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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

María José Bauzá sustituye a Quico Mercadal.

EL SR. BONED I ROIG:

Joan Boned substitueix Pilar Costa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 5945, 6209 i 6300/12.

3) Proposició no de llei RGE núm. 6300/12, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a unitat anticorrupció de l'Agència
Tributària (retirada mitjançant l'escrit RGE núm.
7355/12).

No obstant això, els inform que la Proposició no de llei RGE
núm. 6300/12, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a la unitat anticorrupció de
l’Agència Tributària va ser retirada mitjançant l’escrit RGE
núm. 7355/12, de 26 de setembre, pel mateix grup.

1) Proposició no de llei RGE núm. 5945/12, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a ús per part del
Govern balear de les noves tecnologies per a l'estalvi en els
desplaçaments a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera.

Passam idò en primer lloc al debat de la Proposició no de
llei RGE núm. 5945/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ús per part del Govern balear de les noves tecnologies per a
l’estalvi en els desplaçaments a les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera.

Per defensar-la té la paraula l’Hble. Sr. Alejandro Sanz, per
un temps de deu minuts.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias Sra. Presidenta. La proposición no de ley
que hoy debatimos pretende resaltar la importancia que tienen
las nuevas tecnologías en el día a día de nuestra sociedad y en
aprovecharlas al máximo como medida de ahorro y eficacia de
la propia administración.

Como ya todos sabemos, el Govern balear ya ha realizado
un importante esfuerzo de la reducción de consellerias y
direcciones generales, que supondrán un ahorro cifrado en más
de 27 millones de euros en esta legislatura. Esta medida va en
consonancia con otras acciones, como han sido la supresión de
un importante número de empresas públicas o la fusión de las
mismas. O la reducción del presupuesto en un 50% entre otras,
todo ello con el objetivo de hacer más con menos. 

Desde nuestro grupo parlamentario creemos que ésta es la
buena dirección en seguir en el camino de la austeridad. Las
nuevas tecnologías juegan un papel clave en todas esas medidas
de austeridad, de hecho muchas consellerias han utilizado el uso
de las videoconferencias como medida de ahorro y de tiempo en
los desplazamientos entre islas, el uso por ejemplo de la
videoconferencia no sólo incide en un mero gasto, sino en una
gestión más eficaz del tiempo, por el hecho que supone
desplazarse de una isla a otra.

Con esta proposición no de ley no queremos eliminar la
representación física de los cargos del Govern entre las islas
menores, ése no es el objetivo, como también luego debatiremos
las enmiendas de los otros grupos políticos que van en esta
linea. El objetivo es que las consellerias valoren aquellas
reuniones que no requieran presencia física o que tengan menos
transcendencia y apuesten por el uso de la videoconferencia. Es
decir y como ejemplo práctico, si una conselleria lanza un
proyecto y tiene que hacer una reunión para presentarlo con los
tres consells insulars, pues bueno, a lo mejor este tipo de actos
se puede hacer por videoconferencia. Por otro lado, si un cargo
del Govern tiene que inaugurar un proyecto, o considera que
hay un proyecto transcendental y tiene que acudir a otra isla,
evidentemente tendrá que ir. Por lo tanto, es diferente. 

Esta PNL no obliga al uso de la videoconferencia, sino que
recomienda que se analice el uso de las videoconferencias para
aquellas reuniones, o aquellos actos que las consellerias
consideren que son oportunas y por lo tanto, que se puede hacer
por videoconferencia.

El objetivo fundamental de esta PNL es el ahorro por un
lado y por otro lado, la mayor eficacia en la propia
administración. De hecho es una medida que desde hace muchos
años se está implantando en las empresas privadas, por ejemplo
también a nivel universitario, en la UIB o en la UNED. ¿Y por
qué no ponerlo con más énfasis en la propia administración?
Consideramos a veces que los políticos estamos un poco
alejados de la sociedad y consideramos que ese tipo de medidas
van en consonancia con los tiempos actuales. Y por lo tanto, si
la empresa privada o la propia Universidad lo hacen, ¿por qué
no hacerlo desde la propia administración?

Por otro lado con esta iniciativa no sólo conseguimos más
ahorro y mejor gestión en el propio Govern balear y en todas las
consellerias que ello afecta, conseguimos que otras
administraciones, como son los ayuntamientos o consells
insulars de otras islas, obtengan el mismo resultado. Es decir, no
sólo ahorra el Govern balear en dinero y en tiempo, sino
también ahorran en dinero y en tiempo las corporaciones locales
y los consells insulars.

También saldrán beneficiadas las propias asociaciones,
entidades, o particulares que para una reunión tengan que
desplazarse a Palma de Mallorca y podrían hacerlo mediante el
uso de videoconferencias. Por lo tanto, aquí también hablamos
de un ahorro económico para este tipo de colectivos.
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Por lo tanto, esta proposición no de ley quiere dar el impulso
a las nuevas tecnologías, con una medida de austeridad entre
administraciones y en la relación de los ciudadanos con la
misma. No pretendemos imponer y determinar qué encuentros
se tienen que hacer por videoconferencia, sino concienciar a la
administración de las posibilidades que ofrece este tipo de
sistemas para ser más eficaces y más austeros. Y creemos que
encajan con la propuesta inicial que he planteado al principio de
todas las medidas de austeridad que ha impulsado el Gobierno
Bauzá.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam la paraula per defensar les esmenes
RGE núm. 7449 i 7450 al Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca al Sr. Nel Martí, per
un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Voldria dir abans de res que
podríem estar perfectament d’acord amb el contingut essencial
de la resolució, que de fet és el més important de la iniciativa,
de la proposta, allò que s’aprova. Però en canvi, no estam
d’acord, hem de mostrar el nostre desacord amb el títol i
l’exposició de motius que justifiquen i donen cos a la resolució.
Per tant, intentaré explicar el motiu del desacord amb
l’exposició de motius i faig una proposta perquè la resolució
sigui més ajustada a allò que creim que realment pretén la
iniciativa, potenciar l’ús de les tecnologies de la informació i de
la comunicació per augmentar en eficàcia i eficiència l’ús dels
recursos públics, sense discriminar evidentment ningú i sense
relegar més a la perifèria als ciutadans de Menorca, Eivissa i
Formentera.

Diu l’Estatut d’Autonomia, a l'article 57.6 que el Govern
tindrà la seva seu a Palma. I diu també l’article 80 que
l’administració de la comunitat autònoma exercirà les seves
funcions mitjançant els ens i els organismes que depenen del
Govern de les Illes Balears, dels consells insulars i també a
través dels municipis. Parla per altra banda l’Estatut
d’Autonomia, que el desplegament estatutari s’ha de fer sota els
principis d’eficàcia, d’eficiència, de descentralització i de
desconcentració. 

Des del nostre grup sempre hem defensat que aquests
principis es resolen de forma adequada amb el protagonisme
dels consells insulars com autèntics governs a cada illa, com
autèntics executius, amb competències pròpies, amb la
transferència també de competències que no estan assignades
com a pròpies, delegant la funció executiva i de gestió de
competències del Govern i lògicament amb un finançament dels
consells insulars més ajustat al protagonisme que aquests
haurien de tenir.

En canvi, des del nostre punt de vista, el Govern no ha optat
per aquesta via, sinó que ha optat per mesures més centralistes.
No ara, sinó durant molts anys d’aquest període democràtic que
és convocant places, per exemple de funcionaris, sempre
localitzades a Palma o a Mallorca. Quan avui se’ns diu que els
funcionaris del Govern podrien estar dispersos per totes les illes
i estar perfectament comunicats amb les tecnologies de la
informació i la comunicació. S’apliquen mesures centralistes
quan en lloc d’apostar per delegar les funcions executives en els
consells insulars, s’aposta per crear delegacions territorials i
delegats territorials, sectorials o del Govern en el seu conjunt.

Vet aquí la clau de volta, les tecnologies de la comunicació
i de la informació poden estar al servei del centralisme o a favor
de la descentralització, a favor d’un centre que es comunica
virtualment amb la perifèria o una perifèria convertida en
centre, en una malla multicèntrica ben comunicada i ben
gestionada.

És després quan llegim la proposta que ara debatem i ens
trobam amb un títol que diu: “l’ús de les noves tecnologies per
a l’estalvi en els desplaçaments a les illes de Menorca, Eivissa
i Formentera”. És a dir, des del centre cap a la perifèria. Per què
no es planteja l’estalvi per als ciutadans, administracions i
entitats d’Alcúdia, de Pollença o de Palma. I és que l’aportació
que poden fer les tecnologies de la informació i la comunicació
a la millor eficàcia i eficiència a reduir costs és una aportació
que el Govern no pot centrar i dirigir només a la relació amb
Menorca, Eivissa i Formentera, ho ha de fer en el conjunt de la
comunitat autònoma. El criteri no ha de ser de territorialitat o
d’insularitat, sinó de contingut, perquè en cas contrari, només
ajudarem a aprofundir en la pèrdua de pes i de protagonisme de
les illes perifèriques, front d’un centre a Mallorca o un centre a
Palma.

Mil vegades, jo crec que ho podria dir de tots els diputats
menorquins, ens hem queixat de la incomprensió de Mallorca de
la realitat, de la problemàtica que viuen les altres illes. No
facem ara idò que una mesura que és en favor de l’eficàcia i
l’eficiència de l’administració, vagi en perjudici d’aquesta
millor sensibilitat, millor comprensió de la realitat de Menorca,
d’Eivissa i de Formentera.

La qüestió és d’estalvi, d’eficiència i d’eficàcia però no amb
Menorca, sinó en la gestió en general. I el Govern no ha donat
per ara i des del nostre punt de vista, massa mostres per posar-hi
sentit comú a tot açò. Mentre batles de Menorca repeteixen una
i una altra vegada que es volen reunir amb el vicepresident
econòmic per discutir i debatre sobre el deute que té
l’administració autonòmica amb els ajuntaments, ho han de
reclamar a totes les reunions de batles que es produeixen,
mentre açò es produeix, per altra banda el Govern no té cap
problema per desplaçar-se a Alaior i fer un Consell de Govern
ordinari, que costa més de 6.000 euros i que lògicament
s’hagués pogut resoldre perfectament, si volia que els ciutadans
menorquins el veiessin, per videoconferència. O per exemple,
venir perfectament com va fer el president a les festes de Maó
amb tota la guàrdia de guardaespatlles. I no és que no es vulgui
que el president vengui a Maó i en un acte com poden ser les
festes de Maó, però creim que s’ha d’actuar en coherència. I
nosaltres demanam coherència amb el rigor de la gestió dels
recursos públics en tots els àmbits i en tots els nivells.
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És per açò, per tant, que hem presentat tres esmenes, una de
substitució, que l’únic que vol és insistir i eliminar aquests tocs
que a nosaltres ens sembla de centralisme que hi havia a la
proposta inicial i que diu el següent: "el Parlament insta el
Govern de les Illes Balears a continuar impulsant l’ús de les
tecnologies de la comunicació i de la informació en les seves
relacions amb la resta d’administracions, així com amb les
associacions i amb la ciutadania en general, per tal de reduir
despeses i millorar en eficàcia i en eficiència". Sembla una
proposta molt genèrica, molt lògica, molt de sentit comú, però
que evidentment evita qualsevol referència a què sigui una
mesura per evitar desplaçaments del Govern a les altres illes.

 I dues esmenes d’addició que volen anar un poc més enllà
d’aquesta visió que es planteja a l’exposició de la iniciativa. I és
que s’insti el Govern a evitar que l’ús de les noves tecnologies,
de les tecnologies de la informació i la comunicació, pugui
generar distanciament i discriminació negativa a les
administracions, associacions i ciutadans i ciutadanes de les
illes de Menorca, Eivissa i Formentera. I per açò el Govern de
les illes ha d’aplicar criteris de contingut, de rellevància i de
voluntat lògicament de les parts i no de territorialitat o
d’insularitat a l’hora de triar aquelles reunions, entrevistes, etc.,
que puguin ser resoltes virtualment.

I finalment, també amb aquesta vocació d’equiparar i
d’apropar en drets i en oportunitats a tots els ciutadans, s’insta
també el Govern de les Illes Balears a garantir que qualsevol
ciutadà amb nom propi, d’una associació o d’un ajuntament, que
té la seva ubicació o residència a Menorca, Eivissa, o
Formentera i s’ha de desplaçar a Mallorca per entrevistar-se o
reunir-se amb el Govern de les Illes Balears, aquest
desplaçament vagi a càrrec de l’administració autonòmica. És
a dir, que es faci el mateix criteri que s’aplica per exemple amb
els malalts menorquins, eivissencs i formenterers que s’han de
desplaçar per assistir a un especialista o per a un tractament a
l’hospital de referència.

Ens sembla que aquesta mesura el que pretén és simplement
que tots els ciutadans d’aquestes illes siguin tractats per igual.
I si un mallorquí es pot desplaçar perfectament a entrevistar-se
amb el Govern per exposar i defensar una determinada situació,
també ho ha de poder fer un menorquí, un eivissenc i un
formenterer i el Govern ha de vetllar perquè tots aquests
ciutadans tenguin les mateixes oportunitats de poder-ho fer.

És clar que el més lògic, l'ideal seria possiblement una altra
cosa i és que el Govern es desplacés d’una forma molt més
regular, d’una forma molt més periòdica a les illes de Menorca,
Eivissa i Formentera. Però aquesta és una proposta que el nostre
grup ja va presentar en aquesta cambra en el seu moment i que
no va tenir el seu suport. Aquella proposta proposava que el
Govern, una vegada dins la seva agenda hi hagués un nombre
determinat de peticions fetes, per exemple per ciutadans, entitats
o administracions de Menorca, que es veiés obligat en un temps
prudencial a desplaçar-se a l’illa per donar resposta a aquests
ciutadans, entitats o administracions. 

No va ser acceptada i nosaltres insistim en la necessitat que
el Govern aposti perquè tots els ciutadans, també els de
Menorca, d’Eivissa i de Formentera, tenguin el mateix
tractament a l’hora de relacionar-se amb el Govern. Una qüestió
que per altra banda està contemplada a la Llei del bon govern.
La Llei del bon govern parla que el Govern ha de vetllar per a
l’accessibilitat de tots els ciutadans en les relacions amb
l’administració autonòmica. Per tant, ens sembla lògic i
coherent allò que marca el mateix Estatut i la mateixa Llei del
bon govern.

Per tant, coincidim en la filosofia i el propòsit que les
tecnologies de la informació i la comunicació han d’estar al
servei d’una millor administració més eficaç i més eficient, però
ens preocupa que açò pugui anar en perjudici, si no s’especifica,
d’una relació més distant amb les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera. Per açò ens sembla que les esmenes que hem
presentat poden resoldre aquests dèficits.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. I ara per defensar les esmenes RGE núm.
7467, 7468 del Grup Parlamentari Socialista té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Marc Pons, per un temps de deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
No vull qüestionar la bona voluntat que hi pugui haver darrera
d’aquesta proposició no de llei, però evidentment el que suposa
i representa és una simple declaració d’intencions en la qual
difícilment hi podrà haver divergències.

Però jo crec que aquest no és el moment ni el temps de fer
allò que els castellans dirien un brindis al sol. Crec que en
aquests moments el que pertoca és que darrera cada una de les
proposicions no de llei hi hagi actuacions concretes que
permetin avançar a partir dels principis en què hi coincidim. 

El diputat del Partit Popular ha fet una intervenció lligada a
la importància de les noves tecnologies, en el fet del que
representa un element motor i cabdal que ens va bé a tots, per
suposat que sí. Però després miram el dia a dia de com funciona
el Govern autonòmic i ens donam compte que aquells projectes
que són essencials el Govern les està arraconant. I em permetrà
que li posi alguns exemples: hem vist com fa quatre dies
compareixia en el Parlament de les Illes Balears el vicepresident
econòmic per dir que no faria cas de l’acord que va prendre el
Parlament, lligat a la construcció del Parc BIT i per tant, un
element fonamental lligat a les noves tecnologies; de la fibra
òptica no n’hem sabut res més, un projecte que el Govern
autonòmic té els recursos per poder-lo executar; o els clústers
tecnològics cada dia n'estan sortint, però han manifestat en més
d’una ocasió la falta d’atenció que hi ha, precisament a l’hora
d’impulsar projectes lligats a les noves tecnologies.
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Clar, mentre veim que el dia a dia suposa que aquest no
sigui un element important per al Govern a l’hora d’establir
prioritats d’actuacions, veim per altra banda com el Partit
Popular planteja en aquesta cambra una declaració de principis
lligada a la importància de reforçar les noves tecnologies, per tal
que aquesta sigui una eina que permeti guanyar en eficiència i
eficàcia de l’administració. Amb aquest principi totalment
d’acord. Però nosaltres volem fer una passa més, siguem
capaços que en aquest principi almanco hi hagi algunes
actuacions concretes que serveixin de compromís en el Govern
autonòmic per executar actuacions que reforcin aquesta idea.

I nosaltres n’hem proposat una de molt senzilla, per açò una
de les esmenes. Si de ver volem reforçar la connexió dins la
nostra pròpia comunitat autònoma, dins les nostres pròpies
institucions, facem que almanco a cada un dels consells insulars,
parl de Menorca, Eivissa i Formentera, evidentment hi hagi
almanco unes instalAlacions de videoconferència que puguin
permetre açò. O hem de continuar que el president del Consell
de Menorca o d’Eivissa cada vegada que vol rallar per
videoconferència ha d’anar a Alaior, a la Universitat per tenir
una reunió? Quan les instalAlacions de la comunitat no tenen ni
tan sols videoconferència? Té sentit açò? No, no en té massa, i
en canvi farem una declaració que demana que apostem per les
noves tecnologies com element d’aproximació entre les
diferents institucions i els ciutadans. I en el Consell de Menorca
el Govern ni tan sols..., i el Consell de Menorca és també
comunitat autònoma, és a dir Menorca, Eivissa i Formentera són
comunitat autònoma, per tant, si són comunitat autònoma
transformem açò en compromisos concrets que afavoreixin
precisament aquesta connexió. 

I aquí hi ha una proposta -insistesc- que va en aquest sentit.
I evidentment que la Universitat en tengui, que l’Ajuntament de
Maó en pugui tenir o que l’Ajuntament d’Eivissa en pugui tenir,
ens sembla molt bé, però estam parlant d’estructura de
comunitat autònoma i com a tal els consells insulars ho són, i jo
crec que el mínim que podria fer el Govern autonòmic, si de ver
volem continuar avançant en açò, és que a cada una d’aquestes
institucions hi pugui haver almanco una instalAlació de
videoconferència. Açò suposaria que estam aquí en aquesta
comissió aprofitant el temps, que no només ens reafirmam en
els nostres principis sobre les noves tecnologies sinó que
concretam en actuacions concretes, i en aquest sentit, per tant,
fem aquesta proposta. I hem presentat una esmena, insistim,
d’addició en aquest sentit, un punt que va en aquest sentit. 

N’hi ha un segon, i el diputat Martí l’explicava
perfectament, una segona esmena que presentam nosaltres
també com a Grup Socialista i que està lligada amb el fet que el
Govern és el Govern de tots els ciutadans de les Illes Balears,
visquin on visquin aquests ciutadans, i les noves tecnologies,
que tenen una qüestió fonamental i molt potent, també tenen
alguns perills, i és que l’excusa de les noves tecnologies serveixi
per evitar la proximitat o el contacte del tu a tu amb els
ciutadans de totes les Illes. Jo els deman: què troben vostès?,
cada quan pot venir un conseller a l’illa de Menorca, la
d’Eivissa o la de Formentera, el mateix conseller?, cada mes i
mig?, cada dos?, el mateix conseller? I la resta on és? És
bàsicament a Mallorca. Bé, si les noves tecnologies han de ser
l’excusa perquè en lloc de venir una vegada cada mes i mig
venguin cada tres, no, i açò ho hauríem de tenir clar. Som un

gran defensor de les noves tecnologies però no poden suplir allò
que és fonamental.

En aquest sentit nosaltres fèiem una addició al primer punt
que estava lligada sobretot a reafirmar-nos en la idea del que
representa el fet que, les noves tecnologies, les hem de voler
utilitzar d’una manera adient, i que per tant açò no supleixi el fet
que hi hagi una mancança de desplaçament o de contacte no
entre institucions, que no ho deia per açò, sinó de contacte entre
els governants i els ciutadans, i en aquest sentit evidentment
fèiem o remarcàvem amb aquesta idea una mateixa reflexió i
una mateixa proposta, tal com explicava el Sr. Martí.

En relació amb les esmenes presentades, únicament he de fer
un comentari de les dues que explicava el portaveu del PSM.
Totalment d’acord amb la primera. Amb la segona, que és
aquesta idea de pagar els passatges a tot aquell ciutadà que
necessiti una reunió amb el govern autonòmic, bé, per principis,
a aquest, evidentment l’hem de voler afavorir; també som molt
conscients de la situació econòmica en què en aquests moments
ens trobam, i ens agradaria tal vegada que poguéssim aprofundir
entorn a açò. No és el mateix que hagi de venir aquí una entitat
sense ànim de lucre, on els recursos són mínims, i que per tant
a vegades no vénen perquè no tenen recursos suficients, i en
canvi que ho pugui fer un ciutadà amb molts de recursos. Creim
que aquí valdria la pena fer una discriminació, poder avançar en
aquest sentit, i per tant nosaltres en aquest punt en concret farem
una abstenció, no perquè no compartim el principi sinó perquè
creim que valdria la pena donar-li dues voltes més per tal de
poder concretar d’una manera molt clara aquest plantejament.

I en la resta, insistim, voldríem i esperam que el Partit
Popular pugui acceptar la proposta del que representa que
almanco el Govern es comprometi a dotar adequadament els
consells insulars per tal de fer possible un avanç real a favor de
les noves tecnologies. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps de deu minuts, per la qual cosa es demana
al grup proposant si vol aquesta suspensió o si podem continuar.
Podem continuar.

Bé, idò per fixar la posició i assenyalar si accepta les
esmenes té la paraula el grup proposant per un temps de cinc
minuts.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Antes de entrar a valorar
las enmiendas de adición que han presentado tanto el Partido
Socialista como el PSM, y supongo que la filosofía de esta
propuesta es un espíritu de consenso y llegar a un acuerdo, y la
propuesta mía es que salgamos de esta comisión con una
propuesta de los tres grupos políticos en favor de las nuevas
tecnologías para el ahorro y para la eficacia de la propia
administración, sí me gustaría puntualizar un par de cuestiones
que antes han comentado tanto el Sr. Nel Martí como el Sr.
Marc Pons.
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Por un lado se quejaban o hacen hincapié en que los
miembros del Govern frecuentan poco la isla, que van poco, que
no atienden a las peticiones de las administraciones, pero, claro,
luego resulta que montas un consell de govern allí, que
desplazas un consell de govern para que el Consell de Govern
sea más Menorca y por lo tanto Menorca más govern, y lo
critican. Luego por otro lado hablamos de videoconferencia,
pero evidentemente en mi intervención inicial decía que con
esta proposición no de ley no queremos eliminar la
representación física de los cargos del Govern entre las islas
menores, ese no es el objetivo. Repito, el objetivo es que las
consellerias valoren aquellas reuniones que no requieran
presencia física o tengan menos trascendencia y apuesten por
uso de videoconferencia. Efectivamente el presidente de la
comunidad autónoma no puede asistir a las fiestas de Mahón
por videoconferencia; tendrá que ir a las fiestas de Mahón. Por
lo tanto es una contradicción. ¿En qué quedamos?, ¿queremos
que el Govern vaya o queremos que el Govern no vaya? Por
tanto, apariciones marianas esto no..., no va bien. Por lo tanto
hay que tener una postura totalmente clara en lo que se quiere.
Por lo tanto creo que entramos un poco en una contradicción de
decir por un lado que el Govern no va pero luego, cuando va, se
le critica.

Luego entrando ya al fondo de la cuestión, porque a mi
particularmente y a nuestro grupo nos interesa llegar a acuerdos,
que luego no digan que el Partido Popular está con mayoría
absoluta y que aplica el rodillo y que no llega a acuerdos. Pues
mi filosofía es llegar a un acuerdo y hacer un gesto en defensa
de lo que mucha gente nos pide en la calle, que es “señores,
tienen que estar con la sociedad, tienen que estar con la realidad,
hay una situación económica dramática en muchos casos, i
tienen que dar ejemplo”. Pues bueno, las empresas ya lo hacen.
Ahora me comentaba un compañero a nivel turístico que mucha
gente se conecta por el Skype; ¿por qué no utilizar el Skype
también para comunicarse?, es un sistema también de conexión
de internet de un sistema que es totalmente gratuito, sólo
dándote de alta con un usuario. ¿Por qué no utilizarlo?, y no
requiere ningún tipo de instalación en cuanto a un gasto como
sería un tema de videoconferencia, que para unos casos puede
ser un gasto y para otros casos puede ser una inversión.

El Partido Socialista nos comentaba en su enmienda de
adición 7468 que se destinase para los próximos presupuestos
de la comunidad autónoma una partida específica de la
comunidad autónoma del Govern balear para que se destinasen
equipos de videoconferencia para cada una de las islas. Yo creo,
en mi opinión, que va..., y por lo tanto no vamos a aceptar esa
enmienda de adición, porque no va en consonancia con la
proposición no de ley, o sea en la proposición no de ley ¿de qué
hablamos?, hablamos de austeridad, y hablamos de la eficacia
y de los propios recursos, y por tanto si en Menorca tenemos un
ayuntamiento de Mahón, del cual yo soy concejal de nuevas
tecnologías, que se compró con el Plan E un equipo de
videoconferencias que no utilizaron en un año y que ahora se
está utilizando, al consell insular no le cuesta nada desplazarse
un quilómetro de la sede del consell al Ayuntamiento de Mahón
para hacer una videoconferencia. De hecho ya lo hace, y
muchos ayuntamientos de las isla ya lo hacen, vienen al
Ayuntamiento de Mahón y lo hacen. Si tenemos una
videoconferencia ¿para qué tenemos que tener otra
videoconferencia en el consell insular? Ni que el consell insular
estuviese a 100 quilómetros de Mahón, está a un quilómetro el

edificio del consell insular del edificio del ayuntamiento.
Tampoco cada día va a haber una videoconferencia.

Si usted pregunta qué le interesa más al presidente del
consell insular o a otro cargo, irse a Mallorca para una reunión
de una hora y perder todo el día o una mañana, o irse al
Ayuntamiento de Mahón, que va a perder cinco minutos en
coche, pues valórelo.

Luego por otro lado tenemos el SOIB. Dependen del
Govern, tiene videoconferencia. Aprovechémoslo. Tenemos la
universidad, Can Salord; tenemos la UNED. Si no tuviésemos
yo sería el primero que diría vamos a luchar para que haya una
partida en los próximos presupuestos de la comunidad
autónoma, pero, si tenemos, aprovechémoslo. En Ibiza también
tenemos el SOIB; aprovechémoslo. Por tanto yo creo que esa es
la filosofía. Entraríamos en una contradicción al decir, bueno,
hablamos de la austeridad del gasto y, por otro lado, sí, que se
dote una partida para que se ponga un sistema de
videoconferencia en los consells, que a pocos metros del consell
ya tienen. Entonces yo creo que es una enmienda de adición de
contradicción y por tanto nuestro grupo en ese sentido no le dará
apoyo.

Luego ya concretando más, evidentemente luego hay una
enmienda del PSM de adición que yo creo que ya se escapa un
poco de la filosofía de la propuesta, que es que el Gobierno de
la comunidad autónoma pague desplazamientos a entidades, a
colectivos, a particulares... Bueno, evidentemente puedo estar
de acuerdo con el Sr. Marc Pons que quizá habría que
profundizar mucho más qué tipo de desplazamientos y tal, pero
bueno, el sistema ya se debatió en esta comisión y también la
postura ya quedó más que clara por parte de nuestro grupo.

Pero yo creo que sería importante, como he comentado al
principio de mi segunda intervención, intentar llegar a un
acuerdo. Por tanto, si a usted le parece bien, lo que haríamos
sería hacer un poco una propuesta conjunta con nuestro texto
junto con la propuesta de sustitución que plantea el PSM y
también incorporaríamos una enmienda de adición que presenta
el Grupo Socialista, el Sr. Marc Pons, con el siguiente texto, y
si le fuese bien pues podríamos transmitir una imagen, que yo
creo que es la filosofía de esta propuesta, de unidad.

La propuesta quedaría de tal manera que seria que “el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a seguir
impulsant entre les illes l’ús de les noves tecnologies de la
informació i comunicació amb la resta d’administracions,
associacions i la ciutadania en general per tal de reduir
despeses i millorar en eficàcia i eficiència -y aquí meteríamos
también la enmienda del Partido Socialista tal y como está
escrita- sempre que això no representi un perjudici en el nivell
de compromís i dedicació que el Govern ha de demostrar cap
als ciutadans de Menorca, Eivissa i Formentera respecte als
ciutadans de Mallorca”. Yo creo que aquí lo que haríamos sería
coger un poco la propuesta nuestra, coger parte de la propuesta
del PSM, incorporar la propuesta del PSOE, esa enmienda de
adición, y podemos quizá llegar a un acuerdo. Yo creo que ésa
sería la filosofía de esta propuesta.
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Insisto más. Esta propuesta que yo presento no está vacía de
contenido, creo que va en consonancia con lo que la sociedad
hace, y no puede ser que la sociedad vaya por un camino y los
políticos y la administración vayan por otro camino, tenemos
que ir a la par, y va en consonancia con la eficacia y el ahorro
de la propia administración. Por lo tanto yo les emplazo a
ustedes a que podamos llegar a un acuerdo en el sentido de
poder refundir en un texto estas tres propuestas en una.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Correspon ara passar a la votació de la
Proposició no de llei 5945/2012.

Vots a favor?

D’acord.

Vots a favor? Unanimitat.

Vots en contra, no n’hi ha; abstencions, sembla que tampoc.

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
5945/2012.

A continuació passam al debat... A continuació el president
s’incorpora a la Mesa.

(Pausa)

2) Proposició no de llei RGE núm. 6209/12, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a capacitació dels
nous llicenciats en dret per tal d'accedir al colAlegi.

M’informa el Grup Parlamentari Popular que retira la PNL
que a continuació s’havia de debatre i que era objecte de l’ordre
del dia, per la qual cosa s’aixeca la sessió.
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