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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començam la
sessió d’avui i, en primer lloc, demanaria si es produeixen
substitucions, per favor.

LA SRA. SANS I REGIS:

Sí, Esperança Sans substitueix Antònia Martín.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Presidenta, Pilar Carbonero substitueix Juli Dalmau.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Passem doncs a l’únic punt de l’ordre del
dia d’avui, relatiu al debat de les proposicions no de llei RGE
núm. 16035/20 i RGE núm. 1337/21. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 1337/21, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, per unes condicions de
contractació pública equitatives per a les companyies
d’agències de viatges locals de les Illes Balears.

Aquesta presidència informa que mitjançant l’escrit RGE
núm. 3830/21, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, se
sol·licita l’ajornament de la proposició no de llei presentada pel
grup esmentat, la RGE núm. 1337/21, per unes condicions de
contractació públiques equitatives per a les companyies
d’agències de viatges locals de les Illes Balears, atès que el
diputat Sr. Castells i Baró ha de defensar, en el Congrés dels
Diputats, la presa en consideració de la proposició no de llei de
modificació de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de
reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, per a la
supressió de l’aforament dels diputats i les diputades del
Parlament de les Illes Balears i dels membres del Govern de les
Illes Balears.

Per la qual cosa i d’acord amb l’article 78.2 del Reglament
del Parlament, es proposa l’alteració de l’ordre del dia en el
sentit d’ajornar l’esmentada proposició no de llei.

Els demano si es pot aprovar per assentiment? Queda
aprovat per assentiment.

1) Proposició no de llei RGE núm. 16035/20, presentada
conjuntament pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos,
Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a modernització de
l’administració pública de la CAIB.

I passem al debat de la proposició no de llei RGE núm.
16035/20, presentada conjuntament pels Grups Parlamentaris
Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a
modernització de l’administració pública de la CAIB. Per a la
seva defensa, en primer lloc, té la paraula, per part del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Esperança Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, presidenta. Avui presentam una iniciativa relativa
a la modernització de l’administració pública. En els darrers

anys tots hem estat conscients dels grans avanços tecnològics
que s’han fet i hem vist com la tecnologia en molts àmbits ha
generat per donar facilitats a les persones. A més, dins la
societat del segle XXI globalitzada, la inclusió digital és un
element clau per fer front a les desigualtats socioeconòmiques
i en aquest sentit l’administració no pot ser diferent. De fet, la
pandèmia ha posat sobre la taula la necessitat d’estar adaptats
a aquesta realitat, perquè és una realitat que perdurarà en el
temps. 

De cada cop el percentatge de nadius digitals serà superior
als dels immigrants digitals i poc a poc l’escletxa digital per
coneixement es reduirà, però fins aleshores cal continuar tirar
cap endavant iniciatives per apropar les tecnologies i les eines
digitals a tothom per tal que ningú no quedi exclòs. Si més no,
també hem de seguir avançant en la modernització de les eines
del dia a dia, de la mateixa manera que a dia d’avui anar a un
banc ja pràcticament és del tot innecessari haver de fer-ho de
forma presencial, fer les gestions a l’administració hauria de ser
el mateix.

I per això cal, per una banda, adaptar l’administració als
nous entorns d’innovació tecnològica i digitalització i, per una
altra, formar tot el personal de l’administració. I no sols cal fer
això perquè és una realitat que ja ha vingut per quedar-se, sinó
perquè a més hi ha dues lleis, la 39 i 40, d’1 d’octubre de 2015
que ho diuen i que dibuixen quin ha de ser el nou model de
relació entre l’administració dels ciutadans amb les empreses.

A més, com deia, de la pandèmia n’hem d’extreure alguna
cosa i precisament aquesta empenta final per a la modernització
de l’administració ha de ser sens dubte una d’elles. Els fons
europeus tots sabem que estan molt enfocats a una sèrie d’eixos
i un d’aquests eixos és potenciar la innovació i la digitalització.
És el moment doncs d’aprofitar aquesta oportunitat i fer totes
les passes que calguin per invertir en ser més eficaços i ràpids.

Pensam que és el moment de rompre amb el refrany de las
cosas de palacio van despacio, perquè hi ha una gran part de
la població que ho agrairia. Així i tot, entenem que no és un
canvi fàcil, sobretot per a aquell personal que no és nadiu
digital i, de fet, en els darrers anys segurament s’ha hagut
d’enfrontar al repte d’adaptar-se als diversos canvis que hi ha
hagut. I per això és essencial que el Govern, de forma paral·lela
i contínua a la modernització, ha de tenir cura d’oferir formació
al conjunt del personal de l’administració, perquè és l’única
forma que la modernització funcioni de forma real i eficaç. 

Sense més, esperam comptar amb el vot favorable de la
resta de grups parlamentaris. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sans. Té el torn de paraula ara per
defensar la mateixa proposta no de llei, per part del Grup
Parlamentari Socialista, la Sra. Pilar Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, gràcies presidenta, bona tarda a tothom. Els fons del
programa Next Generation de la Unió Europa suposen una gran
oportunitat per impulsar la transformació digital a tots els
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nivells i reduir també l’escletxa digital. Per tant, hem de
caminar cap a inversions estratègiques en aquesta matèria de
digitalització, que du implícita la modernització tant de
l’administració pública, com del teixit empresarial en tots els
seus àmbits: ciència, innovació, tecnologia, comerç, etc. 

També l’Agenda digital 2025 té com a objectiu aconseguir
la connectivitat digital adequada per a tota la població i
afavorir la desaparició de l’escletxa digital en zones rurals i
urbanes. Així, la digitalització i la innovació tecnològica són un
element clau i un potent vector de transformació que s’ha de
potenciar en tots els sectors i aconseguir que tota la població es
formi en les competències necessàries digitals, perquè hem
d’avançar tots junts.

Pel que fa a la modernització de l’administració a què fa
referència aquesta proposta, també significa un gran repte i un
nou model de relació entre l’administració, els ciutadans i les
empreses. És necessari seguir avançant en la implantació dels
objectius fixats d’administració moderna, facilitadora de
tràmits i serveis, eliminar tràmits i retards innecessaris en
tramitació de qualsevol procediment; és a dir, una
administració al servei dels ciutadans.

La comunitat autònoma de les Illes Balears ja fa temps que
fa feina per a la reconversió digital de l’administració, d’acord
amb les Lleis 39 i 40/2015. De fet, la implantació de
l’administració electrònica es va iniciar en anterioritat a aquesta
reforma i fa referència a procediments administratius comuns
de les administracions públiques i el règim jurídic del sector
públic, i que ha establert terminis específics en la implantació
dels canvis d’alguns funcionaments.

De fet, fa poc, el febrer del 2021 es va posar en
funcionament el llibre únic de registre que estableix la Llei
39/2015 i es va començar una prova pilot de digitalització a
algunes oficines del registre, de manera que tota la
documentació en paper és digitalitzada i processada
electrònicament. La comunitat també està adherida al registre
electrònic d’apoderament de l’Administració General de
l’Estat. Pel que fa a l’arxiu electrònic propi, s’està elaborant la
catalogació de totes les sèries documentals de l’arxiu
electrònic, així com la integració al mateix tant dels gestors
d’expedients electrònics, com de qualsevol aplicació dels
departaments; així com la sortida, també, de la documentació
i notificació digital, tant a persones físiques com jurídiques i la
implantació dels sistemes de signatura i autentificació que des
del 2018 ja s’està desenvolupant amb el sistema CLAVE.

Els canvis que implica l’eliminació del paper i la nova
forma de fer feina, significa un nou paradigma, tant per als
treballadors públics com per a les persones que necessiten
interactuar amb l’administració. És un fet que la gran majoria
de la població ja està digitalitzada, però no en un cent per cent.
Per tant, s’ha de fer una immersió digital per part de tothom,
formant i acompanyant cap a la transformació en la seguretat
jurídica plena. També l’Escola Balear d’Administració Pública
ja fa anys que imparteix accions formatives en aquesta matèria.

En conseqüència, estam convençuts que el Govern de les
Illes Balears, a través del departament d’administració

electrònica, seguirà fent feina per aconseguir l’objectiu que es
demana en aquesta proposició.

Moltes gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Carbonero. Abans de continuar, perquè
consti en acta, el Sr. Jordi Marí suposo que substitueix la Sra.
Pilar Costa.

Continuem, no havent-hi cap representant del Grup MÉS
per Mallorca, passam ja al torn de fixació de posicions. En
primer lloc té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari
Popular, el Sr. Sebastià Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Bona tarda a tots. Avui horabaixa ens tornarem a posar
d’acord, nosaltres també votarem a favor. Està clar que
l’evolució de les noves tecnologies i amb aquestes l’evolució
de l’internet té implicacions no només en la societat sinó en tots
els sectors, els sectors econòmics, també al sector públic i a tots
els àmbits. Com diu l’exposició de motius, es tracta d’aprofitar
aquestes implicacions per millorar connexions, per millorar les
empreses, per millorar les institucions, etc., i per tot això, convé
també, és evident, que ningú no quedi fora de l’entorn digital. 

Quant a l’administració pública l’accés a internet i la
digitalització permet una major agilitació, una major rapidesa,
una major transparència i per tant si encara hi ha mancances
entre tots hem de fer front per avançar en la gestió dels serveis
burocràtics i administratius.

Reivindicam les Lleis 39 i 40 les quals, per cert, foren
impulsades pel Partit Popular i pel govern de Mariano Rajoy i
que alguns dels partits que avui, mitjançant aquesta proposició
no de llei defensau, s’hi varen oposar al Congrés dels Diputats,
i les reivindicam també perquè aquestes lleis varen crear un nou
marc a l’àmbit del procediment administratiu comú i perquè
aquest marc estableix uns objectius encaminats a establir un
model de relació entre les administracions, ciutadans i
empreses basat en la implantació de les noves tecnologies en
relació amb els procediments administratius.

Coincidim amb vostès que les passes que s’han donat en
aquest sentit a la nostra comunitat autònoma, com dieu a
l’exposició de motius, des de l’any 2015 amb els governs
d’esquerres són insuficients per arribar a assolir els objectius de
tramitació electrònica en totes les fases, l’eliminació de paper
en els procediments, una administració més àgil, transparent i
accessible per a tota la ciutadana. Per tot això, per tant,
donarem suport al punt d’acord per aconseguir una
administració del segle XXI moderna, facilitadora de tràmits i
serveis, eliminar tràmits i retards innecessaris i per posar-la, en
definitiva, al servei de la ciutadania. 

Veiem bé començar a fer-ho desenvolupant el marc
normatiu i reglamentari, que és el que diu el punt 1, i donar
informació al personal de l’administració de cara a l’entrada en
vigor de les lleis referides, que és el que diu el punt 2. Per tant,
hi votarem a favor. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sagreras. Passem el torn de paraula al
portaveu del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Marc Pérez-
Ribas. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Bé, anunciar també que el Grup
Parlamentari Ciutadans votarem a favor d’aquesta iniciativa
que presenten els grups que donen suport al Govern que la
titulen Modernització de l’administració pública de la CAIB,
que evidentment és un dels grans pilars que hem de treballar
tots per millorar en agilitat, en transparència i en rigor. O sigui,
el que no pot passar és, com al debat que teníem aquest matí al
Parlament, que els empresaris que paguen l’estimació directa
de l’impost de turisme sostenible ho hagin de pagar escrivint
papers, anat al registre a registrar, tot això ja a hores d’ara
hauria de ser digital. Tampoc no hem d’admetre de cap de les
maneres des de l’oposició els retards que hi ha per exemple en
recursos hídrics que poden passar anys fins que es doni una
autorització o una llicència. 

Són detalls que afecten la vida quotidiana dels nostres
ciutadans, que afecta la nostra activitat econòmica i que hem de
procurar des de les administracions agilitar al màxim.
Evidentment votarem a favor del primer punt per buscar nous
entorns d’innovació tecnològica i digitalització en l’activitat
administrativa aprofitant les nostres fortaleses, a les Illes
Balears tenim el gsBIT que està format per 60 empreses
tecnològiques que donen feina a 4.500 persones, tenim
fortalesa tecnològica a les nostres illes suficient per digitalitzar
l’administració.

Evidentment, desenvolupant accions formatives, com marca
el segon punt, al conjunt del personal de l’administració perquè
puguin utilitzar aquestes eines que són imprescindibles de cara
a un futur, perquè es puguin actualitzar i no es vegin apartats
per un avançament de la tecnologia que hem d’evitar que sigui
problemàtic per als treballadors que formen part de
l’administració.

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Es el turno ahora del
portavoz del Grupo Parlamentario VOX-Actua Baleares, el Sr.
Sergio Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Por supuesto que estamos a favor
de avanzar en la modernización, la digitalización, conseguir
alguna vez que sea cierto eso del principio de la ventanilla
única, que las administraciones estén interconectadas, estén
comunicadas, el ciudadano no tenga que ir de una a otra
administración repitiendo mil veces los mismos trámites. Y por
supuesto que estamos a favor de que para ello se debe dotar a
la administración de los recursos técnicos, organizativos y
jurídicos correspondientes. Del mismo modo también estamos
a favor de que para la utilización de este tipo de recursos, de

este tipo de herramientas digitales pues es necesaria una
formación específica de los funcionarios al servicio de la
administración pública.

Por lo tanto, creo que queda claro que nuestro sentido es a
favor siempre teniendo en cuenta también la salvaguarda de los
derechos de aquellas personas que por edad o falta de recursos
no tengan acceso a los medios digitales. Hemos de impedir
también crear una barrera cuando lo que estamos intentando es
eliminarla. Y lo digo porque eso existe aquí, lo vivimos en esta
propia casa con la existencia de la maravillosa Oficina
anticorrupción en que lo presentemos todo por vía digital
después de haberlo presentado en el Parlamento de manera
ordinaria. No estaría de más que se lo aplicáramos también a
ella. Pero, por nuestra parte, ya lo digo, el voto será favorable
a esta proposición de los partidos que respaldan al Gobierno. 

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. Passem al torn de paraula
al portaveu del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes,
el Sr. Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sí, en la línia del portaveu
que m’ha precedit en l’ús de la paraula, el nostre grup
parlamentari donarà suport a la iniciativa. Qualsevol proposta
que vagi en el sentit d’agilitar i simplificar l’administració serà
benvinguda per part nostra, no així per als qui donen suport al
Govern que ens voten en contra de les nostres proposicions de
llei, però bé, això seria una altra pel·lícula.

És molt important el que s’acaba de dir, i jo vull insistir en
aquesta idea, sí a l’administració electrònica, però no només
administració electrònica perquè aquí hi ha un sector social que
per edat, per circumstàncies, per coneixement, per habilitats,
per mil motius no està capacitat de fer tràmits electrònics. I a
mi se’m posa la pell de gallina quan sent la portaveu de
Podemos dient que el camí és el que fan els bancs, és a dir, el
seu gran exemple són els bancs. No em pensava haver-ho de
sentir això, però bé, en política arriba a sentir coses...

Els bancs precisament el que fan és expulsar un determinat
sector social perquè els obliga a fer-ho tot pel caixer digital i hi
ha molta gent, i tots coneixem padrins, padrines, persones
grans, tots sabem gent que té molts de problemes amb els bancs
precisament per aquesta actitud de només fer-ho digital. I jo
crec que l’administració, i això ha passat a l’Ajuntament de
Palma i passa a determinades administracions, que al final
només engreixam les gestories perquè, és clar, com que un
senyor no té capacitat de fer-ho electrònicament i només es pot
fer electrònicament, l’obligam a anar a una gestoria i pagar
perquè algú li faci els tràmits digitals. I això tampoc no ha de
passar. 

És a dir, està molt bé que tots els tràmits estiguin a l’abast
i tot es pugui fer digitalment i evidentment això ha d’avançar i
l’horitzó ideal seria que al final acabàssim fent-ho tot, però
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mentre arribam a l’idealisme no hem de tancar les portes a
determinada gent que no està en aquest món.

També vull dir que ja sé que els fons europeus ara són la
panacea de tot, però l’administració digital, com s’ha dit aquí,
ve de 2015, d’unes normes de fa sis anys. Per tant, hauria de ser
ja una enorme realitat. Com ha dit el portaveu de Ciutadans, i
jo ho he comentat en el plenari avui matí, fa empegueir que els
contribuents o els qui han de fer la declaració de l’estimació
directa de l’impost de turisme sostenible, l’administració
autonòmica, tant que parlam de bones paraules i de bones
intencions, els condemni a fer-ho en paper i per registre i a la
clàssica.

Evidentment tenim molta feina a fer, aquesta feina ja
s’hauria d’haver fet, ja fem tard, ja anam fora dels terminis i per
tant pensam que s’hauria de donar un impuls, no parlar tant, no
voler quedar tan bé de cara a la galeria i més fets per part dels
qui governen.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel últim, en torn de fixació de
posicions, passem la paraula a la portaveu del Grup
Parlamentari Mixt, la Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, és cert que com a mínim al
llarg dels darrers cinc anys he tengut oportunitat d’assistir a
diferents debats que van entorn sempre d’aquesta mateixa
qüestió, és a dir, de la implementació de l’administració
electrònica a nivell general, tant a la CAIB.., bé, al conjunt del
Govern i també per part dels consells insulars, ajuntaments, etc. 

Però el cert és que crec que hauríem d’admetre que
l’aplicació de les normatives d’administració electrònica, les
del 2015 a les quals també es fa referència en aquesta
proposició no de llei, la seva implementació crec que ha estat
prou deficient i podríem dir que fins i tot prou fracassada
perquè, sis anys després, encara veiem com qüestions molt
bàsiques d’accés a l’administració electrònica per gestions molt
elementals i molt bàsiques -expedients molt senzills- segueixen
sent missió impossible. 

En contraposició i, per tant, per aquí hem suspès, per aquí
hem suspès, i això pot ser: a) perquè la normativa que es va
aprovar en el seu dia no és aplicable per excessivament
ambiciosa o, b) perquè hi ha una falta de compromís polític,
vull dir no hi ha prou compromís polític per part de les
administracions en general per fer possible que l’administració
electrònica funcioni realment bé, i sigui accessible, que això
també és molt important, accessible a tothom, a tothom. Perquè
si no és accessible no pot ser igualitària i per tant no serà una
administració eficient. 

Per altra banda, però, també hem vist com quan hi ha hagut
administracions que, per mor de la pandèmia, han optat
preferentment per donar atenció via canals digitals i telemàtics,
també ha estat un fracàs. Està sent un fracàs, ho veiem amb el
SEPE. El SEPE és una caixa de frustració per a moltes
persones, per a la majoria de persones que no poden accedir,

que no poden fer els tràmits com toca, que no poden rebre el
feedback correctament, que no els queda còpia de registre, en
definitiva... 

Nosaltres donarem suport a aquesta iniciativa però crec que
és una tasca que s’ha de prendre molt seriosament, molt
seriosament, i requereix temps i requereix professionals molt
qualificats i requereix sobretot determinació política, i
requereix entendre que -com també deia el diputat d’El Pi, crec
que també ho deia el Sr. Rodríguez- hem d’entendre que per
fer-la accessible hem d’adaptar-la a les diferents casuístiques.
I que no ens passi després com a alguns bancs que després a la
gent els fa nosa, perquè això és la realitat, a molts de bancs la
gent els fa nosa, i tothom fa capades perquè ho veiem amb les
nostres pròpies persones: “vine entre les 9 i les 11, després de
les 11, no venguis; fes-ho tot a través del caixer; si em crides,
deixa’m un missatge que ja et tornaré la cridada...”, en
definitiva, facem-nos una idea: als bancs els fem nosa i per altra
banda ens necessiten, però no hem de convertir l’Administració
precisament en això.

Per tant hem de trobar aquell punt d’equilibri. I jo crec que
sobretot és molt important els ajuntaments que és on la majoria
de gent fa els seus tràmits administratius amb l’Administració,
més que no els tràmits que directament es fan amb el Govern.
La gent generalment tramita, sobretot, amb ajuntaments i, en
segon terme, amb consells. Per tant, aquí és on hauríem de
valorar: el Govern pot fer alguna cosa més per ajudar
l’administració local a implementar aquestes eines? Estic
convençuda que sí.

Per tant aquest seria el meu prec, aquest seria el missatge
que jo trasllat. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Tur. Comencem ara el torn de
contradiccions. En primer lloc, passem la paraula a la portaveu
del Grup Parlamentari d’Unidas Podemos, la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS: 

Gràcies, presidenta. I gràcies a tots els grups que donaran
suport a la iniciativa. 

Començaré que estic completament d’acord amb el que
acaba de dir la Sra. Tur en relació amb el fet que és necessària
aquesta modernització a les institucions locals, de fet, és
conegut per tothom -supòs- que hi ha diferències prou grans
entre alguns ajuntaments i uns altres on, per exemple,
l’Ajuntament de Calvià -em consta- té molta agilitació a l’hora
de fer alguns tràmits perquè totes les firmes electròniques estan
perfectament implantades i tenen tota una sèrie de canals que
faciliten les tramitacions als ciutadans, mentre n’hi ha alguns
altres, potser ajuntaments amb un pressupost menor o un
municipi amb menys població que no té aquestes eines
adaptades, i és cert, jo també consider que és essencial que la
institució que més propera està a la ciutadania és a la que més
esforços s’haurien de fer i també estic d’acord amb el fet que
el Govern hauria de donar facilitats. De fet, en un món perfecte
l’ideal seria que l’administració electrònica fos similar a totes
les institucions per tal de no embullar el personal, al final. 
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Després, ja que ha creat tantes suspicàcies, el tema de
l’exemple que he posat dels bancs, evidentment jo em referia
a la part positiva que avui dia tu pots fer tots els tràmits a través
d’internet; també estic completament d’acord que fan de
vegades un mal ús o una mala praxi, i que no tenen un
comportament adequat cap als clients dels seus bancs i que no
atenen de forma adequada, no? Hi estic completament d’acord,
però jo en aquesta ocasió havia agafat la part positiva d’aquesta
implantació electrònica que tenen i que trob que facilita prou la
vida dels ciutadans i ciutadanes.

També m’agradaria afegir al que deia la Sra. Tur, també,
que comentava a veure si això havia estat per falta de
compromís polític o que les eines que s’havien aprovat eren
poc ambicioses, jo crec que Espanya té un problema i és que
mai no ha volgut apostar per aquesta carrera en la qual estan
altres països de la digitalització i la innovació. Crec que no ha
estat mai ambiciosa a l’hora d’apostar i fer inversions en
aquests sectors i hem quedat molt enrere. Si fem una
comparativa amb Xina i Estats Units, que ara mateix són dos
països que estan en aquesta carrera, crec que estam a anys llum
del futur, perquè són el futur la digitalització i la innovació, no?

Per tant, crec que s’hauria de fer un repensament i trobam
des del nostre grup que aquests fons europeus s’haurien de
destinar on realment hi hagi futur, aprofitar per diversificar sí
o sí l’economia d’aquest país per tal de ser una economia més
competitiva a nivell global i fer-ne un bon ús.

Bé, poc més a dir, compartesc moltes de les reflexions que
s’han fet per part dels diferents portaveus i novament vull
agrair el suport.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sans. Ja per últim passam el torn de
paraula a la portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Sra.
Pilar Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, moltes gràcies, presidenta. Enganxant un poc amb la
darrera intervenció d’Unides Podem amb referència a l’Estat
espanyol, sí que és cert que l’estat espanyol va endarrerit en el
que és la digitalització del conjunt de l’economia tant en el que
fa a administració pública com en empresa privada, també.

De fet, veurem com als fons europeus l’Estat espanyol
demanarà un percentatge més elevat en el que fa l’eix estratègic
de digitalització perquè de fet estam un pot més endarrerits,
però no només, Sr. Sagreras, es tracta de fer lleis. Vostè ha dit
que les lleis 34 i 40 varen ser lleis impulsades pel Partit
Popular, és cert, però bé, la dificultat és implantar aquestes lleis
perquè el canvi de paradigma, com he dit a la primera
intervenció, és molt important.

Aquesta eliminació de papers significa que tots els tràmits,
no només els tràmits, sinó que tots els expedients es
converteixen en digital, no?, i que la firma..., és a dir, que un
paper, el paper al qual ara estam acostumats, que és el que té
força, firmat, etc., això ja no existeix, existeix l’expedient
digital i, per tant, hi ha d’haver una interconnexió entre

departaments i en conseqüència significa que hi ha més
transparència perquè també l’administrat, les persones que
interactuen amb l’administració també han de tenir capacitat de
poder entrar dins el seus expedients i poder veure també tots els
tràmits amb la signatura digital concrets, ja no hi ha canvis de
papers ni qüestions que hi ha un paper que no és dins
l’expedient, a veure quin departament... 

Tot està dins l’expedient digital i açò és un gran avanç i
també és un gran canvi de paradigma que..., insistesc i ho he dit
en la primera intervenció, és cert i coincidesc amb quasi tots els
portaveus que no podem deixar ningú enrere. Per què? Perquè
hi haurà sectors de la població que encara requeriran d’aquest
acompanyament presencial, que no podran fer aquesta transició
ràpida perquè són segments de la població que no es podran
incorporar en aquesta digitalització al cent per cent. 

Per tant, creiem que és important fer les passes, però també
fer les passes contundents i amb seguretat jurídica plena perquè
tothom s’hi pugui sentir acompanyat i també perquè hi hagi
aquest petit acompanyament al sector presencial que també serà
necessari en la transició cap al cent per cent de digitalització.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Carbonero. Pel que he entès per les
diferents exposicions crec que es pot donar per aprovada per
unanimitat la Proposició no de llei RGE núm. 16035/20.

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