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Debat i votació del dictamen de la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals, 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.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a la tercera sessió plenària d’avui que correspon
al debat i votació del dictamen de la Comissió d’Assumptes
Institucionals i Generals 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.

Presentació del projecte de llei per part de la consellera
d’Administracions Públiques, la Sra. Maria Núria Riera Martos,
per un temps de quinze minuts.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Maria Núria Riera i Martos):

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia senyores i senyors diputats.
El Govern de les Illes Balears ha tramitat el Projecte de llei de
modificació de la Llei de gestió d’emergències de les Illes
Balears que avui es debat en aquest parlament. L’objectiu
d’aquesta modificació és establir l’obligatorietat de la integració
dels diversos serveis d’emergències de les Illes Balears dins el
sistema de comunicacions únic del Govern, el sistema
TETRAIB, una xarxa digital de comunicacions mòbils,
tècnicament avançada, segura i eficient, i ho vull destacar
també, molt més econòmica que les emprades fins ara,
gestionada, a més, directament pels tècnics de la comunitat
autònoma.

Una xarxa pròpia del Govern de les Illes Balears i única per
la qual es comuniquen tots els organismes d’emergències de la
nostra comunitat, a més amb un nivell d’eficàcia total, ja que
manté les passarelAles de comunicació obertes per permetre la
interconnexió en qualsevol moment a altres organismes que
actuïn en una emergència, d’àmbit local, insular o estatal, que
no estiguin integrats en el nostre sistema.

Durant la tramitació parlamentària no s’ha presentat cap
esmena a la totalitat, s’han rebut quatre esmenes parcials del
Grup Parlamentari Socialista, cap esmena del Grup MÉS i
d’altres diputats. Dues de les quatre esmenes parcials, de
modificació i d’addició, s’han acceptat: una proposa una nova
redacció que aclareix les competències de les diverses
administracions i especifica que l’administració autonòmica
serà la que dirigirà la colAlaboració, homogeneïtzació o
integració dels serveis i grups de comunicació d’urgències i
emergències, sense perjudici de les competències de cada
administració intervinent.

L’altra esmena acceptada proposa afegir un nou paràgraf,
que diu: “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, amb respecte a les
competències de cada administració.”

La petició referent a l’exclusivitat de la xarxa fermaria, per
altra banda, la possibilitat que d’altres organismes o entitats que
formin part d’una emergència s’adhereixin al sistema i limitaria
el que volem, que s’integrin quants més organismes millor, per
augmentar la coordinació entre aquests.

I per altra banda, la petició del caràcter obligatori de la
comunicació per TETRAIB a les entitats privades, no és factible
a causa de la pròpia naturalesa dels fons públics estatals que la
sostenen.

Amb tot, és important l’ampli consens aconseguit en aquesta
llei, per un servei prioritari com és la coordinació de les
emergències, la comunicació eficaç entre organismes, així com
l’actualització de la seva tecnologia i la garantia d’un millor
funcionament.

El Govern de les Illes Balears està profundament
compromès en oferir als ciutadans uns serveis públics de
qualitat, és bàsic disposar d’uns serveis públics amb unes bones
eines de comunicació les quals facin possible una coordinació
eficaç entre els organismes que intervenen en una situació
d’emergència o d’urgència.

I un altre compromís d’aquest govern és donar suport als
municipis i per això s’ofereix als ajuntaments, sense cap tipus
de cost, incorporar els seus cossos de policia local a la xarxa
TETRAIB, també a les seves agrupacions de voluntaris de
Protecció Civil que actualment ja s’han integrat a la xarxa. El
Govern cedeix els terminals, es fa càrrec del manteniment i fa
la formació per al seu maneig.

En el projecte de llei que avui s’analitza, aprovada, ho vull
recordar, l’any 2006, ja es va establir la necessitat de fer una
gestió integrada dels sistemes d’informació de les emergències.
Per fer efectiva aquesta integració aquest govern ha fet feina,
des de la Conselleria d’Administracions Públiques i des de la
Conselleria de Presidència, a través de Multimèdia de la
Direcció General d’Interior, Emergències i Justícia, per poder
disposar d’una xarxa digital de telecomunicacions pública, la
qual garanteixi una comunicació segura per als organismes
d’emergències i d’urgències.

Les primeres proves d’enginyeria varen començar l’estiu de
l’any 2011 i a dia d’avui els tècnics d’emergències de la
Conselleria d’Administracions Públiques, de la Unitat operativa
d’emergències, les 54 agrupacions de voluntaris de Protecció
Civil de les Illes, els tècnics de l’IBANAT i els tècnics de Medi
Ambient ja es comuniquen a través de la xarxa TETRAIB. A
més s’està en fase d’implementació d’aquesta tecnologia entre
els bombers dels consells insulars d’Eivissa, de Menorca,
Formentera, el Servei d’Atenció Mèdica Urgent 061 i les
policies locals de 18 municipis de les nostres Illes.

Fins a l’any 2011, els cossos d’emergències funcionàvem
amb diferents sistemes de telecomunicacions, cadascun
d’aquests de forma autònoma; la pretensió del Govern de les
Illes Balears és impulsar la coordinació entre els organismes,
per això, comunicar-se per una mateixa via és essencial. Amb
la implantació del TETRAIB això ja és viable i una realitat.
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Així, i en base a aquesta voluntat, aquest govern ha adquirit
i distribuït 600 terminals d’aquesta tecnologia, la meitat dels
quals, 300 a l’any 2013. I tenim previst, a més, adquirir-ne 400
més l’any que ve. A la vegada, i per facilitar l’adhesió dels
múltiples cossos d’emergències, el Govern de les Illes Balears
cedeix gratuïtament terminals i assumeix el manteniment de la
xarxa i la formació del personal que l’hagi d’emprar i significa
un vertader estalvi, sobretot per als ajuntaments que s’hi vulguin
adherir.

Per altra banda, és important destacar que el sistema de
comunicacions TETRA és el que recomana la Comissió
Europea i ja l’empra bona part de la resta de comunitats
autònoma.

El disseny de la xarxa s’ha fet a partir d’infraestructures ja
existents dels centres emissors de TDT de la comunitat
autònoma, d’aquesta manera s’ha aconseguit un sistema amb un
estalvi molt rellevant. I a més, ofereix serveis afegits davant
altres sistemes comercials i incrementa l’eficiència i la
rendibilitat, com són la localització GPS, l’enregistrament de
converses, la comunicació directa entre els usuaris a zones fora
de cobertura o la gestió dinàmica de grups d’usuaris. En
definitiva, usar tots els mitjans disponibles per aconseguir un
servei públic de qualitat, amb una reducció màxima de despesa.

Fer més amb menys, ben igual que s’ha fet aquests tres anys
de govern en altres àmbits de gestió, també en les tecnologies és
possible modernitzar i avançar, aplicant criteris d’austeritat,
però també d’eficàcia i de resultat.

La modificació de la llei que avui es debat reafirma el
compromís d’aquesta govern i d’aquesta comunitat per la
seguretat a les nostres Illes i donarà el suport legal definitiu a
l’adhesió dels organismes d’emergències balears a una xarxa de
telecomunicacions homogènia, única, comú, autonòmica,
posada en funcionament per aquest govern, compaginant criteris
d’eficàcia tecnològica i d’estalvi econòmic. És un sistema que
posa les nostres illes al mateix nivell que d’altres estats de la
Unió Europea; un sistema que redundarà en la coordinació dels
organismes d’emergències per a una millor resolució
d’aquestes; una xarxa amb la qual aquest govern, compromès
amb la colAlaboració municipal i administrativa, ofereix de
manera gratuïta i per la que aposta de forma contundent a fi
d’augmentar la coordinació dels organismes d’emergències. En
definitiva, amb la voluntat de millorar la qualitat dels serveis
públics que demanen i que es mereixen els ciutadans de les Illes
Balears. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Per part del Grup Parlamentari
Socialista s’hi mantenen les esmenes RGE núm. 6149 i 6150.
Per defensar-les té la paraula la diputada Pilar Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Sra. Consellera, en primer lloc, vull aclarir que el meu esperit
crític amb la proposta de reforma de la Llei d’emergències que
avui aquí se’ns proposa, el faig des de la intenció de millorar i
de ser constructiva en un tema tan sensible com és el de la
gestió d’emergències.

Per altra banda, vull també agrair tant al Grup Parlamentari
Popular com a MÉS i al propi Govern que s’hagi acceptat en
comissió, a la Comissió d’Assumptes Institucionals, prèvia a
aquest Ple, les dues esmenes de les quals la consellera ja n’ha
fet menció i que ja venen incorporades al dictamen de la llei que
avui aquí es debat. Però això no lleva que vulgui fer alguna
reflexió, Sra. Consellera.

Hi ha moltes coses a millorar, segur, en la gestió de les
emergències i que la proposta del Govern que se’ns fa aquí sigui
una modificació de la Llei d’emergències, des del nostre punt de
vista molt ligth, molt tèbia, per dir que tots els organismes del
Govern han d’estar coordinats i integrats en un mateix sistema
o en una mateixa xarxa digital de comunicacions mòbils, com
és el sistema TETRA, que és una tecnologia més que utilitzen
la majoria dels països europeus. Idò bé, al meu grup li sembla,
jo diria que desmesurat, que aquí portem una reforma legal tan
poc ambiciosa, a no ser que això fos -vull pensar que no, però
és la segona vegada que passa, Sra. Consellera-, fos l’excusa per
voler modificar una altra llei, com va ser la Llei de coordinació
de policies locals, tenint en compte que el Govern, a la primera
proposta de modificació de la llei ens portava també una
modificació de la Llei de coordinació de policies locals, la qual
tornava intentar beneficiar determinats càrrecs. Jo ara no vull
obrir, una vegada més, aquest meló, en ares a un possible
consens en la redacció definitiva de la llei que avui, o de la
reforma de la Llei d’emergències que avui debatem.

Però, Sra. Consellera, és que és la segona vegada que ha de
retirar vostè una reforma de la Llei de policies locals, jo diria
que una mica camuflada, de forma lletja davant l’escàndol que
suposava. Primer ens va passar, o li va passar a vostè amb la
Llei de funció pública, que va haver també de retirar aquesta
part de la reforma de la Llei de coordinació de policies locals,
i ara ens ha tornat passar amb la reforma d’aquesta Llei
d’emergències que s’intentava passar o li han intentat passar a
vostè dues vegades, una modificació que tothom veia quin era
l’objectiu.

Però bé, ara ja som davant d’un altre text, i per això també
volem agrair que s’hagin acceptat les alAlegacions que en el seu
dia vàrem fer al text, quan era en tràmit d’audiència, no només
del meu grup, sinó també d’altres grups, fins i tot d’organismes
que havien criticat el mateix. I la voluntat del Grup Parlamentari
Socialista és que existeixi una única xarxa de comunicació
digital, la qual, en cas d’emergències, sigui dirigida i coordinada
pel Govern; que sigui un únic sistema, però no només dels
organismes que depenen del Govern, sinó de tots els que operen
a les Illes, sempre afegint, i ho vaig fer jo amb les esmenes que
vaig presentar, sense perjudici del respecte que hi pugui a les
competències de qualsevol altra administració. Essent
conscients ja que l’Estat havia advertit de la divisió de
competències diguem que hi ha entre cada administració.
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En definitiva, som davant d’una modificació, com dic,
massa tímida, perquè vull recordar que l’actual article 5.3 de la
Llei d’emergències, que és de l’any 2006, ja diu que dins el
sistema de protecció civil i de gestió d’emergències el Govern
garantirà la disponibilitat permanent d’un sistema de gestió
d’emergències a les Illes Balears integrat per tots els serveis
d’urgències i d’emergències públics i privats existents a la
comunitat autònoma qualsevol sigui l’administració, l’entitat de
pertinença. 

És a dir, des del nostre punt de vista, l’esperit de la llei ja
l’any 2006 semblava o sembla més ambiciós que la redacció
que se’ns ha proposat en aquesta reforma de la Llei
d’emergències, ara per sistema de comunicacions digitals. 

Per altra banda, com abans d’aquest debat hem tengut ja
l’oportunitat aquí fora, en els passadissos, de parlar tots els
grups parlamentaris i el propi govern a través de la consellera,
sí estic d’acord que no podem passar aquesta oportunitat de
reforma legal sense aprofitar el compromís polític plasmat en la
pròpia llei que s’ha d’ampliar la cobertura a totes aquelles zones
que ara no en tenen i que poden tenir un especial risc, o bé per
ser nuclis de població o bé per presentar un eventual perill,
diríem, d’aglomeracions de gent que sí podrien ser previsibles.

Així, quedam a l’espera d’aquesta redacció definitiva que
esperem puguem consensuar tots els grups parlamentaris,
sobretot per la importància de tenir un sistema estable de
comunicacions per afavorir les comunicacions davant de
situacions d’emergència. Vull recordar, i hem de tenir en
compte, que en una emergència poden arribar a participar
moltíssims organismes, IBANAT, emergències, forces i cossos
de seguretat de l’Estat, 061, Protecció Civil, bombers, policies
locals, ajuntaments, un llarg etcètera i és indispensable una cosa
que sembla tan simple, en ple segle XXI, com és el de les
comunicacions, però que fins fa quatre anys teníem encara un
sistema analògic, que era molt deficient, i que ja a principis de
l’any 2011 es va veure superat amb l’aprovació d’aquest sistema
digital de comunicacions, que és el TETRAIB.

Mantenim, això sí, les nostres dues esmenes, i també avanç
que donam suport a l’esmena presentada pel Grup Parlamentari
MÉS, que intenten fermar encara més que aquest sistema digital
sigui el sistema de referència, el sistema exclusiu que unifiqui
tots els sistemes existents i que hauria d’integrar, nosaltres
pensam que sí, tant els sistemes públics com els sistemes
privats. 

Crida també l’atenció una alAlegació, que hem pogut veure
que es va presentar davant la conselleria, del propi cap de servei
d’Ordenació d’Emergències, que va fer ell com a funcionari una
alAlegació, per reclamar l’exclusivitat del sistema. Sense voler
aprofundir ni pensar en altres raons que pugui haver rere tot
això, sí que vull dir que evidentment crida l’atenció que aquells
tècnics que se suposa que són els que participen en la redacció
de la llei acaben influint en la llei presentat alAlegacions com si
fossin un organisme extern, però bé, ho deixarem en la categoria
d’anècdota, per dir-ho d’alguna manera.

En conclusió, el meu grup no veu negatiu el contingut de la
reforma de la llei, però sí desmesurada fer aquesta reforma legal
només per això, que ho donarem per bo si al final d’aquest
plenari es pot incorporar un nou paràgraf, amb el qual estiguem
d’acord tots els grups parlamentaris i els diputats, diputat i
diputada, no adscrits, que garanteixi la màxima cobertura
sobretot en els nuclis de població de la nostra comunitat
autònoma.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari MÉS
es manté l’esmena RGE núm. 6194/14, per defensar-la té la
paraula el diputat Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. És evident que no es pot governar ni legislar tampoc
com si en el carrer no passés res, en el carrer passen coses i crec
que estam a temps d’introduir, en aquest sentit, algun canvi en
el projecte de llei que respongui, que reculli el sentir de la gent.

M’explicaré, m’explicaré amb més detall en l’exposició de
la nostra posició. En primer lloc, crec que és important deixar
clar que estam d’acord amb l’objectiu, que és el d’establir en tot
el territori de les Illes Balears una xarxa de telecomunicacions
pròpia, única, per a l’ús dels serveis d’urgències i emergències,
en la qual s’integrin tots els serveis, les entitats, els organismes
públics i privats de la comunitat autònoma amb funcions
relacionades amb aquesta matèria. 

La xarxa de telecomunicacions que es vol implantar amb el
sistema de tecnologia TETRA, basat en un estàndard definit per
l’Institut Europeu de Telecomunicacions, és una bona opció, és
tecnologia digital, compleix amb les característiques de
seguretat, de flexibilitat, és una tecnologia amb la qual, a més,
com ja s’ha exposat, la comunitat autònoma en té experiència,
l’ha utilitzada, la utilitza des de fa alguns anys, i els resultats
són positius. 

Tots els serveis d’emergències, d’urgències, de seguretat
tenen com a principal eina la comunicació, el sistema de
comunicacions, que en la majoria de casos, fins ara, era per
ràdio analògica, això feia que tenguessin molts problemes
d’interferències i nulAla seguretat davant radioaficionats, per
exemple, que podien escoltar per simple curiositat o amb
intencions no tan legítimes. Per això, el futur, sense cap dubte,
passava, passa per una xarxa digital.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 134 / 8 de juliol del 2014 6293

 

En aquest sentit, hem de recordar les experiències que també
tenim en aquesta comunitat autònoma amb altres sistemes, com
el TETRAPOL, un estàndard que utilitza la mateixa tecnologia,
que va ser utilitzat en la nostra comunitat autònoma i va donar
bons resultats. Era lògic, però que s’optés per un sistema propi
que la comunitat autònoma pogués utilitzar i modelar a les seves
necessitats.

En aquest sentit, també, crec que és just recordar que ja el
2011, precisament la portaveu del Grup Socialista que m’ha
precedit, ja va presentar la nova xarxa balear de comunicacions
d’emergències, TETRAIB, i des d’aquell moment, doncs, jo
crec que s’ha treballat perquè fos una realitat. En resum, una
bona idea, una bona eina. 

La qüestió, els però no vénen, per tant, de la implementació
del sistema de comunicacions TETRA, la qüestió en tot cas és
una altra, la pregunta és una altra, era necessari modificar la
Llei d’emergències per implantar aquesta nova xarxa de
telecomunicacions? I si ho era necessari, en quin sentit?, què
aporta?

En aquest cas és important llegir, recordar què diu l’article
5 de la llei actual vigent d’emergències, article 5 dedicat als
principis del sistema públic de protecció civil i gestió
d’emergències, el punt 3 diu textualment, “dins el sistema de
protecció civil i de gestió d’emergències el Govern de les Illes
Balears, mitjançant la conselleria competent en matèria
d’emergències, garantirà la disponibilitat permanent d’un
sistema de gestió d’emergències a les Illes Balears integrat per
tots els serveis d’urgències i d’emergències, públics i privats,
existents a la comunitat autònoma de les Illes Balears”.

Per tant, l’establiment d’una nova xarxa de comunicacions,
el TETRAIB, digital, més segura i eficient era posar a
disposició del sistema públic de protecció civil i gestió
d’emergències d’un nou mecanisme, instrument de
comunicacions, que podia servir també per a altres coses, però
que, sense cap dubte, havia de tenir com a principal objectiu, ha
de tenir com a principal objectiu, el sistema públic de protecció
civil i gestió d’emergències. Per tant, hauria de complir també
amb els principis que inspiraven, que inspiren, que recull
l’article 5 en el punt 3 d’aquest sistema públic. I torn a repetir,
que impliqui, que integra tots els serveis públics, entesos com
tots els de la comunitat autònoma, no només els vinculats al
Govern, i també privats relacionats amb emergències i
urgències.

No entenem, per tant, la necessitat d’un nou apartat que, a
més, el que fa, entenem nosaltres, és qüestionar, generar dubtes
en torn d’aquest principi rector. Ho veim, per exemple, en les
respostes a les alAlegacions fetes pel Cos Nacional de Policia del
Ministeri d’Interior, què diu resposta del Govern a aquestes
alAlegacions? Textualment, “cal aclarir que l’obligatorietat
d’integració prevista a l’apartat 4 de l’article 5 es refereix
únicament als serveis de seguretat i emergències dependents del
Govern”, dependents del Govern. Explicació de per què genera
dubtes, nosaltres volem entendre que l’articulat, que l’esperit
era que implicava tots els serveis públics de la comunitat
autònoma, entenent per comunitat autònoma els serveis
vinculats a ajuntaments, consells insulars i lògicament els
serveis vinculats al Govern de la comunitat autònoma.

És evident que per raons normatives i competencials la llei
no pot obligar a la inclusió de serveis d’urgències de les forces
o cossos de seguretat de l’Estat, però sí totes les entitats i
organismes públics dependents de la CAIB i deixar els convenis
de colAlaboració per a l’homogeneïtzació de la xarxa de
telecomunicacions amb les altres administracions.

Segon dubte que creim que genera el text proposat, modifica
la Llei d’emergències i no especifica, no deixar clar l’efecte
sobre serveis privats. El text que avui debatem com a projecte
de llei, com a modificació de la Llei d’emergències, en un
primer paràgraf, referint-se a la xarxa TETRAIB diu,
s’integraran tots els serveis, entitats i organismes públics de la
comunitat autònoma, i en el darrer paràgraf relacionat, bé, arran
d’una esmena introduïda, i acceptada pel Govern, introduïda pel
Grup Socialista diu, la integració en un sistema únic
d’emergències i urgències de les Illes Balears, a les Illes
Balears, serà obligatòria per a tots els organismes i operadors de
les nostres illes, sense diferenciar públics i privats. A això hem
d’afegir que des del Govern se’ns ha argumentat, se’ns ha dit
que per un tema de cessió de llicències no es pot incloure, no es
poden incloure els serveis privats. 

Mirin, jo no ho sé, però està clar que un servei
d’emergències de les Illes Balears s’ha de basar en els principis
de globalitat, ha d’incloure tots els serveis públics i privats. Em
referiré després, però no em puc imaginar un dispositiu
d’emergències, d’urgències, per exemple, el cas de les festes de
Sant Joan o un sistema de comunicació i que no hi inclogui
lògicament tots els públics, és a dir, policia local, policia
nacional, etcètera, i també privats, com per exemple Creu Roja.
No és possible.

Ha de ser, com deia, globalitzat, ha de ser integrat, és a dir,
que abasta totes les situacions, totes les tipologies de situacions
que es puguin donar, homogeneïtzat, utilitzant els mateixos
criteris, ha d’estar intecomunicat amb el SEIB112 com a
referència, coordinat, ha de resoldre el tema del comandament,
etcètera. Per tant, si s’ha de modificar o si s’havia de modificar,
enteníem nosaltres, la Llei d’emergències per incloure una nova
plataforma de comunicacions havia de ser per anar més enllà,
per donar més garanties i resoldre les debilitats del sistema, la
llei hauria d’aclarir, per exemple, que obliga tots els serveis
públics de la CAIB, que amb els serveis dependents de l’Estat
s’establiran convenis, que amb els privats també hi estan
obligats i que en la mesura que sigui possible o amb les
circumstàncies especials que es donin d’un determinat pla
d’emergències se’ls integrarà. Tot això no ho fa.

La modificació de la Llei d’emergències no aporta, en
aquest sentit, més garanties a una qüestió que ja quedava
definida, ja s’havia treballat, ja s’implantava i, per tant, creim,
en aquest cas, no aporta claredat i no respon a les demandes
actuals.
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La realitat avui és complexa i en el tema dels serveis
d’emergències a les Illes Balears hem de reconèixer que una de
les seves característiques és la dispersió. Ens trobam, per
exemple, que els bombers de Mallorca, que tenen competències
a les zones agrícoles, però no de muntanya, que correspon a
l’IBANAT, quan la frontera entre uns i altres en molts casos és
molt mala de definir. Ens trobam, per exemple, que els mitjans
de l’IBANAT, més centrats en la tasca de prevenció, són per a
l’extinció d’incendis més precaris en comparació amb els
bombers de Mallorca. Ens trobam, per exemple, que si es
produeix un incendi en el Torrent Gros a Marratxí el cos
competent és el dels bombers de Mallorca que tenen el parc més
proper a Inca, quan els de Palma estan a poc més de cinc
minuts. I exemples en trobaríem un i un altre.

Era un moment de fer una gran aposta per renovar el sistema
de gestió de seguretat, d’emergències i d’urgències. A tot això,
jo crec, podríem afegir altres qüestions, que no és el moment,
però sí que el nostre grup apostava per un sistema, com deia,
més unificat, més coordinat, més dirigit a resoldre les qüestions
dels dèficits actuals. Creim que era insuficient, mirin si és
insuficient que quedarien, i no serà així perquè ja ho hem pogut
parlar abans d’iniciar el debat amb tots els grups i sense cap
dubte jo crec que la responsabilitat de tots ens du avui a
introduir una nova modificació que deixi clar l’esperit de la llei,
aspectes, com deia, que no queden resolts i que podran quedar
resolts com un que lamentablement ha estat una actualitat, que
és actualitat, i ja s’han referit, és el tema de la cobertura de la
nova xarxa de telecomunicacions TETRAIB.

Com vostès sabran aquestes darreres festes de Sant Joan de
Ciutadella, a Menorca, varen acabar en tragèdia, la mort d’una
persona, de Núria Balcells, diversos ferits, altres incidents
també. Per Sant Joan Ciutadella passa de 20.000 habitants a no
sé quants, 60.000, més de 60.000 persones, el context, les
circumstàncies fan que el risc d’actuacions vinculades als
serveis d’emergències i d’urgències sigui alt, molt alt, i, per
tant, l’obligació dels poders públics és vetllar per la màxima
eficàcia per evitar riscos i per actual amb celeritat quan es
produeixen incidents. Com? Amb moltes mesures, sense cap
dubte, però una d’elles, és la que ara debatem, és la
comunicació. La xarxa TETRAIB amb un canal segur, sense
interferències, per a tots els serveis de policia nacional, local,
Creu Roja, protecció civil, 112, és imprescindible, serà una bona
eina, hauria de ser una bona eina, fonamental per a una bona
coordinació. Segur que no evitarà certs riscos, segur que,
malauradament, es produiran accidents, però és necessari per
prevenir, per actuar amb eficàcia. No hi pot haver un altre Sant
Joan sense aquest canal únic de comunicació, de coordinació,
que deixem de dependre de les comunicacions de telefonia
mòbil que qualsevol que ha estat o va ser a les festes de Sant
Joan sap que no funcionaven, la situació de comunicació era
realment precària.

En aquest sentit, per tant, aquest canal de comunicació,
aquesta xarxa de comunicació serà positiva, com dic, és una
aposta en aquest sentit, però té algunes debilitats que hem posat
damunt la taula i que creim que avui, i ja ho hem parlat i estic
convençut que arribarem a un acord, es podran resoldre. Quines
són algunes d’aquestes debilitats? Doncs, que la cobertura de la
xarxa de comunicacions té un abast que, en alguns casos, és
limitat i zones com, per exemple, el Pla de Ciutadella o el centre
històric de Ciutadella la cobertura no és l’adequada. Per tant, jo

crec que és important introduir a la llei el compromís del
Govern d’aconseguir que aquesta cobertura sigui suficient
perquè la xarxa TETRAIB sigui realment una realitat perquè la
comunicació entre tots els serveis d’urgències i d’emergències
sigui una realitat i, per tant, també la bona coordinació.

Crec que avui és la nostra obligació, atesa la coincidència,
no sé si bona o dolenta, d’introduir també aquesta claredat,
aquesta clarificació a la llei per evitar, doncs jo crec, dubtes en
l’aplicació, en la intenció de la llei. Crec que segur que sortiria,
sortirà, reforçada si la podem esmenar en positiu per garantir
que la xarxa de telecomunicacions sigui efectiva, sigui una
realitat en el tema de la cobertura.

Per acabar, perquè no em queda molt de temps, crec que
també seria important el compromís del Govern per aquesta
efectivitat, doncs, estàs al costat de tots aquests serveis que
podran, hauran d’utilitzar nova tecnologia adequada per al
TETRAIB. El Govern, em sembla que és a través de l’empresa
pública Multimèdia o directament gestió d’emergències, va
oferir a tots els cossos de policies locals cinc aparells de ràdio
portàtils de la xarxa TETRAIB i en alguns casos en alguns
ajuntaments amb cinc equips serà suficient, en el cas de
Ferreries amb cinc equips queda perfectament cobert, però en
altres municipis, el cas de Ciutadella, de Manacor o de Calvià,
per poder dur una actuació adequada i poder fer que aquesta
xarxa sigui efectiva, doncs, necessiten una inversió prou
important, de trenta fins i tot a 50.000 euros.

Sense cap dubte estic segur que els municipis ho valoraran
com una prioritat, però crec que seria important que el Govern,
a través del fons de seguretat, a través de la fórmula que sigui,
estigui al costat d’aquests serveis perquè puguin tenir aquests
equips tècnics, puguin posar en marxa la xarxa i puguin
funcionar amb tota efectivitat. Crec que en aquest sentit farem
una passa i farem una passa en un sentit que jo crec que, si no
avui, sí s’haurà de fer, no podem deixar, podent deixar molt de
temps, i és el de valorar una revisió global del conjunt del servei
d’emergències i urgències. Ens hauríem de plantejar si és
necessària la unificació o no d’alguns d’aquests serveis, si és
necessari o no unificar alguns comandaments, quin tipus de
coordinació és necessària, i tot açò traslladar-ho, reflectir-ho a
la llei.

Avui la modificació és molt puntual, es refereix a la xarxa
de comunicacions, li donarem suport, lògicament, si som
capaços de resoldre aquesta debilitat que hem posat damunt la
taula, que vull pensar que sí, perquè em sembla de sentit comú,
i jo crec que tots els ciutadans ho agrairien, ho agrairan, i jo crec
que des de Menorca especialment, per tal d’entendre que
aquesta llei té el suport darrera del Govern, perquè sigui real i
efectiva. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. En torn en contra i per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el diputat Sr. Fernando
Rubio.
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EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, moltíssimes gràcies, senyores
diputades, senyors diputats. En primer lloc, vull donar les
gràcies a la consellera d’Administracions Públiques per
l’exposició que ha fet, per la presentació d’aquest projecte de
llei, el qual, des del nostre punt de vista, era ben necessari fer
aquesta adaptació, aquesta modificació de la Llei de gestió
d’emergències, la Llei 3/2006 i per tant una passa absolutament
necessària.

També volem, des del nostre grup parlamentari, agrair la
predisposició per part del Govern de les Illes Balears, tant del
director general d’Interior i d’Emergències com del gerent de
l’empresa Multimèdia, els quals es varen prestar a venir just
abans que se celebràs la ponència parlamentària; vàrem tenir
una reunió amb els diferents grups parlamentaris i en aquella
reunió hi havia la intenció de poder consensuar les esmenes que
presentaven els grups parlamentaris de l’oposició. Per tant, crec
que això va ser molt clarificador i va posar de manifest la
voluntat del Govern, insistesc, de les Illes Balears, d’intentar
arribar a un acord parlamentari per tal de tenir una llei el més
consensuada possible.

Dit això, efectivament, nosaltres, ja entrant en aquesta llei,
que és una llei que consta d’un article únic, aquest article parla
que l’administració de la nostra comunitat autònoma, 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’integraran tots els
serveis, les entitats i els organismes públics de la comunitat
autònoma amb funcions relacionades amb aquesta matèria.

Ja ho ha dit efectivament la consellera, amb l’esmena del
Grup Parlamentari Socialista es va fer una transacció i es va
consensuar el segon paràgraf, en el qual es diu que la
colAlaboració, homogeneïtzació i la integració dels serveis i
grups de comunicacions d’urgència i emergència, sigui quina
sigui l’administració de pertinença, serà dirigida per
l’administració autonòmica, sense perjudici de les competències
de cada administració intervinent.

Després tenim un tercer paràgraf on s’expressa que aquesta
conselleria que tengui les competències en matèria de gestió
d’emergències identificarà, proposarà i admetrà 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.

I també va ser a través d’una transacció feta per part d’una
altra esmena del Grup Parlamentari Socialista quan es va
incorporar un altre paràgraf dins aquest article únic, en el qual
es diu que 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 amb respecte a les
competències de cada administració. Per tant, és una manera de
vincular aquesta integració en un sistema únic i per tant marcar
aquest caràcter obligatori, com a norma, diguem, imperativa,
que no quedi com a una declaració de bones intencions, però,
evidentment, és absolutament imprescindible el respecte que
cada administració té quant a la competència que li pertoca i que
li ve conferida pel nostre Estatut d’Autonomia.

En aquest sentit, volem dir que la mateixa Llei 3/2006, la
qual ja ens parla de propiciar l’homogeneïtzació dels diferents
serveis i també és la que ens parla de coordinar les actuacions
dels diferents serveis d’emergència. Així mateix, aquesta llei
també ja regula, com es va fer a l’any 2006, exercir la superior
direcció i la coordinació efectiva de les accions i dels mitjans
d’execució dels plans de protecció civil.

Recordar que va ser la disposició transitòria primera
d’aquesta Llei de gestió d’emergències la que establia un
termini d’un any, que a la vista està que no es va respectar,
perquè tots i cadascun dels organismes i entitats afectats per la
coordinació efectiva del servei d’emergències i urgències
s’integrassin a la plataforma tecnològica de telecomunicacions
del SEIB 112, la qual cosa no va passar.

I sí que volem fer esment a la importància de l’adopció per
part de les distintes administracions públiques de la tecnologia
TETRA, la qual és un estàndard definit per l’Institut Europeu
d’Estàndards de Telecomunicacions que pretén racionalitzar i
simplificar la realitat de les telecomunicacions existents en el
territori de la Unió Europea. Aquest estàndard defineix un
sistema mòbil digital de ràdio, amb l’objecte d’unificar diverses
alternatives d’interferències de ràdio digitals per comunicar-se
entre els serveis d’emergències, sector en què les
característiques de seguretat, fiabilitat, interoperativitat i cost
són un requeriment bàsic de funcionament.

Per tant, com a complement d’aquesta integració, el que ha
fet el Govern de les Illes Balears, mitjançant l’empresa pública
Multimèdia, ha estat treballar en la creació d’una xarxa digital
de comunicacions mòbils, TETRAIB, la qual és una xarxa més
avançada, és una xarxa absolutament segura i totalment eficient.
I en conseqüència el que s’ha fet ha estat adaptar, doncs, tot
això que hem esmentat en aquesta Llei de gestió d’emergències
per tal que quedi perfectament regulat i perfectament amb rang
legal.

S’ha comentat per part tant del Grup Parlamentari Socialista
com per part del Grup Parlamentari MÉS la necessitat i la
importància que en aquesta llei quedi constància que
l’administració de la nostra comunitat autònoma vetlli perquè hi
hagi uns nivells de cobertura de xarxa que siguin adequats, que
siguin suficients, i d’aquesta manera garantir aquest compromís,
per tal que no quedi una llei que tal vegada per a qualque
persona, per a qualque sector, per a qualque partit polític pugui
considerar que sigui descafeïnada.

Nosaltres, en ares al consens i en ares a poder treure aquest
projecte de llei amb el major consens possible, no tenim cap
inconvenient en arribar a un acord i per tant proposar un text
que es pugui afegir a aquest projecte de llei. I si no els sembla
malament, i amb permís de la presidenta, demanaria un recés
d’un minut, per tal de poder acabar de perfilar aquesta qüestió
amb els grups parlamentari.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)
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LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, si volen aquest minut per arribar a un acord.

(Pausa)

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Una vegada fet aquest recés,
hem decidit entre tots esl grups parlamentaris presentar una
esmena in voce per la qual es proposa el text següent: “Així
mateix, l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears vetllarà perquè hi hagi uns nivells de cobertura de xarxa
adequats i suficients, principalment a les zones de major
afluència de població.”

LA SRA. PRESIDENTA:

I aniria on...

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Això aniria al primer paràgraf, després del punt.

LA SRA. PRESIDENTA:

Després del punt del primer paràgraf.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Seria com a un punt i seguit i aquest text.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Hi estan també d’acord, m’han dit vostès, els
diputats no adscrits, no és ver?

És a dir, seria per assentiment.

El Sr. Antoni Pastor no hi és en aquest moment i no ens pot
donar la seva conformitat, però com que no hem acabat, abans
de la votació li demanaríem. D’acord? Queda recollit.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Molt bé, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara venien els torns de rèpliques, d’acord? Volen intervenir?
Ara tocava el torn de rèplica del Grup Parlamentari Socialista.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. El meu grup renuncia al torn de
rèplica, atès l’acord al qual hem arribat amb aquesta esmena in
voce.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Grup Parlamentari MÉS, torn de rèplica?

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

No, tampoc no faré ús de la paraula. Simplement, doncs,
expressar la satisfacció perquè aquest punt s’inclogui i que
clarifiqui una qüestió que, bé, crec que alguns ciutadans no
haguessin entès. És positiu i per tant li donarem suport.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Torn de contrarèplica, el Sr. Fernando Rubio té la
paraula.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sí, des del Grup Parlamentari Popular tampoc no farem torn
de rèplica. Simplement agrair aquesta predisposició per part de
tots els grups parlamentaris.

I sí que, ja que no hi era el Sr. Pastor, bé, hem arribat a un
acord i m’agradaria si podem comptar amb el seu suport.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Per tant, una vegada esgotat el debat, com que hem
fet un recés, esperarem...

Vostès saben que encara no havíem esgotat el temps de cap
de les intervencions, per tant si els sembla podem començar la
votació.

En primer lloc, votarem les esmenes del Grup Parlamentari
Socialista, la 6149 i la 6150/14. Començam a votar, votam.

Queden rebutjades per 32 vots en contra i 25 a favor.

Votarem ara l’esmena del Grup Parlamentari MÉS RGE
núm. 6194/14. Començam a votar, votam.

Queda rebutjada per 32 vots en contra i 25 a favor.

I ara passam a la votació conjunta de tot l’articulat...

(Remor de veus)

... ara passam a la votació de l’articulat, a la denominació del
projecte, a l’article únic, la disposició final única i l’exposició
de motius, amb aquesta esmena in voce que s’ha incorporat al
darrer moment, d’acord? Passam a la votació, votam.

Queda aprovada per 57 vots a favor.
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Es faculten els serveis jurídics de la cambra per fer les
correccions i modificacions tècniques necessàries per tal que la
llei en qüestió tengui una redacció coherent.

Una vegada esgotat el debat i les votacions, aquesta
presidència proclama aprovada la Llei per la qual es modifica la
Llei 3/2006, de 20 de març, de gestió d’emergències de les Illes
Balears.

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

(Aplaudiments)
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