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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començarem la sessió

d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen

substitucions.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, Sra. Presidenta, Maria Antònia Sureda substitueix Jaume

Font.

LA SRA. CANO I JUAN:

I Sílvia Cano substitueix Xico Tarrés, el portaveu.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, i Xavier Pericay substitueix Olga Ballester.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies. Essent avui la primera sessió

d’aquesta comissió, com a presidenta i en nom de la Mesa volia

agrair a tots els diputats la seva assistència i pregar que entre

tots facem que aquesta comissió funcioni normalment, de

manera àgil i cordial, i respectuosos amb el temps i amb les

normes que ens regeixen.

1) Proposició no de llei RGE núm. 4282/15, del Grup

Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a participació

telemàtica dels diputats i de els diputades a les comissions

permanents del Parlament.

2) Proposició no de llei RGE núm. 4360/15, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a desplegament de l’article

85.3 del Reglament del Parlament de les Illes Balears.

En aquest sentit, començarem, idò, amb l’ordre del dia

d’avui, consistent en el debat conjunt de les proposicions no de

llei RGE núm. 4282 i 4360/15.

En primer lloc, passarem idò al debat d’ambdues

proposicions conjuntament, aquesta presidència, essent

conscient que acumulant el debat conjunt de les dues

proposicions, serà una mica més flexible amb el temps als

efectes que els diputats puguin argumentar en relació amb les

dues proposicions.

Començarem, idò, com dic, el debat conjunt d’aquestes

proposicions no de llei RGE núm. 4282 i 4360/2015, la primera

del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, i la segona

proposada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa la primera

a la participació telemàtica dels diputats i diputades a les

comissions permanents del Parlament, i la segona relativa al

desplegament de l’article 85.3 del Reglament del Parlament de

les Illes Balears.

Per defensar-la, donem la paraula, en primer lloc, a la

portaveu de la primera de les propostes, i per defensar-la té la

paraula l’Hble. Diputada Sra. Font, per un temps d’un poc més

de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. MÉS per Menorca presenta

aquesta proposició no de llei amb una clara voluntat d’estalvi

econòmic i de temps, la realitat illenca fa que el nostre

Parlament hagi d’assumir unes despeses de desplaçaments per

tal de poder facilitar que els diputats de les illes de Menorca,

Eivissa i Formentera puguem assistir a les comissions. Però, a

banda d’aquesta despesa econòmica, hi ha un altre punt que no

podem perdre de vista i és la inversió de temps que hem de fer

desplaçant-nos des de les nostres illes cap a Mallorca, temps

que no podem dedicar al nostre territori i a la nostra gent, ja

que som obligats a passar moltes hores massa sovint perdudes

a l’aeroport.

Tot i que fe un càlcul de les despeses és força difícil, hem

de tenir en compte que per assistència es paga el bitllet, una

mitjana, posem, de 80 euros; les dietes, (...) assistència a les

comissions i, en cas de fer-n’hi, la pernocta, 80 euros. Per

exemple, per a un diputat que ha d’assistir els dimecres i els

dijous, pot suposar 80 euros de bitllet, 80 euros per la pernocta

i 80 euros de les dietes, dos dies, és a dir, 240 euros. Aquestes

dietes, com és lògic, no les perceben els diputats i diputades de

Mallorca, així que si els menorquins, eivissencs i formenterers

no s’han de desplaçar no caldrà que el Parlament faci aquesta

despesa.

Però jo he fet un càlcul que potser no és exactament estricte

dels diputats que ens desplacem tant dimecres, com dijous, els

dimecres són dotze i els dijous són tretze.

Val a dir que la instalAlació d’aquest sistema de

videoconferència no vol dir que si és necessari els diputats i

diputades no hagin de ser presencialment en aquestes

comissions, donat que som en ple segle XXI i de l’avanç de les

noves tecnologies, considerem que hem de treure més profit

dels avantatges que aquestes ens ofereixen. Els sistemes de

reunions a través de videoconferències estan més que establerts

a totes les organitzacions, universitats; els mateixos consells

insulars ja disposen de sales preparades per retransmetre per

vídeo conferència. És a dir que el que s’hauria d’adaptar, en tot

cas, potser seria aquesta Sala Verda del Parlament, atès que els

consells ja la tenen feta.

A més a més, no serem pioners amb aquesta proposta, ja

que aquest sistema s’empra en el Parlament europeu, però

també podem trobar aquesta tecnologia a les comissions del

Bundestag. Per cert, proposta que al començament al

Bundestag no li va agradar gens, però que al final estan molt

satisfets; fins i tot hi ha una sentència, la 161/2015, del recurs

de cassació 1828/2015, del Tribunal Suprem, dictada pel

ponent Sr. Manuel Marchena Gómez, qui defensa l’ús de les

videoconferències per als testimonis de perits, de testimonis,

d’imputats fins i tot.

L’article 18 del Reglament del Parlament, en el capítol 4,

dels deures dels diputats i les diputades, diu: “Els diputats i les

diputades tendran el deure d’assistir a les sessions del Ple del

Parlament i a les comissions de què formin part.” Aquest article

parla d’assistència, sense matisar que hagi de ser presencial.

L’assistència queda garantida amb la nostra proposició no de

llei, a través dels mitjans telemàtics.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504282
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504360
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L’article 85.3, al qual farà referència la següent proposició

no de llei que debatem avui, diu: “La Mesa del Parlament,

d’acord amb la Junta de Portaveus, podrà habilitar sistemes de

videoconferència o altres sistemes tècnics adequats per garantir

el seguiment de les sessions i dels debats del Ple de la cambra,

així com l’exercici del seu vot al Ple a aquells diputats i

diputades que, com a conseqüència de trobar-se en situació de

permís parental o en procés d’una llarga malaltia, no puguin

assistir a les sessions.” Entenem, doncs, que la nostra petició ja

s’hi troba contemplada d’alguna manera al Reglament del

Parlament i que la podem fer extensiva als diputats i diputades

residents a les altres illes, amb la pertinent modificació del

Reglament.

Atesos els dubtes que ha generat la nostra proposició no de

llei, proposam als altres grups parlamentaris afegir-hi un punt

pel qual s’expressi la necessitat de modificar el Reglament i

que aquesta es transmeti a la Comissió de Reglament per tal

que es pugui fer efectiu.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Donat que el debat és

conjunt, passarem ara a donar la paraula, per defensar la seva

proposició no de llei i així mateix fixar posició sobre la

proposició presentada ara mateix, a l’Hble. Diputada Sra. Sílvia

Cano, per un temps d’un poc més de deu minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Respecte de la PNL que ha

presentat MÉS per Menorca compartim que amb els mitjans

tècnics de què disposam a dia d’avui els diputats i diputades

poden fer ús tranquilAlament del sistema de videoconferència a

la votació telemàtica, sense contradir l’article 18 del

Reglament, on es formula que els diputats tenen dret a assistir

a les reunions. Aquesta possibilitat no només modernitza la

institució i s’adapta al segle XXI, sinó que, a més, com ha

comentat la diputada, racionalitzam molt millor els doblers

públics, però també el temps que empren els diputats i les

diputades per exercir les seves funcions, fent més eficients els

recursos públics.

Hauríem de tenir, això sí, un seguit de cauteles per tal que

el sistema que s’utilitzi disposi de totes les garanties tècniques,

amb una connexió ràpida i confiable; utilitzar la seu dels

consells és una possibilitat; una altra, seria cercar instalAlacions

que ja tenen en marxa aquest dispositiu, com la Universitat de

les Illes Balears amb les diferents connexions territorials i

utilitzar-lo en el cas del Parlament.

Modernitzar el Parlament amb aquestes tecnologies, fins i

tots retransmetent a través de la pàgina web els debats, ens

ajudarien a apropar a la ciutadania les institucions.

Crec que val la pena donar-li dues voltes al punt 4, el

sistema de videoconferència no pot ser obligatori, però si es

tracta de racionalitzar els doblers públics, hauríem de definir

una mica millor els criteris per delimitar els casos en què sí

s’hauria de fer un debat físicament presencial o aquells que es

podrien seguir tranquilAlament per videoconferència, de manera

que els diputats que s’hagin de desplaçar, si el seguiment de la

sessió es pot desenvolupar a cada illa, si no és necessari que no

ho hagin de fer, no és el mateix una proposició de llei, que una

compareixença o una pregunta. Per tant, tot això s’ha

reglamentar.

Per tant, nosaltres estam a favor de la proposta i pensam

que, en el marc d’un debat més profund, sobre les

modificacions del Reglament, es podrien tractar totes aquestes

qüestions.

I respecte de la proposició no de llei que presentam des del

Grup Socialista, en realitat no és una nova proposta, perquè tot

això ja està reglament en el Reglament de l’any 2011 es va

consensuar amb els grups polítics que formaven part de la

cambra llavors, es tracta de materialitzar el que ja posa el

Reglament, en concret l’article 85.3, que és la possibilitar

d’habilitar els sistemes de videoconferència o altres sistemes

tècnics per garantir l’exercici del vot a aquells diputats i

diputades que, com a conseqüència de trobar-se en situació de

permís parental o en procés de llarga malaltia, no puguin

assistir a les sessions plenàries. En aquest cas, parlam de

sessions plenàries, en l’altre cas parlam de comissions.

Crec que podríem obrir un debat nou i molt interessant

respecte de les diferents possibilitats que existeixen entorn dels

sistemes de substitució de diputats, com tenen països com

Finlàndia, Noruega, Holanda o Portugal, o de delegació del vot,

com ja han regulat parlaments autonòmics com Catalunya, País

Basc o Andalusia, però aquest no és l’objecte d’aquesta

proposta. Partim de la nostra realitat estatutària, del que diu el

Reglament, on s’afirma que el vot és personal i indelegable,

aquest és un precepte compartit amb la pràctica totalitat de

reglaments autonòmics, a excepció dels esmentats anteriorment,

els quals reprodueixen l’article 79.2 del Reglament del

Congrés, que, a la vegada, procedeix del 79.3 de la Constitució,

el qual parla del vot personal i indelegable.

A un parlament cada vegada més plural, on cada vot és

decisiu, aquesta no és una qüestió menor. El sistema de cortesia

parlamentària, del pairing que s’ha utilitzat moltes vegades, ha

de ser substituït per un sistema que sigui transparent, amb

plenes garanties per als diputats, que permetin l’exercici de la

representació en els casos de maternitat, paternitat o llarga

malaltia.

Els reglaments són un reflex de la realitat social i política

del moment. De les 3 diputades de la legislatura constituent a

les 28 actuals han passat 32 anys i una Llei Orgànica d’igualtat

que ha sacsejat moltes inèrcies patriarcals, enquistades en el

nostre sistema democràtic. Sense aquesta llei i malgrat que

Balears hem estat una comunitat capdavantera en l’aprovació

de llistes cremalleres, els parlaments estarien manco feminitzats

i la nostra democràcia, tan formal com substantivament, seria

més feble.

Ni el Reglament del 85 ni el del 1991 plantejaren la qüestió

del vot no presencial. Es veu que la conciliació no formava part

dels problemes dels diputats. És el Reglament del 2011 el que

preveu aquesta qüestió del vot telemàtic per a permisos de

llarga malaltia, permís marental o parental. I és precisament
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gràcies a aquesta Llei Orgànica d’igualtat entre dones i homes

que a la seva disposició final setena estableix que s’ha de

promoure un acord necessari per a la modificació de la

legislació vigent, amb la finalitat de possibilitar els permisos de

maternitat, paternitat, de les persones que ostenten un càrrec

electe.

La proposta és d’instar la Mesa del Parlament a

desenvolupar el més aviat possible, el més ràpid possible, dos,

tres, quatre mesos, el que ja està contemplat en el Reglament.

En quatre anys això no s’ha desplegat, jo m’imagín que per una

qüestió de total desequilibri de forces polítiques, hi havia una

majoria tan aclaparadora que no venia per un, per dos ni per

tres vots. I en el cas de la resta de grups, doncs la cosa tampoc

no importava. Però jo crec que això sí que és important que es

pugui materialitzar el més aviat possible.

El sistema pel qual s’opti ha de possibilitar que l’emissió

del vot es faci amb totes les garanties, per assegurar que el

titular del mandat és qui exerceix el seu dret al vot lliurament

i no s’altera el seu sentit. Hi ha parlaments que ja ho tenen

regulat: Andalusia, tenen al seu reglament, parlen de

procediments telemàtics; a la Comunitat Valenciana parlen de

videoconferència o d’altres sistemes tècnics; a Canàries i a

Extremadura també, i el Congrés dels Diputats jo crec que és

el marc en què ho tenen molt millor definit, per tant podria ser

perfectament extrapolable al nostre sistema.

En el Congrés dels Diputats, mitjançant una resolució que

va fer la Mesa l’any 2012, estableixen que els diputats que

prevegin la seva absència a una sessió plenària i desitgin ser

autoritzats per la Mesa, per participar en les seves votacions,

hauran de cursar per escrit la solAlicitud d’emissió del vot

telemàtic i exposar i justificar les raons que li impedeixen

l’exercici de la funció parlamentària. El diputat haurà de

precisar en aquest mateix escrit a la Mesa el temps que preveu

que no podrà exercir les seves funcions parlamentàries amb

normalitat.

A partir d’aquí, la Mesa el que fa és adoptar un acord

motivat i autoritza l’exercici del vot, mitjançant un procediment

telemàtic amb comprovació personal. També es fa constar el

moment d’inici i el moment de finalització del temps d’emissió

del vot telemàtic pel diputat autoritzat, que no podrà autoritzar-

se per més tard d’una hora abans de la prevista per a l’inici de

la votació presencial en el Ple de la cambra. És a dir, primer

vota sempre la gent via telemàtica i després és el vot presencial

i es tanca fins a una hora abans que es produeixi aquesta

votació.

En el cas que l’absència es perllongui més d’una setmana,

la presidència, per delegació de la Mesa, precisa els punts de

cada ordre del dia del Ple que cada setmana puguin ser votats

d’acord amb aquest procediment, així com els moments d’inici

i finalització del temps de l’emissió del vot. Per exercir el seu

vot, el diputat autoritzat ha d’accedir, simplement, a través de

la seva contrasenya, a la xarxa d’intranet; és a dir, és tan senzill

com un correu electrònic autoritzat i certificat amb la signatura

personal. I la comprovació telemàtica de la identitat del diputat

és absolutament imprescindible per a l’èxit de la votació.

Després d’exercir el vot, la presidència comprova

telefònicament amb el diputat autoritzat, abans de l’inici de la

votació presencial en el Ple, l’emissió efectiva del vot i el sentit

d’aquest. I una vegada tot verificat, el vot es trasllada a la

presidència a l’inici de la votació presencial, perquè pugui

anunciar el resultat acumulat a les votacions.

En el cas d’empat, el sentit de la votació emesa

telemàticament es manté per a les successives votacions. En un

altre cas, la presidència precisarà.

A les votacions secretes per a l’elecció de persones, on els

diputats voten en urna i no mitjançant sistema electrònic, el vot

telemàtic s’imprimeix en una papereta en la qual consten el

nom o els noms de les persones proposades; sotmet la

identificació del diputat i és introduïda a l’urna únicament per

la presidència.

Per tant, això està reglamentat, tenim aquest marc que

podria ser fàcilment assumible i a més nosaltres ho tenim

perfectament regulat. Per tant, el debat no és tant d’introduir-ho

en el Reglament, sinó de fer-ho efectiu.

Per tant, la proposta del Grup Socialista és que això

s’articuli en una qüestió de mesos, jo crec que és important que

els diputats que tenguin una llarga malaltia, que desig que no,

que tothom pugui gaudir d’una bona salut, i els que som a punt

de maternitat o paternitat, puguem gaudir dels permisos que ens

corresponguin, sense desatendre, com se suposa, les nostres

obligacions com a representants electes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cano. Ara, en torn de fixació de

posicions, pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula l’Hble.

Diputat Sr. Miguel Jerez, per un temps aproximadament d’uns

deu minuts, un poquet més.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.

Prenc la paraula en nom del meu grup parlamentari per fixar

posició sobre aquestes dues proposicions no de llei presentades

les quals afecten directament la norma d’organització i

funcionament d’aquesta cambra, el Reglament al qual tots ens

hem de sotmetre de forma incondicional, tenim el deure i el

dret de conèixer el Reglament i de sotmetre’ns a aquesta norma

de forma absolutament imperativa.

No entraré en el fons de la primera qüestió, que és la

qüestió que afecta precisament aquesta proposta que demana

que telemàticament els diputats puguem participar de l’activitat

parlamentària a debats en comissió, a debats en ple, a través de

les xarxes socials, no de les xarxes socials, però sí, perdó, a

través de la xarxa telemàtica, si tan volen, a fi de poder

desenvolupar els nostres drets i les nostres obligacions com a

diputats que som. No entraré en una qüestió de fons, encara que

jo tengui la meva opinió sobre aquesta qüestió, perquè crec que

hi ha una qüestió prèvia que hem de resoldre abans d’entrar en

el fons de la qüestió, precisament.
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I en el fons de la qüestió, segurament, hi haurà opinió per

a moltíssims de gusts, hi haurà persones que possiblement

pensin que això significa desnaturalitzar l’essència del

parlamentarisme, possiblement; hi ha persones que pensin que

l’ús de les noves tecnologies és una necessitat, a fi que siguin

implementades també a les cambres de representació política,

com és aquesta; hi haurà persones que puguin pensar que,

efectivament, hem d’utilitzar aquests mitjans a fi de reduir

despesa, i pot ser hi hagi persones que pensin que ara els

diputats no fa falta ni manco que ens desplacem a la seu

parlamentària per fer la nostra feina, sinó que a través d’una

televisió de plasma ja hem complit les nostres obligacions. 

Opinions, n’hi haurà per a tots els gustos, i jo no entraré ara

mateix en aquesta qüestió perquè, ja dic, crec que hi ha una

qüestió prèvia que hem de resoldre i ho vull fer de forma

reflexiva, no és una qüestió ni molt menys política ni

ideològica, òbviament, sinó que és una qüestió material, i és

una qüestió de Reglament i és una qüestió que afecta

directament l’article 18 -aquí s’ha esmentat- del Reglament.

L’article 18, i vostès l’han anomenat, diu expressament que els

diputats i les diputades tendran el deure d’assistir a les sessions

del Ple i a la comissions de què formin part. Hi ha persones que

aquí interpreten que aquest deure d’assistir és un deure tant

presencial com pugui ser virtual, o telemàtic. Jo consider que

aquesta interpretació, el legislador en aquest cas no ha volgut

dar-li aquest sentit, aquesta dualitat. I per què interpret això?

Precisament perquè a l’article 85.3 que s’ha esmentat aquí es fa

una excepció, es fa una excepció per a aquelles persones que

estiguin de baixa maternal o paternal, o no puguin desplaçar-se

al Parlament a fi de poder desenvolupar les seves obligacions

i els seus drets. Per tant, quin sentit tendria, quin sentit tendria,

regular excepcions si ja s’entén que en aquest article té cabuda

aquesta votació com a conseqüència..., virtual o telemàtica,

com a conseqüència d’una baixa maternal o paternal? No

tendria sentit perquè ja el 18 ja ho recolliria, ja bastaria, ja seria

prou. Per tant el 85.3 no deixa de ser l’excepció que acaba

confirmant la regla de l’article 18, que diu que tenim el deure

d’assistir a les sessions del Parlament. Per tant aquest deure

d’assistència és un deure presencial, donada precisament

aquesta excepció. És una reflexió que faig i crec que és

encertada sota el meu punt de vista, sota el punt de vista del

meu grup parlamentari.

Això per una banda. En segon lloc tots vostès saben que

dimarts discutirem sobre la reforma del Reglament, que tots els

grups parlamentaris hem proposat una proposició no de llei a

fi que el Reglament millori, i estic d’acord, fixi’s vostè, en

moltes de les qüestions que planteja aquest govern en relació

amb la modificació del Reglament, hi puc arribar a estar

d’acord; possiblement en altres no coincidiríem, eh?, i no

coincidirem, possiblement, però donar-li segons quina vessant

i quin caire a aquest reglament a fi d’eliminar qüestions que

entenem que són susceptibles de ser eliminades, idò és un

avanç. Vagi des d’aquí aquesta reflexió. Però, clar, què passa?,

que resulta certament contradictori que mitjançant una

proposició no de llei que entra en conflicte amb l’article 18, és

contradictori que instem el Parlament a fer una cosa que ha de

ser objecte de modificació reglamentària, i és precisament el

que ens proposat fer tots els grups parlamentaris mitjançant una

proposició no de llei que es veurà precisament el proper

dimarts. I què vull dir amb això?, idò que l’oportunitat la tenim

a partir de dimarts, a partir de dimarts tenim l’oportunitat, dins

l’espai que aquest parlament ens ofereix que no és altre que

precisament la Comissió de Reglament, a fi de proposar en

aquella comissió totes aquelles qüestions objecte de

modificació que sí consideram, perquè els grups parlamentaris

són sobirans i per tant en aquella comissió hem d’expressar la

nostra intenció de modificar una o una altra qüestió, no ha de

ser precisament, amb tots els respectes, la Comissió

d’Assumptes Institucionals que els digui a través d’una

proposició no de llei què han de fer a la Comissió del

Reglament, o condicionar-los a fi que es pronunciïn en un

determinat sentit, encara que la vocació, i la reconec, la vocació

d’aquesta proposició no de llei és molt raonable, molt raonable.

Per tant vagi aquí el primer conflicte amb què ens trobam,

un conflicte al qual possiblement s’hagi d’enfrontar la Mesa del

Parlament. Els pos en situació. Avui aprovarem que el

Parlament de les Illes Balears ha d’implementar, perquè així ho

diu, estam obligant el Parlament que implementi, ha

d’implementar un sistema, a implementar aquest sistema, i quan

s’insta el Parlament a implementar aquest sistema bàsicament

l’òrgan que organitza i fa funcionar el Parlament és la Mesa;

per tant inevitablement ha de passar per la Mesa del Parlament.

Estic convençut que la Mesa del Parlament hi haurà debat sobre

aquesta qüestió, i en relació precisament a l’article 18, i es

generarà debat sobre si allò que s’ha aprovat en aquesta

comissió és compatible o no amb l’article 18. Per tant vagi aquí

la segona reflexió, i possiblement, d’acord amb el criteri dels

lletrats i un text (...) i ben format, idò es prengui una decisió o

es prengui una altra. Venc a dir que aquesta proposició no de

llei, encara que tengui una vocació raonable, que la té,

possiblement es trobi amb molts de problemes materials per

poder efectivament desenvolupar-se així com és, així com es

vol.

Per tant jo, donada aquesta reflexió, instaria al grup

proposant sobretot i a la resta de grups parlamentaris que no

renunciïn a aquesta vocació si efectivament la tenen, no és la

meva intenció, sinó que jo els proposaria transformar això en

una altra cosa, que sigui totalment compatible amb el que diu

el Reglament, a suggerir -per exemple- a la Comissió de

Reglament que tracti aquesta qüestió, per què no? Hem

d’aprofitar l’oportunitat d’aquesta proposició no de llei,

aprofitar també de la proposició no de llei que veurem el proper

dimarts. Per tant en aquest context el que hem de fer és

precisament ser coherents, ser coherents, no deman res més.

Vull dir, l’únic que propòs és que aquesta proposició no de llei

no la desaprofitem; no desaprofitem tampoc la de dimarts i

apliquem una mica de coherència, que estic ben segur que en

som capaços entre tots. Això per una banda.

Perquè, clar, canviar el Parlament a través d’una proposició

no de llei, miri, jo no he vist mai; jo ho he vist a través de la

Comissió de Reglament, no a través d’una proposició no de

llei. I en segon lloc, i acab, en relació amb l’article 85.3, que és

l’article que proposa desenvolupar el Grup Parlamentari

Socialista, li donarem suport, clar que sí que li donarem suport.

Com no hem de donar suport a una qüestió lògica, que el

Parlament ho estableix mitjançant el seu reglament i que no sé

si mai s’ha dat el cas, ho desconec; crec que no, perquè si

demana el seu desplegament significa que no s’ha donat mai el

cas, però davant situacions que es puguin donar crec que hem
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d’estar efectivament preparats per si es donen aquestes

situacions, i per tant aquelles persones que es troben en aquesta

situació puguin afegir-se a un sistema de participació on puguin

desenvolupar els seus drets i les seves obligacions d’acord amb

el que disposa precisament l’article 85.3, que per això està

redactat i té aquesta literalitat.

Per tant tot el suport a aquesta proposició no de llei que

avui es porta a aquesta comissió, i instam... no em correspon

perquè no he fet cap esmena, però crec que s’hauria d’instar, en

la meva opinió, el Parlament que comenci a pensar quin és el

sistema més adient per poder efectivament desenvolupar aquest

dret que té el diputat, la diputada, a desenvolupar els seus drets

i les seves obligacions, quin és el mecanisme, perquè no ho

acaba de determinar, si és mitjançant escrit, mitjançant aquest

sistema telemàtic, mitjançant..., quina és la fórmula que hem de

triar perquè aquest dret pugui ser finalment desenvolupat.

Poca cosa més, i simplement he de dir que demanaria, si és

necessari, un recés a fi de reformular la primera proposició no

de llei. I, en segon lloc, he dir el que he anunciat, el nostre vot

favorable a la proposició no de llei del Grup Parlamentari

Socialista. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Quant al recés, esperarem primer

a sentir la fixació de posicions dels grups i llavors en tot cas

l’acordaríem.

Passam, idò, ara a donar la paraula al Grup Parlamentari

Podem Illes Balears. Té la paraula la Sra. Diputada Hble.

Marta Maicas per un temps de deu minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Hola, bon dia a tothom. Bé, adaptar-se als nous temps

aprofitant les noves tecnologies crec que seria un poc el tema

que estem tractant aquí, i per suposat que donarem suport a

aquestes dues proposicions respecte de.., el que passa és que

voldríem afegir una esmena in voce de les causes per les quals

no podrien assistir al Ple els diputats i diputades del Parlament

de les Illes, una d’aquestes causes, el que voldríem afegir seria

la cancelAlació o retard del transport aeri o marítim que

impedeixi l’assistència presencial d’aquests diputats i diputades

al Ple i bé, crec que no fa falta dir a les comissions perquè don

per suposat que es podria posar ja en marxa la proposició no de

llei que ha presentat el Grup Parlamentari MÉS per Menorca.

Bé, és tot, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS

per Menorca té la paraula l’Hble. Sr. David Abril, per un temps

de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a totes i a tots. Quan vaig tenir aquestes dues

proposicions no de llei davant em va recordar, sobretot la

primera, a la primera vegada que em va tocar assistir a una

comissió en aquest parlament, ara fa poc més de dos anys, era

una comissió a la que només..., crec que era la de Turisme,

només es debatia una proposició no de llei, una d’aquelles amb

què encoratjaven i felicitaven al govern de torn per tant bé com

ho feia. Dic això perquè evidentment depèn de tots i totes

nosaltres que aquestes comissions serveixin per a qualque cosa,

perquè tenim una imatge molt negativa per part de la

ciutadania. Record que en aquella comissió el primer que vaig

dir, la meva primera participació en una comissió va ser: “per

això ens paguen?”, no?

Per tant, depèn de tots nosaltres que les facem útils, però

també depèn de tots nosaltres que les facem eficaces, com

també demanam aquesta eficàcia, austeritat i no sé quantes

recomanacions que feim més als nostres conciutadans i

conciutadanes.

Per tant, quan es pot fins i tot transmetre per streaming una

comissió com aquesta amb un simple mòbil, no té sentit que

seguim rituals, per dir-ho d’alguna manera, que són més del

segle XIX que no del segle XXI, sense menysprear ni molt

manco el caràcter presencial dels debats que sobretot en el cas

dels plenaris és més que necessari i que crec que a més aquest

és l’esperit de la proposta que presenta avui MÉS per Menorca,

però no té molt de sentit això, que estant al segle XXI i amb

aquesta possibilitat de fins i tot retransmetre en streaming en

directe una comissió o un plenari del Parlament amb un simple

mòbil no ens plantegem fer alguna passa més. De fet, vull

recordar que una de les anteriors vegades que es va plantejar

això va ser el Sr. José María Rodríguez a l’any 2009 quan

anunciava una futura reforma del Reglament del Parlament que

llavors va venir i per descomptat no va abordar aquesta qüestió.

Ho dic, Sr. Jerez, perquè recordi els diaris de sessions d’aquella

època i les proposicions del propi grup.

Crec que a més aquesta incapacitat, per dir-ho així, o

aquesta insuficiència si volen s’emmarca en un domini, per dir-

ho així, de les lògiques de partit i de professionalització de la

política davant o per damunt de les lògiques socials.

Evidentment, si fóssim una empresa que té diferents

delegacions o diferents seus ja faria estona que ens hauríem

arreglat per trobar una solució per fer aquests debats i sobretot

la presa de decisions molt més àgil del que és avui dia perquè

si no, senzillament no seríem... el mercat ens hauria menjat,

igual que correm el risc com a òrgan de la sobirania popular

que l’exigència democràtica que hi ha avui dia en la societat

que se les arregla per decidir, per exemple, processos de

primàries com pugui fer el meu propi partit als que participen

milers de persones, etc., per internet, de manera presencial, de

manera física o cinquanta mil històries més no necessàriament

autoreferencials, correm el risc que aquesta exigència

democràtica s’acabi menjant aquesta visió de poca utilitat que

té avui dia un parlament per bona part de la societat i a més en

el nostre cas que som Illes Balears, que som illes, encara amb

més raó. Vull dir no només..., com si no tenguéssim prou amb

un procediment administratiu que tampoc no és la llebre del

conte, avui dia el que passa és que quan falla un avió per

exemple de Menorca o Eivissa el que es fa és que se suspèn una

comissió, ni més ni manco, o..., en molts de casos, no?

Si comptam les hores que s’han de destinar al desplaçament

i que podrien aprofitar els diputats i les diputades d’altres illes,
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perquè els de Mallorca en aquest cas som uns privilegiats i

privilegiades, els recursos que s’han de destinar també a això,

de fet, no voldria fer cap aposta, però estic segur que si es

pogués comparar els recursos que es destinen en un any -i ho ha

comentat la companya que ha presentat la iniciativa- a viatges

i dietes amb el que costaria posar en marxa un sistema d’aquest,

voldria equivocar-me, però segurament en molt poc temps es

podria amortitzar.

Per tant, totalment d’acord amb aquesta proposició. Crec

que del que es tracta és de ser pràctics i esper que arribem a un

acord i que això surti endavant, el que sí que proposaria no com

a una esmena in voce, sinó per... com a proposta d’acord per als

portaveus en aquesta comissió i traslladar als seus respectius

grups i portaveus de cadascun dels grups és que la propera

junta de portaveus duguéssim la proposta d’encarregar a la

Mesa i a la Presidència d’aquest parlament un estudi econòmic

comparatiu del que costen els viatges i les dietes durant un any

i del que costaria posar en marxa això. Estic segur que tots i

totes ens sorprendríem dels resultats d’aquest estudi.

I ja el darrer, vull dir en relació amb aquesta qüestió, només

faltaria..., ho dic per allò de la separació de poders i pel que

pesa més un poder per damunt l’altre, que compareguin en

aquest parlament per videoconferència Florentino Pérez o

Bárcenas i els diputats i diputades no puguem fer la nostra feina

amb un mínim de dotació tecnològica, no?

Sobre la proposició no de llei del Grup Parlamentari

Socialista, sobre el desenvolupament de l’article 85.3, tot i que

dimarts debatrem evidentment la reforma del Reglament, que

crec que tots desitjam, que cadascú deu estar pensant en la seva

carta als reis o en el sentit en què li agradaria modificar aquest

reglament per esmenar moltes d’aquestes qüestions de les quals

aquí parlam, evidentment hi ha coses que no poden esperar,

n’hi ha que poden fer la feina més profitosa, com planteja la

proposició de Més per Menorca, i n’hi ha que plantegen una

qüestió que va més enllà, que va per una qüestió de valors, una

qüestió de justícia com la que planteja el grup socialista.

Parlar d’igualtat és fàcil, ens podem quedar en el petit gran

èxit que significa la paritat per exemple en les llistes i finalment

en la representació d’aquest mateix parlament, però una cosa és

això i llavors la feina com és, com s’executa i aquí tornam una

mica a aquell marc que els deia que tot està pensat des d’una

concepció de la política professionalitzada i normalment

protagonitzada per homes com a activitat de poder i el que això

implica en l’àmbit de condicionament d’horaris i de condicions

de feina que fan que aquella igualtat real a l’hora de la veritat

sigui bastant inassolible i això passa dins un àmbit, per dir-ho

així, de privilegi com en el que ens movem tots nosaltres i

tenim la possibilitat de debatre una proposició com aquesta

perquè a l’hora de la veritat al mercat laboral real en aquesta

qüestió el que hi ha hagut no són avanços com el que es

planteja avui i es posa damunt la taula i que tanta sort serveixi

per donar exemple al que hi ha fora d’aquí, sinó que el que hi

ha hagut són retrocessos. Crec que tots nosaltres coneixem una

amiga, una familiar, una coneguda que fins i tot ha hagut por,

gràcies a aquesta precarietat, de ni tan sols dir a la feina que

t’has quedat embarassada. Vull dir que hi ha encara molt de

camí per recórrer en totes aquestes qüestions.

Per això, crec que a les diputades i diputats d’aquesta

cambra ens toca, sobretot de cara a fora i també començant per

nosaltres mateixos, donar exemple amb propostes com la que

es planteja aprovar avui en aquesta comissió i sobretot també

perquè la igualtat real passa per la corresponsabilitat i per un

canvi de rol en allò que feim o hauríem de fer els homes que

també hem de prendre part de les tasques de criança i de cura

dels infants, no?, dels nins i les nines.

Per tant, a més entenc que és una proposta que inclou els

homes i que va per tant en la direcció correcta i per això

votarem a favor de les dues proposicions.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble.

Sra. Maria Antònia Sureda per un temps aproximat de deu

minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, bon

dia, des d’El Pi PROPOSTA PER LES ILLES consideram que

és important aportar nous elements per a la transformació de

l’Administració pública amb la incorporació de les noves

tecnologies per tal d’agilitar, flexibilitzar i donar més qualitat

fins i tot per aconseguir un estalvi i facilitar la feina. 

Tant la proposició no de llei que ens ha presentat el Grup

Parlamentari MÉS per Menorca com la del Grup Parlamentari

Socialista van dirigides en aquest sentit, donar la possibilitat als

diputats i diputades de les altres illes de no haver de desplaçar-

se a l’hora de les comissions permanents, abaratiria costos i

donaria temps per dedicar a la seva feina parlamentària, com

molt bé s’ha comentat.

Per altra banda, també trobam que és molt important

adoptar les mesures pertinents per flexibilitzar horaris i altres

elements per poder conciliar la vida laboral dels pares amb les

necessitats i seguiment i atenció als fills. Veiem com la societat

i les administracions avancen, com molt bé s’ha dit, a unes

polítiques d’igualtat entre homes i dones i fins i tot esperem

que es pugui aconseguir un canvi allà on sigui totalment

normal.

Segons el que ha dit el Sr. Jerez, jo supòs que els lletrats

ens diran la possibilitat o no de poder tirar endavant aquestes

proposicions, segons l’article 18. Creiem que desplegar aquest

sistema telemàtic no necessitaria, tal vegada, d’un any.

I evidentment i com no pot ser d’altra manera, des d’El Pi

donarem suport a aquestes dues iniciatives. Fins i tot, dir que si

amb poc temps es fan per ventura ja qualque parlamentària en

podrà gaudir.

Res més. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt té

la paraula l’Hble. Diputat Sr. Xavier Pericay, per un temps

aproximat de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Bon dia, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats, moltes

gràcies. Jo som aquí com a representant, com a portaveu, en

aquest cas, del Grup Mixt i per tant de dos partits, de Ciutadans

i de Gent per Formentera-PSIB, tots dos partits hem vist

aquestes dues iniciatives amb bon ull, amb molt bon ull, i per

tant és evident que hi votarem a favor, sobretot a favor de

l’esperit, més enllà de les modificacions que després

convinguem que fa falta incorporar-hi.

De totes maneres, jo també estic d’acord amb el que ha dit

fa un moment el diputat Jerez, que és que, efectivament, tenim

aquí un problema entre el que jo en diria l’obligatorietat, per

una banda, com a concepte, i la voluntarietat. És a dir, la

proposició no de llei, per exemple, del Grup Socialista, està

plenament, a part que, evidentment és absolutament lògic i

natural, diguem, que es posi en marxa, està absolutament

vinculada a aquest camp de l’obligatorietat, que té excepcions

per forces de causa major, és exactament el que recull aquest

cas. L’altra és, evidentment, una proposició no de llei en què fa

intervenir un factor que és un factor de voluntarietat, entenc

que un diputat que tengui, per exemple, de Menorca, d’Eivissa,

que tengui justament aquesta possibilitat d’usar telemàticament,

serveis que posam a la seva disposició, pot fer això o pot fer

una altra cosa, que és agafar un avió, un vaixell, el que sigui, i

venir aquí.

Per tant, aquesta potestat, efectivament, entra en

contradicció amb el deure d’assistència, això és evident.

Alguna cosa, i aquí també vaig a parar a una altra qüestió que

s’ha incorporat abans i que crec també important, que és: tenim

dimarts un ple en què hem de parlar, justament, d’aquest nou

reglament o d’aquesta proposta de reforma del reglament, i

m’imagín que haurem de fer encaixar una cosa amb l’altra,

perquè si no tampoc no sé molt bé com procedirem.

Però, en tot cas, això planteja no un problema per a mi,

perquè crec que realment les noves tecnologies, més que una

necessitat, són una oportunitat, són una cosa que existeix i és

absurd moure’s al marge de la seva existència, sobretot quan

plantegen moltíssimes possibilitats de facilitar la xarxa de

relació, la comunicació. Però entenc que, efectivament, el deure

d’assistir entra en contradicció amb la potestat per part de

determinats diputats, els que siguin originaris o que siguin

simplement residents a les altres illes que no són Mallorca

d’assistir o no assistir.

És ver que hi ha el tema despesa, que crec que evidentment

és un tema també important i a tenir en compte, però em resulta

a mi difícil també de calcular aquesta despesa, perquè s’hauria

de calcular teòricament en funció de màxims i de mínims,

perquè al final un diputat que ja ve, imaginem que això només

afecta les comissions, que ja ve per al plenari, i té una comissió

l’horabaixa, doncs evidentment que se’n pot anar abans, però

entenem que si ja és aquí sembla lògic també que hi assisteixi.

O calcul que ha de passar la nit aquí, perquè el plenari és a

primera hora, per ventura pot venir el dia anterior, aquestes

coses que..., no dic que s’hagin de regular, però dic que

evidentment aquí és difícil, serà difícil dir què ens estalviarem,

en tot cas, què ens podríem estalviar si, si tothom decidís usar

aquest sistema telemàtic.

Però bé, són qüestions d’ordre pràctic, encara n’hi ha una

darrera, la idea, per exemple, que els viatges, les condicions

climàtiques puguin impedir que qualcú que es troba en aquestes

illes, viatjar quan ell vol viatjar, crec que evidentment això,

tenint en compte i fins i tot pens en la meva companya de grup,

formenterera, encara que té aquesta doble necessitat de

transport, doncs amb més motiu, no? Però això, de totes

maneres, que també crec que està bé incorporar-ho, ho faria

extensible a aquells casos en què no són només els viatges

interinsular, sinó també els viatges que podem fer fora de

l’arxipèlag, fora de la comunitat. Evidentment, no qualsevol

tipus de viatge, però hem de fer, per ventura, m’imagín, els

parlaments ho fan de tant en tant, reunions que tenen a veure

amb l’activitat parlamentària: imaginem que som a Barcelona,

perquè hem tengut una reunió diputats del Parlament i hi ha una

delegació, bé, hauríem de pensar en la possibilitat també, si

entram en aquest terreny, que, si efectivament hi ha una causa

de força major, impossibilitat, jo ahir a Barcelona hi era a les

sis de l’horabaixa per agafar un avió, hi era abans, hi era a les

cinc, vaig acabar sortint a les dotze de la nit; evidentment si

hagués tengut qualque cosa aquí a les sis o a les set no hauria

pogut assistir-hi. Per tant, coses d’aquestes són, efectivament,

molt habituals, que és ver que ahir no hi anava per cap feina

parlamentària, però imaginem que hi hagués anat. Jo crec que

això també és una cosa lògica que la puguem incorporar en

aquest tram, diguem, de justificants que, simplement, després

haurem de veure si això afecta comissions, plens, etcètera.

Però en tot cas, resumint, per part del grup i per part de tots

dos, perquè en això crec, que encara que Sílvia no sigui aquí,

ella no només hi està molt més interessada, sinó que, a més a

més, comparteix, crec, tot el que dic, el que hauríem..., és a dir,

la nostra postura, evidentment, és de donar suport a aquestes

dues iniciatives veient, això sí, com les podem millorar, com les

podem encaixar i amb quin nivell aquesta disjuntiva entre

obligatorietat i voluntarietat que es planteja en el cas de la

iniciativa de MÉS per Menorca, la podem resoldre.

I res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Donat, idò, que pràcticament

tots els portaveus que han intervingut tenen interès a rectificar

o modificar o millorar, en tot cas, la redacció de les

proposicions no de llei, faríem un recés de cinc, deu minuts, si

són suficients, per tal que poguessin consensuar un text.

LA SRA. PRESIDENTA:

(...) la sessió d’aquesta comissió, després del recés, que ha

estat de més de deu minuts, però entenc que ha estat profitós,

donat que m’han fet arribar que hi ha acord de tots els grups.
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Per tant, donaré la paraula ara, en el torn de contradiccions,

però perquè em llegeixi com queda, de forma definitiva, la

proposició no de llei, al grup proposant, en aquest cas, a la

diputada del Grup MÉS per Menorca, la Sra. Font, per tal que

ens llegeixi el text definitiu.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Bé, primer de tot, gràcies perquè hem aconseguit aquest

acord i queda d’aquesta manera: “El Parlament de les Illes

Balears suggereix que, en el marc del procés de reforma del

Reglament previst, s’abordi i reguli la participació telemàtica

a les sessions parlamentàries, tant en ple o comissions, dels

diputats i de les diputades de la cambra, a fi que puguin

desenvolupar els drets i obligacions que el Reglament els

atorga.”

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Per tant, idò, entenem que

s’aprova per assentiment la Proposició no de llei RGE núm.

4282/15, en els termes llegits per la Sra. Font, i, a la vegada,

queda aprovada, també per assentiment, la Proposició no de llei

RGE núm. 4660/15, del Grup Parlamentari Socialista.

En aquest cas, s’aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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