
d’emergències s’adaptin a la mateixa tecnologia de
comunicacions, és a dir que tenguin una tecnologia comuna, un
objectiu en què es va treballar ja durant la passada legislatura
adjudicant aquest sistema anomenat TETRA.

Certament la situació ideal seria aquella on tots els
organismes que actuen en casos d’emergències a la nostra
comunitat autònoma tenguessin el mateix sistema
obligatòriament fins i tot, però com sabem el Govern ha optat
per un text inicialment més suau pel qual es planteja que cada
administració tengui l’opció d’adherir-se al sistema TETRA, a
través de convenis, i no l’obligatorietat.

És en aquest sentit que el Grup Parlamentari Socialista ha
presentat les seves esmenes, pensam que a la nostra comunitat
autònoma seria positiu que tots els organismes dependents del
Govern que actuen a les emergències, des d’aquells que depenen
de la Conselleria d’Interior, com també l’ib-salut o l’IBANAT,
etcètera, comptassin amb aquest sistema de comunicació comú,
però també que s’obligàs a implicar totes les administracions,
siguin consells insulars, ajuntaments, etcètera. 

Cert és que podríem topar amb el problema que la Llei
d’emergències contradigui la distribució competencial del
nostre ordenament jurídic, per això a la nostra esmena 6151
parlam de respecte a les competències de cada administració. En
total les presentades són quatre esmenes, pel Grup Parlamentari
Socialista, que voldrien convertir aquest projecte de llei una
mica més ambiciós d’així com s’ha presentat inicialment, tot i
que hem de dir compartim la filosofia del Govern, voldríem
augmentar el nivell d’obligació que tots els organismes utilitzin
el mateix sistema de comunicació en cas d’emergències.
Pensam que es pot fermar més aquesta obligatorietat amb
esmenes com, per exemple, la 6149, 6150 en les quals proposam
que el sistema sigui exclusiu i que integri tots els serveis,
incloent-hi els públics i els privats.

També proposam, com he dit, amb l’esmena 6151, que quedi
clar que és el Govern que dirigeix qualsevol servei integral de
comunicació. Finalment, amb la 6152, establir que la integració
en el sistema únic d’emergències i urgències sigui obligatòria
sense perjudici de les competències de cada administració.

Aquestes són les esmenes que hem presentat i que hem
mantingut i volem acabar agraint, per avançat, al Govern la
bona predisposició que ha tengut a acceptar les nostres
aportacions que, sincerament, pensam que milloren la redacció.
Compartim la filosofia d’aquest projecte de llei, com hem dit,
però, ja els dic, mantendrem igualment les esmenes que no
s’acceptin de cara al Ple, això sí, votarem a favor de les que
proposa el Grup MÉS i ens abstendrem en el text de la llei, però,
i per acabar ho vull deixar clar, la nostra valoració és positiva,
tant de la proposta del Govern com del tarannà demostrat en
aquest cas.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per defensar l’esmena del Grup
Parlamentari MÉS, RGE núm. 6194/14, té la paraula el Sr.
David Abril, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, bon dia a totes i a tots. Com ja s’ha dit per part del nostre
diputat Nel Martí en altres ocasions, el nostre grup comparteix
l’esperit d’aquesta proposta de modificació de la Llei
d’emergències que planteja la llei, però, evidentment, tenim
matisos i tenim diferències i per això hem fet les nostres
aportacions en forma d’esmenes.
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És cert que és necessari implementar a tot el territori de les
Illes Balears una xarxa de telecomunicacions pròpia i única que
permeti que funcioni millor el sistema tant del servei
d’urgències, com d’emergències, que integra tots els serveis de
diferents administracions, però per on vénen, diguem, els
nostres dubtes? Els nostres dubtes vénen perquè, senzillament,
ja ho ha exposat d’alguna manera el Sr. Bonet, i per això no ens
allargarem, la tecnologia TETRA és una tecnologia que ja
existeix, que la utilitzen els serveis del propi govern, com
puguin ser l’IBANAT o també les policies locals, però no és
així, per exemple, en el cas dels cossos de bombers que depenen
dels consells o fins i tot el cas de l’Ajuntament de Palma que
pens que sí que ho té integrat.

Per tant, fa falta posar ordre a tot això i el nostre grup troba
que no s’acaben de donar garanties, per una part, que això es
faci efectiu, que hi hagi una obligatorietat, una garantia que
realment això s’apliqui, i per aquí van les nostres esmenes, i un
altre l’abast, que això abraci el màxim de serveis públics
d’urgències i emergències possibles. Dues qüestions que el
nostre grup parlamentari pensa que són bàsiques i que s’haurien
d’incloure en el text i ens consta que hi ha, si més no, per part
del grup majoritari que dóna suport al Govern voluntat d’entrar-
hi en aquest diàleg.

Per tant, per tot això donarem suport a les esmenes del Grup
Parlamentari Socialista, i ens abstindrem en la votació d’aquest
dictamen a l’espera que es pugui arribar, en virtut d’aquesta
voluntat de diàleg, a un acord de cara al plenari, al tràmit final
d’aquesta llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular, Sr. Fernando Rubio.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, consideram
necessària aquesta modificació que planteja el Govern de les
Illes Balears d’aquesta llei d’emergències. 
Concretament parlam d’un nou apartat a l’article 5, apartat 4,
amb el qual es fa referència que l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, a través de l’òrgan competent,
establirà a tot el territori una xarxa de telecomunicacions pròpia
i única per a l’ús dels serveis d’urgències i emergències en la
qual s’integren tots els serveis, les entitats i els organismes
públics de la comunitat autònoma amb funcions relacionades
amb aquesta matèria.

Per tant, entenem que és important la introducció d’aquest
tema, el tema de les noves tecnologies, d’aquest sistema de
telecomunicacions ja que d’aquesta manera donarem més
capacitat de resposta davant perills que es produeixen a la nostra
comunitat autònoma, com per exemple pugui ser, idò ara que ve
l’estiu... el foc o incendis, en definitiva, crec que s’ha
d’intensificar aquesta capacitat de reacció i de resposta i de
coordinació entre tots els serveis d’emergències. 

Per això es continua dient que “la colAlaboració,
l’homogeneïtzació i la integració dels serveis i grups de
comunicacions d’urgència i emergències, sigui quina sigui
l’administració de pertinença es definirà i formalitzarà
mitjançant convenis d’adhesió”. 

Pensam que aquesta és una fórmula correcta per tal de poder
aconseguir aquest objectiu de colAlaboració i homogeneïtzació
perquè hi hagi més coordinació i... com a darrer paràgraf: “La
conselleria competent en matèria d’emergències identificarà,
proposarà i administrarà els grups de comunicacions que
s’utilitzaran en la gestió de les emergències i establirà els
protocols operatius entre les entitats o els organismes que
intervenguin en cada cas”.

S’han presentat una sèrie d’esmenes per part del Grup
Parlamentari Socialista i el Grup Parlamentari MÉS. Nosaltres
en principi donarem suport a l’esmena 6151 del Partit Socialista
en la qual es proposa que l’article 5, apartat 4, paràgraf 2 quedi
amb la següent redacció: “La colAlaboració, l’homogeneïtzació
i la integració dels serveis i grups de comunicacions d’urgències
i emergències, sigui quina sigui l’administració de pertinença,
serà dirigida per l’administració autonòmica sense perjudici de
les competències de cada administració intervinent”. Per tant,
aquesta darrera frase s’incorporaria al text..., al projecte de llei,
al text legal. 

I també donaríem suport a l’esmena 6152, a l’article 5,
apartat 4, nou paràgraf, i seria: “La integració en un sistema
únic d’emergències i urgències a les Illes Balears serà
obligatòria per a tots els organismes i operadors a les nostres
illes respecte de les competències de cada administració”.

Per tant, nosaltres, en principi, donaríem suport a aquestes
dues esmenes i ja quedarien incorporades al dictamen d’aquesta
comissió. I després, ja si de cas en el Ple, ja podrem aprofundir
i ja podrem explicar millor els raonaments i el posicionament
polític de la nostra formació política.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, Sr. Diputat, moltes gràcies. Volen fer ús del torn de
rèplica, els grups? 

Per tant, passaríem a les votacions. En primer lloc, si els
sembla bé, faríem la votació... bé, separada no, per assentiment
d’aquestes dues esmenes del Partit Socialista que serien
aprovades per tots els grups parlamentaris.

Per tant, passaríem a la votació de les esmenes del Grup
Parlamentari Socialista RGE núm. 6149/14 i 6150/14.
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Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

(Remor de veus)

8, perdó, 8.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari MÉS RGE núm.
6194/14.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

Votació conjunta de l’articulat, denominació del títol del
projecte, de l’article únic, de la disposició final única i de
l’exposició de motius.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 5.

En conseqüència queda dictaminat el Projecte de llei RGE
núm. 5090/14 pel qual es modifica la Llei 3/2006, de 30 de
març, de gestió d’emergències de les Illes Balears.

Així mateix se’ls recorda que, d’acord amb l’establert a
l’article 125 del Reglament de la Cambra i atesa l’aplicació del
procediment d’urgència, dins les 24 hores següent a l’acte
d’acabament del dictamen, en escrit adreçat a la Molt Hble.
Presidenta del Parlament de les Illes Balears, hauran de
comunicar els vots particulars i les esmenes que, havent estat
defensats i votats en comissió i no incorporats al dictamen,
pretenguin defensar al Ple.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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