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EL SR. PRESIDENT:

Muy buenos días, señoras y señores diputados, si os parece

podríamos empezar con la sesión de hoy.

El orden del día previsto para hoy consiste en el debate de

las proposiciones no de ley RGE núm. 5095/15, 5347/15 y

5349/15.

Perdón, antes de todo, que se me había pasado, ¿hay

sustituciones?

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Olga Ballester substitueix Sílvia Tur.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecto, ¿alguna sustitución más?

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Sí, Sr. Presidente, Montse Seijas sustituye a Marta Maicas,

de Podem.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecto, muchas gracias. 

Nos comunican que se ha suspendido el vuelo de Menorca,

que tenía que llegar a la hora para poder iniciar la comisión,

pues en la hora prevista, pero por el retraso nos piden modificar

el orden del día y debatir en primer lugar la Proposición no de

ley RGE núm. 5347/15, del Grupo Popular, relativa a la carpeta

ciudadana.

¿Podemos entender aprobada la modificación del orden del

dia por assentiment o prefieren que pasemos a votación? De

acuerdo.

2) Proposició no de llei RGE núm. 5347/15, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la carpeta

ciutadana.

Pasamos entonces a debatir esta proposición no de ley, la

RGE núm. 5347/15, del Grupo Parlamentario Popular, relativa

a la carpeta ciudadana.

Para defenderla tiene la palabra la Hble. Diputada Sra.

Núria Riera, por un tiempo de diez minutos, adelante.

LA SRA. RIERA I MARTÓS:

Gracias, Sr. Presidente. Bon dia a tots, senyors diputats i

senyores diputades, des del Grup Parlamentari Popular hem

presentat aquesta proposició no de llei en coherència amb la

feina que vàrem fer a l’anterior legislatura des del Govern

Popular per modernitzar, simplificar l’administració i fer-la

més fàcil als ciutadans.

Sempre hem dit, i crec que en això coincidim tots, que hem

d’eliminar tanta paperassa que hi ha dins l’administració, que

nosaltres no ens adonam de les dificultats que té una persona

del carrer per fer un tràmit administratiu, perquè som part de

l’estructura, tots nosaltres, fins i tot més els que a més són

funcionaris, fins que ens toca fer-los a nosaltres mateixos, i en

aquest sentit i amb la voluntat de simplificar aquesta atenció

que donam a la ciutadania des del govern anterior vàrem

intentar començar a impulsar aquest repte de simplificar,

modernitzar l’administració d’acord amb les noves tecnologies.

La convicció de simplificar l’administració, per dir un poc

el que seria l’origen d’aquesta voluntat, és perquè sabem que

l’activitat administrativa pública incideix directament en

l’activitat privada, i és evident... de les conseqüències negatives

que si hi ha càrregues, hi ha barreres administratives, hi ha

burocràcia, tot això té damunt els empresaris, damunt

l’economia del país, en definitiva damunt les persones en

general.

També fins i tot a nivell de ciutadà particular, podem dir

que seria absurd, jo sempre pos un exemple o sempre el

posava, abans, molt pràctic, que seria absurd que una persona

des de casa seva pugui fer la compra per internet, pugui anar a

comprar els aliments, pugui comprar a una botiga, pugui

comprar un bitllet d’avió, pugui fer una transferència bancària

o fins i tot descarregar la targeta d’embarcament o contactar

amb un conegut que viu enfora, però no pugui fer un tràmit

amb l’administració que té devora, i això realment era una

incoherència a la qual havíem de fer front.

Per altra banda, a més, i no només la part de la coherència

que hi pugui haver més o manco visible, hi ha tota una sèrie de

fonaments jurídics que justifiquen el fet que avancem en la

modernització de l’administració i en la simplificació dels

tràmits.

En concret, hi ha actualment la darrera norma, que sabeu

que és la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, aprovada per

l’Administració estatal, per Madrid, que estableix que els

ciutadans tenen dret, a més ja com a una obligació de cara a

l’administració, a no presentar tota aquella documentació que

l’administració té al seu abast, fins i tot de comunicar-se amb

l’administració..., té l’obligació l’administració que el ciutadà

pugui triar si es vol comunicar directament per mitjans

electrònics i telemàtics, per fer ús de les noves tecnologies no

com a una facultat de l’administració, sinó com a un dret propi

de l’usuari, del ciutadà.

Més enrere i més específicament en temes de serveis

electrònics, tenim la Llei 11/2007, que ja establia l’accés que

tenen als serveis públics els ciutadans a través de mitjans

electrònics i nosaltres per exemple a nivell de Balears vàrem

desplegar a l’anterior legislatura la Llei 4/2011, de març, que

s’havia aprovat al final de la legislatura anterior, en matèria de

bon govern i bona administració, on ja s’establia aquest dret

que tenen els ciutadans de poder dirigir-se a l’administració per

mitjans electrònics així com que se simplificassin els processos,

fins i tot es creava el catàleg de simplificació documental, que

a continuació en donaré quatre pinzellades.

Dit això, i començant un poc amb el que deia al principi que

havíem fet una feina en l’anterior legislatura, comentaré que,

per resolució d’octubre de 2011, una de les primeres mesures

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505347
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que va adoptar el Govern Popular va ser aprovar un Pla

director de simplificació administrativa a les Illes Balears on es

marcava el full de ruta a seguir en aquesta simplificació, amb

tres passes molt importants: la primera, que els ciutadans no

haguessin d’aportar documents dels quals l’administració ja

disposava i que ara deia que per la llei de 2015 és una obligació

per a l’administració i per això vàrem posar en marxa aquest

catàleg de simplificació documental des de la Direcció General

de Funció Pública, administracions públiques i qualitat dels

serveis. 

Aquest catàleg és un inventari que l’administració té penjat

on ha d’anar posant tots els documents que el ciutadà ja no ha

d’aportar perquè l’administració hi pot accedir per altres vies

i, per exemple, es pot substituir per una declaració responsable

que compleix aquells requisits.

En segon lloc, una altra obligació que les administracions

no només emprin les dades que ja tenen, sinó que posin a

l’abast d’altres administracions aquelles dades que tenen, és a

dir, que interaccionin les administracions entre elles. Per això

a l’anterior legislatura es fa firmar un conveni

d’interoperabilitat entre el Govern..., els quatre consells i

l’Ajuntament de Palma, després es varen anar adherint els

diferents ajuntaments i es va posar en marxa aquest intercanvi

de dades a través d’una plataforma electrònica, que era la

plataforma PINBAL, que es va instalAlant poc a poc a les

secretaries generals i als diferents funcionaris que ho han de

menester i, en tercer lloc, una novetat important que és la que

tractam avui, que és el fet de crear aquesta carpeta ciutadana.

La carpeta documental ciutadana és aquella carpeta que

permet que, a més que l’administració empri la seva

documentació, a més que l’administració comparteixi

documentació amb altres administracions, els ciutadans, aquells

documents propis, personals que no són realment administratius

de l’administració pública a la qual es dirigeix, els pugui posar

al seu abast a través d’un arxiu individual, particular que pugui

tenir i pugui fer accessible a l’administració. Per exemple, si un

particular té una escriptura pública, un certificat metge, un títol

de qualque cosa privada seva, que periòdicament

l’administració li demana i la vol posar al seu abast, la pugui

ficar dins aquesta carpeta de manera que quan vagi a fer un

tràmit a l’administració, l’administració directament amb un

codi pugui accedir a aquesta documentació. Per exemple, jo

som un empresari o un pagès que vull accedir a unes ajudes o

a unes subvencions i cada any em demanen la titularitat de les

meves terres, doncs puc posar aquesta documentació dins

aquesta carpeta ciutadana i cada any facilitar el codi a

l’administració perquè pugui accedir a aquesta documentació,

amb el compromís de tenir-la sempre actualitzada i,

evidentment, amb la responsabilitat de tenir les dades

actualitzades que ja recull d’Administració estatal.

Per tant, és una carpeta pròpia, individual que cada ciutadà

podria tenir per posar la seva documentació pròpia i a més

aquella que l’administració vagi generant i poder a més

accedir-hi no només, per exemple, aquí a Balears sinó quan

viatjàssim a altres llocs amb les seves claus telemàtiques.

Doncs bé, aquesta carpeta ciutadana es va regular al Decret

6/2013, de simplificació documental, es fa desenvolupar per

ordre de juliol de 2014, on es va fixar un nou full de ruta, i es

va contractar la seva elaboració tècnica entre la Conselleria

d’Administracions Públiques  i la Direcció General de

desenvolupament tecnològic.

Dins el full de ruta, la contractació d’aquesta carpeta

començava dia 1 d’octubre de 2014 i finalitzava dia 31 de

desembre de 2015 i he de dir que, tot i que finalitza a final

d’enguany, valgui la redundància, les feines abans d’acabar la

legislatura estaven pràcticament acabades i de fet, s’havien fet

proves d’aquesta carpeta que ja s’havia elaborat per poder-la

posar a l’abast dels ciutadans i començar a emprar-la de forma

genèrica o tal vegada amb qualque document concret i poder

anar fent-la accessible als ciutadans .

Actualment, amb el nou govern em sorprèn el fet que no hi

hagi una direcció general que tengui la denominació específica

de qualitat dels serveis, tot i que és un servei de participació

ciutadana, però participació ciutadana és una part de qualitat,

però qualitat és més que participació, hi ha més coses i una

d’elles és aquesta modernització de l’administració. Per tant,

ens preocupa que continuïn aquestes actuacions en matèria de

qualitat dels serveis.

I a més voldríem instar el Govern a continuar aquesta feina

de finalitzar aquesta carpeta ciutadana, tot i que els tràmits

pràcticament estaven acabats i faltava acabar de fer aquestes

proves que es feien i per tant, presentam aquesta proposició no

de llei, com els deia, perquè consideram molt important instar

el Govern que no deixi de banda la qualitat dins

l’administració, que finalitzi les tasques de posada en

funcionament de la carpeta ciutadana i que el més aviat

possible, si pot ser dins el full de ruta que hi havia marcat, a

final d’any o... si no ha de ser al mes de desembre, però el més

aviat possible que es pugui..., que es finalitzin aquestes proves

i la carpeta ciutadana sigui una realitat.

Per tant, vull demanar el suport i, almenys, el consens entre

tots els grups parlamentaris. Pensam que és una eina molt

important per als ciutadans, que ens podem posar d’acord a

avançar en aquesta modernització i simplificació de

l’administració, perquè amb això millorarem la qualitat del

servei públic, eliminarem traves, eliminarem burocràcia i, a

més, farem realitat aquella dita que deim por aquí i és que

l’administració ha d’estar al servei dels ciutadans i no els

ciutadans al servei de l’administració.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Ahora en el turno para fijar

posiciones tiene la palabra, en primer lugar, por parte del

Grupo Podem Illes Balears la Hble. Diputada Sra. Montserrat

Seijas, por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Pues desde Podem apoyaremos esta

iniciativa porque estamos a favor de todo lo que sea

participación ciudadana, ahorro de los trámites para los

ciudadanos entre la administración y transparencia. 
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No tenemos nada más que aportar, estamos de acuerdo con

el planteamiento que ha hecho la diputada y nada más,

apoyamos esta iniciativa.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo

Parlamentario MÉS per Mallorca tiene la palabra el Hble.

Diputado Sr. David Abril, por un tiempo de diez minutos.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, també em sobrarà molt de temps perquè senzillament per

part del nostre grup també donarem suport a aquesta proposta

i a totes aquelles que pretenguin tant la simplificació

administrativa com facilitar l’accés dels ciutadans i ciutadanes

a les administracions i als serveis públics, perquè fer segons

quins tràmits no siguin una odissea. 

Tot i estar d’acord amb el necessari desplegament d’aquesta

carpeta ciutadana com a fruit del Decret 6/2013, pensam que

també encara queda molta feina a fer pel que fa als tràmits

disponibles a nivell digital. Vull dir, que realment un pugui,

diguem, penjar tota la documentació que en un moment donat

una administració li pugui demanar, està molt bé, però sobretot

en el que hauríem d’avançar també és que les administracions

oferissin més serveis digitals, i en això jo crec que,

malauradament, sempre fem tard en relació amb la realitat.

Crec que tots nosaltres estam avesats que hem de fer documents

i tal a manejar, per exemple, aplicacions com Dropbox on

comparteixes un document, del que parlam vendria a ser un

equivalent, i sempre les administracions fem tard, amb la qual

cosa fins i tot quan pretenem resoldre aquesta... o arribar a

aquest objectiu de la simplificació de la transparència, de la

facilitat en l’accés, fem tard en relació amb la mateixa societat.

Per tant, insistesc que molt bé, que segueixi el

desenvolupament d’aquesta carpeta, que s’hi posin els mitjans.

Com a aclariment del que demanava la Sra. Riera, el

servei... vostè sap que aquesta legislatura s’ha creat una

conselleria nova que és la de Participació, Cultura i

Transparència o Cultura, Transparència i Participació, que, a

més, no tenia serveis, que és molt difícil dotar uns serveis així

com està l’administració i justament el departament de

Participació un dels seus serveis bàsics és el de la Qualitat dels

Serveis, i evidentment l’abast d’aquesta direcció general és

molt més que estrictament la qualitat dels serveis, però ha estat

el punt de partida per poder fer funcionar aquesta direcció

general que encara s’ha de dotar molt per poder complir els

seus objectius.

Res més, donarem suport a la iniciativa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo

Parlamentario El Pi PROPOSTA PER LES ILLES tiene la

palabra el Hble. Sr. Jaume Font, por un tiempo de diez

minutos.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, president. Bon dia a tots, senyores i senyors

diputats. El Pi està d’acord amb aquesta proposta, el que passa

és que li volíem fer una sèrie de preguntes a la proposant, tenint

clar que és imprescindible la modernització administrativa per

acabar amb els entrebancs que tenim entre els ciutadans i

l’administració, tot el que sigui fer aquestes passes és bo, i

tenint clar aquestes coses i que és imprescindible, li demanam:

quin cost té això? Ens agradaria saber quin cost té això per a

una administració. 

L’altra qüestió, tenen dades i percentatges de població que

en fan ús una vegada instaurada? Seria important saber ús/cost,

seria molt important. I després..., saber la relació

cost/beneficiari és bàsic, és a dir, en aquest sentit.

L’altra, estaríem fent això - i hem dit que estam d’acord-

estaríem fent això, estam monotoritzant la tasca dels

funcionaris o no? És a dir, ho dic perquè totes aquestes coses

són molt interessants, però a vegades són històries que les

empren 23 i costen a l’1.105.000. Sé que a Maó està en marxa.

Jo no tenc tanta força per defensar-ho com altres vegades

que defens coses amb més vehemència perquè ho conec, el meu

desconeixement em fa fer aquestes preguntes a qui ha presentat

aquesta iniciativa. És a dir, quin cost té? Tenim dades,

percentatges de població que en fa ús una vegada que està

instalAlada? Menorca és l’illa on hi ha més llocs, Maó és, si no

m’equivoc, la que ho té més avançat, i saber aquest cost i com

afecta al tema dels funcionaris. És a dir, així de clar.

Moltes gràcies, però votarem a favor, és a dir, que quedi

clar.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo

Parlamentario MÉS per Menorca tiene la palabra la Hble.

Diputada Sra. Patricia Font, por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Vagi per dit que MÉS per Menorca

donarà suport a aquesta iniciativa, però vull explicar una

miqueta també quatre coses. 

Aquesta iniciativa creada, tal com diu la proposició no de

llei, la passada legislatura consta de dues parts, la primera era

la fase de digitalització dels documents i la segona era la

creació de la carpeta ciutadana. Aquestes fases s’havien de fer

una rere l’altra i es va planificar de manera conjunta, així

l’empresa encarregada de crear la carpeta ciutadana va acabar

abans que la fase de digitalització, per la qual cosa no es van

poder fer correctament les proves per comprovar que tot

funcionava bé.

Cal recordar que la implantació de qualsevol software

consta d’una fase de proves, anomenada fase beta, per tal de

poder comprovar que l’estructura funcioni i posar-la a l’abast

de la ciutadania. Aquests tipus de projectes són de gran
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envergadura pel que fa a la posada en marxa, no és tan senzilla,

i més si hi ha una manca de descoordinació entre fases.

El Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de

simplificació documental dels procediments administratius, diu

que han d’elaborar en el termini màxim de sis mesos des que

entri en vigor aquest ordre un pla d’implantació del servei de

la carpeta documental ciutadana. Aquest decret va ser publicat

al BOIB el dia 3 de juliol de 2014, açò vol dir que aquest pla

havia d’estar fet el mes de gener de 2015.

S’ha de dir que tant la conselleria com nosaltres creim molt

en aquest projecte ja que facilita la interacció del ciutadà amb

l’administració simplificant els processos, evitant la paperassa

i perquè l’avanç de les noves tecnologies així ho permeten.

I fonts de la conselleria ens han comentat que l’any que ve

el volen potenciar ja que a finals d’aquest any ha d’estar acabat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo

Parlamentario Mixto tiene la palabra la Hble. Diputada Sra.

Olga Ballester, por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí, nosotros también apoyaremos esta proposición no de ley

ya que todo aquello que mejore el disminuir todos los trámites

y agilizar toda la administración de cara al ciudadano pues no

parece correcto. Nos parece absurdo que toda aquella

documentación que la tenga ya la administración cuando el

ciudadano va a la administración a pedir algún trámite la

administración le pida los papeles que tiene ella, entonces,

efectivamente me parece una buena propuesta y la apoyaremos.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo

Parlamentario Socialista tiene la palabra el Hble. Diputado Sr.

Xico Tarrés, por un tiempo de diez minutos.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres, com no pot ser

d’altra manera, també donarem suport a aquesta proposta, però

li donarem per vàries raons, una d’elles és que jo mateix ja fa

uns anys, crec que fa sis, set anys, vàrem començar a treballar

per posar-la en marxa en el consell insular. I me’n record que

els tècnics que venien, que ho portaven perquè ho fessin, em

varen posar un exemple molt clar i que crec que és molt gràfic

de tot el que parlam: la modernitat i la tecnologia ens duen que

si estam malalts o tenim un accident a qualsevol lloc d’Espanya

en aquests moments un metge ha de poder tenir accés al nostre

historial mèdic, des de qualsevol punt, a les nostres

radiografies, als nostres informes, als medicaments que prenem.

Amb l’administració la cosa ha de poder ser igual.

Per què estan aquí en un recés una persona que des de

l’ajuntament o des de qualsevol institució li demanen una

documentació, ha de fer qualsevol cosa, no ho pot fer i ha

d’anar a casa seva per ventura a cercar unes escriptures o a

cercar un document o a cercar que ha pagat la contribució de

l’any tal. No, està tot a una carpeta. 

Quan parlam de carpeta ciutadana a nivell tecnològic, és

una carpeta com la que veim on tenim tota la nostra

documentació. Evidentment el procés no és ràpid, ni és fàcil, en

el moment que jo dic que en el consell insular vàrem tenir

problemes per fer-ho, era perquè es produïa un canvi dels

sistemes informàtics i  fins que no ho tenguessin acabat i no ho

tenguessin llest, no ens volíem posar amb això i és molt

raonable.

Per tant, jo felicit el Grup Popular perquè segueixi amb un

projecte com aquest si ja l’havia començat la passada

legislatura i evidentment hem d’encoratjar el Govern perquè

faci aquesta feina, que la faci aviat i que ajudi, ha de ser una

mica el vagó que estiri de tots els consells i de tots els

ajuntaments, que hi ha alguns ajuntaments a la comunitat, com

deia el Sr. Font, crec que fonamentalment l’Ajuntament de Maó

és el que ho té més avançat, però jo conec la part de Catalunya

i són molts els ajuntaments que estan en marxa, que està

funcionant la carpeta ciutadana i que a més suposa un estalvi de

temps per al ciutadà.

Hi havia una altra part, que és la part de por que tenen

alguns ciutadans, en el sentit de dir “però això llevarà molta

feina als funcionaris, no?”. Ens en donarem un altra, alliberar

un funcionari de què faci paperassa a canvi de què tu el puguis

tenir fent feines d’inspecció, si el recicles, si el formes i tal, ja

ens anirà bé. Supòs que necessitam molt més personal a

inspeccionar avui en dia, que no pendent de paperassa, jo la

t’ho don a tu, tu m’ho dones a mi, jo la perd, tu la tornes

cercar... i això és un no sentit.

Així que donam suport a aquesta proposta i endavant.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Para contradicciones tiene la

palabra la Sra. Diputada Núria Riera, por un tiempo de cinco

minutos.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gracias, Sr. Presidente. Bé, únicament agrair el suport

general i el consens que aconseguim amb aquests temes, que

realment són molt importants per a la ciutadania. Crec que és

una passa endavant de cara a la gent veure que els grups

polítics es poden posar d’acord amb coses que són positives i

no sempre donar la imatge que de vegades es pot donar en

altres temes. Per tant, vull agrair aquesta amplitud de mires i

aquesta voluntat d’avançar en modernitzar l’administració. 

Amb el que deia el Sr. Font, tot i que la modernitat de

vegades té un cost inicial, aquest cost en general l’hem de veure

com una inversió. La ciutadania és vera que té por de vegades

a emprar les noves tecnologies, però hem donat molts

d’exemples de la vida diària on es va avançant. Si no ho posam

abans que la gent, evidentment mai no avançarem.
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I també dir que, a més la tramitació com deia de la carpeta

ciutadana es feia juntament amb el departament de tecnologia

i totes unes partides pressupostàries que ja hi havia l’any 2014,

amb fons europeus els quals precisament hi són perquè els

països ens modernitzem amb aquestes vies. Per tant, realment

pensam que val la pena precisament perquè hi ha hagut unes

inversions que es pugui posar a l’abast i vegi la llum aquesta

carpeta que s’ha fet.

A més, també dir que des de fa un seguit d’anys tots els

decrets i les normes duen una memòria d’impacte normatiu, que

estableix a més quina eliminació de càrregues administratives

suposa, quin cost suposa per a la ciutadania, per a

l’administració i aquí hi ha tots els estudis fets realment del que

suposa posar una norma en marxa i les conseqüències que pot

tenir.

També la implantació de la carpeta, com he dit abans, és

progressiva. Es preveia la possibilitat que pogués ser gratuïta

en un principi per als ciutadans i a mesura que s’hagués donat

ús, o s’ocupés un espai inicial es pogués establir qualque tipus

de cost per ampliar si en un futur fos molt útil i es volgués

penjar segons quin tipus de documentació, amb fotos i tal,

permetria moltes possibilitats. L’important és que es posi en

marxa, que comencem a modernitzar l’administració, que els

funcionaris ens posem i es posin les piles, com es diu de forma

colAloquial, i donem un servei de més qualitat a tota la

ciutadania.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. En vista de la posición de

cada uno de los grupos, si os parece, podríamos aprobar esta

proposición no de ley por asentimiento.

Perfecto. Entonces queda aprobada la Proposición no de ley

RGE núm. 5347/15.

1) Proposició no de llei RGE núm. 5095/15, presentada

pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a aplicació de la Llei

estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés

a la informació pública i bon govern.

A continuación pasamos al debate de la proposición no de

ley RGE núm. 5095/15, del Grupo Parlamentario Mixto,

relativa a la aplicación de la Ley estatal 19/2013, de 9 de

diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y

buen gobierno. Y para defenderla tiene la palabra la Hble.

Diputada Sra. Olga Ballester, por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Buenos días Sr. Presidente. Bueno esta proposición no de

ley se enmarca dentro de la Ley de 2013, de transparencia,

acceso a la información pública y buen gobierno. La citada ley

marca en su preámbulo tres objetivos claros que tiene que tener

un gobierno: que es reforzar la transparencia política,

obligando a la administración a la publicidad de sus

actuaciones, garantizar el acceso a la información y la

obligatoriedad de buen gobierno de los responsables públicos,

estableciendo las consecuencias jurídicas para el caso del

incumplimiento.

El artículo primero de esta ley también establece como

objetivo claro reforzar la transparencia pública, garantizar el

derecho a la información y establecer las obligaciones del buen

gobierno. Y el artículo segundo de la citada ley, incluye en el

ámbito subjetivo de aplicación de la administración de las

comunidades autónomas, entre otras.

Desde Ciudadanos creemos que sólo cuando la acción de

los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los

ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que

les afectan, cómo se manejan los fondos públicos, o bajo qué

criterios actúan nuestras instituciones, podremos hablar del

inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan

a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que

demanda participación de los poderes públicos. La información

debe ser accesible y entendible para los ciudadanos, dado su

carácter de instrumento óptimo para el control de la gestión y

la utilización de los recursos públicos.

Asimismo, dado el gran número de organismos en los que

se producen duplicidades, es necesario que el ciudadano sepa

qué competencias y funciones tiene cada uno de los órganos y

cómo se gasta hasta el último céntimo, a fin de que la

fiscalización del dinero público no sea únicamente labor de la

intervención delegada y de la Sindicatura de Cuentas, sino que

todos y cada uno de los ciudadanos sepa en todo momento en

qué se gasta el dinero público. Además, el personal que se

encuentra trabajando para el servicio público, debería tener un

alto grado de preparación y experiencia, cosa que a veces

parece no ser.

Se hace necesario entonces que todo contribuyente sepa

exactamente quién es la persona que está al servicio de la

administración y que ocupa un cargo en ese momento al que no

haya accedido a través de oposición y, por tanto, no tiene por

qué haberse cumplido los principios de igualdad, mérito y

capacidad. El medio para evitar más abusos es publicar un

breve currículum de toda persona seleccionada para un puesto

eventual o de libre designación. Y por esto se insta al Govern

a que en el portal de transparencia se vayan anotando todos

estos cargos de libre designación sus funciones.

Esta es una proposición no de ley que hicimos a primeros

de septiembre y en principio la estamos defendiendo ahora,

pero aún así creemos que es muy importante que se vote a favor

y que se siga realizando todo esto porque si ustedes van al

portal de transparencia que tiene hoy en día la Conselleria de

Transparencia, se darán cuenta que en cuanto a todos los cargos

de la CAIB, en el organigrama que hay, faltan algunos de ellos,

no está completo. Y en lo que hace referencia a todas las

instituciones que es la administración instrumental, es decir,

todos los consorcios, todas las entidades públicas, las empresas

públicas, realmente es una opacidad absoluta. De hecho, ni

siquiera en todo lo que son empresas públicas y consorcios,

existen cuál es el organigrama de trabajadores que hay de libre

designación, no hay absolutamente nada, ni los cargos que

ejercen, ni los sueldos que tienen. 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505095
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Y claro, nosotros creemos que justamente ahí, en todas las

fundaciones, los consorcios, las empresas públicas es donde la

opacidad hace que todos los recursos de los ciudadanos sean un

pozo sin fondo y un pozo de enchufismo. De hecho, el

ciudadano no sabe ni siquiera cuánta gente está trabajando en

cada organismo autónomo, tampoco ni el SOIB, ni el ib-salut,

ni la ATIB tienen claras si abren ustedes las páginas, ni las

funciones ni todos los cargos de libre designación por debajo

de gerencia están asignados. Entonces realmente creemos que

el portal de transparencia está muy incompleto, que el

ciudadano tiene un gran desconocimiento de quiénes son las

personas que están ocupando continuamente cargos de libre

designación, no tienen tampoco conocimiento de qué están

cobrando. Y bueno, creo que falta muchísima transparencia.

Por ello seguimos instando al Govern que por favor al

menos den una gran importancia a todo este sector instrumental

de la administración instrumental, que es de una opacidad

absoluta.

Por todo ello, bueno, pues pedimos el apoyo a esta

proposición no de ley. Es cierto que ya se está haciendo

bastante en el portal de transparencia pero no se está haciendo

justamente en aquellos sectores donde existe una gran opacidad

y una gran pérdida de dinero público, porque además si ustedes

abren todos los consorcios y todas las entidades y función del

sector público se darían cuenta de la gran cantidad de

duplicidades que hay y la gran cantidad de entidades que

podemos reunir en una sola, y que es realmente tirar el dinero

para poner a gente a dedo.

Entonces, bueno, pues..., esta es la proposición que

tenemos, y es instar al Govern a que tanto en todo el sector de

la CAIB, de todos los cargos de libre designación, como el

sector de la administración instrumental, exista de verdad una

verdadera transparencia, no solamente de aquellos cargos que

ya todo el mundo sabemos, directores generales o secretarios,

sino de todo en absoluto. Y..., bueno, esta es nuestra

proposición de ley.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muy bien, pues muchas gracias, Sra. Diputada. Ahora, en

el turno de fijación de posiciones, por parte del Grupo Popular

tiene la palabra el Hble. Diputado Sr. Juan Manuel Lafuente

por un tiempo de diez minutos.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, presidente. Buenos días. Bien, en primer lugar

quiero manifestar que la posición del Grupo Popular será

favorable a esta propuesta. 

Efectivamente existe el portal de transparencia, y en el

portal de transparencia hay un apartado, el apartado A-4, que

habla de la Ley de transparencia del Estado. Lo digo porque lo

que se exige en la propuesta es el cumplimiento de la normativa

del Estado, de la normativa de la Ley estatal de transparencia,

y hay un apartado en esto. 

Yo creo que es importante tratar el tema con cierta

perspectiva, es decir, el Govern y la comunidad autónoma

pasaron de estar en el 2010 a la cola en la evaluación de

transparencia que hacía Transparencia Internacional, una

organización independiente que evalúa los grados de

transparencia, y en la última evaluación de 2014 pues pasamos

a estar a la cabeza, en el sexto puesto en comunidades

autónomas. Por tanto se ha hecho un importante trabajo en

materia de mejora de la transparencia, y lo que creemos que es

fundamental es que ese trabajo no solamente se continúe sino

que se mejore. La transparencia, igual que la digitalización y

modernización de la administración pública, es una tarea

permanente en la que las administraciones deben ir mejorando

constantemente, y el objetivo evidentemente es seguir

mejorando en materia de transparencia.

Es cierto que observamos con cierta preocupación el retraso

en el volcado de datos e información en el portal de

transparencia que tiene actualmente el Govern. Un dato

significativo: este grupo, el Grupo Popular, presentó una

pregunta a la consellera y en pleno reconoció que

efectivamente estábamos ya en el mes de octubre, aun no se

habían actualizado todos los datos de los altos cargos y cargos

eventuales del nuevo govern, es decir, la actualización de los

datos tiene que ser..., es que si no la transparencia no se

produce, si no se actualizan de forma rápida los datos que están

en el portal de transparencia pues esa transparencia realmente

no existe. Si hay una nueva estructura de gobierno y se tarda

tres meses teniendo una dirección general específica en

participación y transparencia, pues como mínimo llama la

atención.

El Partido Popular el día 22 de septiembre... se aprobó

por..., creo que además el apartado de transparencia de la

moción que llevamos a pleno se aprobó por unanimidad, en la

que no solamente se tenían que hacer públicos los ingresos

retributivos de salarios de los cargos públicos sino todo tipo de

indemnizaciones, dietas por asistencias a consejos, etc., y se

daba un plazo, en esa moción aprobada por el plenario de este

parlamento, de quince días, aprobado por unanimidad, y esa

información sigue sin estar en el portal de transparencia. Por

tanto creemos que es oportuna la proposición, porque hay que

dar un impulso a la transparencia desde los grupos de la

oposición; como mínimo debemos ser exigentes y vigilantes

(...) en el cumplimiento de la transparencia, y debemos

exigirles que se cumpla, no solamente en temas de

retribuciones de cargos, de altos cargos, cargos eventuales,

directivos, cargos de alta dirección, por ejemplo, del Ib-salut;

los cargos de alta dirección del Ib-salut no aparece

absolutamente ninguno, y si uno coge el boletín oficial, el

BOIB, va la cantidad de nombramientos que el Ib-salut va

haciendo de cargos de alta dirección en los que el portal de

transparencia brilla precisamente por su ausencia, en este caso.

En textos legales es importante la participación de los

ciudadanos, en la elaboración de textos legales. Pocos textos

legales en tramitación están publicados en el portal de

transparencia; los ciudadanos tienen derecho a saber qué

normas importantes se están tramitando y cuál es el estado en

que se encuentran, y lo que solicitamos es eso, que la

publicación sea en tiempo real o lo más real posible. Cuando

presentamos esa pregunta en el Parlamento la consellera nos
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decía que, bueno, que la anterior modificación se había hecho

en enero de 2015 y que por tanto, bueno, que ahora tardase tres

meses no pasaba nada. Sí, pero es que había habido un cambio

de gobierno, es lógico que cuando hay un cambio de gobierno

los nuevos cargos salgan publicados con rapidez; si no había

ninguna modificación o ningún cambio en el gobierno anterior

es lógico que no se hiciesen modificaciones del portal de

transparencia. Siempre hemos defendido que la transparencia

no se predica sino que se practica, y que por tanto es

importante no solamente el decir que sí que se está a favor, sino

luego verlo publicado y adaptado en el portal de transparencia.

Es cierto que una de las cuestiones pendientes de esta

comunidad es la adecuación de la Ley 4/2011, de 31 de marzo,

de buena administración y buen gobierno de las Illes Balears,

a la ley estatal. Se tiene que adaptar la legislación autonómica

a la ley estatal, que es la Ley 19/2013, y supongo..., el Govern

anunció que estaba trabajando en este sentido; en el anterior

mandato hubo algún intento en esta vía, y creo que, a parte de

ser una obligación legal, pues podremos desde el Parlamento

contribuir a la mejora de la transparencia, en cosas además

prácticas, en cosas que..., hay cuestiones que, por ejemplo,

poner al día el portal de transparencia, que esté al día en un

plazo razonable, no digo que si hay un nombramiento hoy ese

nombramiento salga mañana publicado en el portal de

transparencia, pero que en 15 días, en 20 días, si que esté

adecuado el portal de transparencia, no que tarde tres meses en

adecuarse. Esas cuestiones no son cuestiones presupuestarias,

son cuestiones de voluntad política y de estar encima, y si

tenemos una Dirección General de Participación y

Transparencia que antes no existía, en teoría en vez de ir como

los cangrejos para atrás tendríamos que mejorar la mejora en

transparencia. 

Por tanto estoy de acuerdo que hay que mejorar

sustancialmente el sector instrumental, la información del

sector instrumental; en las empresas públicas y los consorcios

aparece una mención a la legislación general, aparece luego un

listado que hay que ir a buscar en otro sitio el listado, el Ib-

salut no aparece... En esa materia creo que se puede avanzar y

mejorar sustancialmente, y, por ejemplo, para no remontarme

muy lejos, ayer mismo en el pleno del Parlamento el conseller

de Presidencia decía que este govern era el más transparente de

todos, etc., etc., e hizo mención a un cuadro; pues se va al

portal de transparencia y este cuadro comparativo, que además

era distinto del que había hecho mención en el mes de

septiembre, pues ese cuadro no está; uno lo busca y lo busca y

no aparece por ningún lado, tiene que ir a buscar datos del

anterior, comparar con el nuevo y hacer sus propios cuadros

para poder hacer comparaciones. Es decir, que creo que en esa

materia falta cierta agilidad, faltan datos, falta coherencia, y se

afirman cosas a veces que luego no se corresponden con la

realidad. Por tanto vemos positivo que la propuesta, sobre todo

entendiéndose como incentivo, como exigencia por parte del

Parlamento al Govern a seguir trabajando en el sentido de

mejorar la transparencia, y que en ese campo siempre tendrá el

apoyo y el soporte del Grupo Popular. 

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo

Parlamentario Podem Illes Balears tiene la palabra la Hble.

Diputada Sra. Montserrat Seijas por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Desde Podem daremos soporte a

esta iniciativa, y por supuesto que estamos de acuerdo en que

es necesario aplicar la Ley estatal 19/2013. Ya en los acuerdos

para el cambio que dan soporte a este gobierno hemos

remarcado la necesidad de la transparencia en todas las

actividades de la administración, así como, bueno, el acceso a

currículos, sueldos, funciones, etc., de la administración al

completo.

También apoyamos esta iniciativa de que todos los cargos

eventuales y de libre disposición que entren en la

administración pues que tengan el currículum colgado y que se

vea cuáles fueron las..., por qué esa persona y no otra en el

puesto en cuestión; entendemos que son también cargos donde

la confianza es importante, pero donde se justifiquen también

los méritos para que sea esa persona la que está ocupando esa

plaza y no otra, y no simplemente el mérito que tenga es que es

conocido de, o afiliado a.

Después, en lo que respecta al sector instrumental, también

es uno de los objetivos de esta formación el plantear una

reducción de la misma, y por supuesto que coincidimos en que

es necesaria más transparencia en esta área, en todas las áreas

pero en esta en particular, y que haya paredes de cristal para

ver todas las funciones que se están realizando, sueldos, dietas,

etc., etc., y lo que nos cuesta realmente la administración

instrumental. Coincidimos también con el Sr. Lafuente en que

es necesario incorporar los datos al portal de transparencia con

mayor agilidad, y además también la necesidad también de

incorporar los textos legales. 

Entendemos también el punto c) de la..., del punto 2 de la

moción que es necesario también tener información al detalle

de todas las entidades privadas que reciben la subvención

pública, y las cantidades que se les abonan, la explicación y el

objetivo de dicha subvención, y también esta información

también debería estar al alcance de cualquier ciudadano y que

lo pueda encontrar con facilidad y sin ser tan complejo como

es actualmente.

Nada más que aportar. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. diputada. Por parte del Grupo

Parlamentario MÉS per Mallorca tiene la palabra el Hble.

Diputado Sr. David Abril por un tiempo de diez minutos.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

M’alegra que un partit al qual no agraden les consultes

populars, això que es treguin les urnes al carrer ni els

pronunciaments legítims de determinades majories

parlamentàries, defensi avui la participació ciutadana, la
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transparència i tots aquests conceptes que evidentment des del

nostre grup parlamentari compartim des de sempre. El

problema per a nosaltres és que bona part de la seva proposta,

a la qual vull advertir que donarem suport, no tenc la sensació

que estigui feta amb l’objectiu de millorar la transparència i la

participació, l’accés a la informació, d’acord amb la realitat

social i institucional de les nostres illes, sinó que només cerca

que s’apliqui una llei que s’ha aprovat a l’Estat i que a més va

promulgar el partit de la comptabilitat en B, que jo crec que no

està per donar moltes lliçons de transparència, que en tot cas es

podria haver dit la llei de transparència i bon plasma.

I aquesta és la llei que se’ns vol d’alguna manera instar a

complir aquí, una llei que al parer del nostre grup, i ja el vàrem

expressar en el seu moment quan es va aprovar, quan es va

promulgar aquesta llei estatal, té moltíssimes mancances,

justament pel que fa a aquests conceptes de participació,

transparència i accés o dret d’accés a la informació. És una llei

que no parla per a res, per exemple, de la regulació dels lobbys,

que és un dels problemes principals davant la preocupació

social ciutadana de la corrupció, sempre es parla dels corruptes,

es cacen els corruptes, però quasi mai no es cacen els

corruptors, que són tan importants o més, perquè són els que

realment representen una amenaça més enllà de l’ètica dels

polítics davant d’aquesta lacra de la corrupció. Per tant, mentre

no hi hagi una regulació d’això és molt complicat avançar en

allò que realment preocupa als ciutadans i a les ciutadanes. No

es garanteix aquest dret d’accés a la informació, que és sagrat

a nivell d’una normativa europea. No s’avança, per exemple, en

relació amb les incompatibilitats, les incompatibilitats entre

activitat pública i privada, no només de polítics sinó també de

funcionaris. Tampoc no hi ha cap avenç, al nostre parer,

respecte del que són aquests privilegis que podem tenir en un

moment donat els polítics, amb mesures tan senzilles com per

exemple que es publiquin o es prohibeixin els regals que molts

d’alts càrrecs reben per part d’empreses privades; o que, per

exemple, a part de publicar el nostre patrimoni personal es

publiqui el patrimoni familiar; o que més enllà de qüestionar o

publicar totes les dades que facin falta dels polítics de torn ens

avesem, els polítics de torn, a donar comptes i se’ns demanin

comptes públicament, siguem parlamentaris, directors generals

o el que siguem. 

Aquesta llei tan fantàstica que ara se’ns reclama aplicar aquí

fins al fons per a nosaltres és una llei que té moltes mancances,

i de fet allò que se’ns exigeix aplicar aquí amb el text

estrictament de la proposició no de llei resulta que l’Estat no ho

fa, que l’Estat no ho fa; i si no vagin a la pàgina web o al portal

del transparència del Govern central o a la web de qualsevol

ministeri i veuran que per exemple en el tema de la publicació

dels currículums, que aquest govern per primera vegada sí que

els publica -el portaveu del Partit Popular es queixava que es

publiquen tard o s’actualitza tard l’organigrama; ja ens

agradaria tenir un portal que tecnològicament donàs marge per

fer més coses i facilitar això de la transparència, però d’alguna

manera és el mateix problema que ens trobam amb la

proposició no de llei que hem debatut anteriorment sobre el

tema de la carpeta ciutadana- resulta que només arriba fins a

ministres i secretaris d’Estat, i qualque director general, d’allà

per avall no hi ha res, i càrrecs de confiança els puc assegurar

que proporcionalment multipliquen la relació de càrrecs de

confiança que pugui tenir qualsevol comunitat autònoma i, en

particular, la nostra. Aquí es publiquen els currículums fins i tot

dels assessors. Es publicaran tard o el que sigui, però abans ni

es publicaven, i ja estava la llei en vigor. Per tant se’ns està

demanant una cosa que ni tan sols l’Estat no fa.

Què fa aquest govern? Tot això que diu la proposició no de

llei i més coses, fins i tot s’ha creat una conselleria, que ha estat

criticada per incrementar el pes de l’administració, cosa que

evidentment als grups que se situen a un altre paràmetre

ideològic no els agrada, això que creixin les polítiques

públiques i les administracions, però justament s’ha creat una

conselleria amb l’objectiu que es dediqui no dic en exclusiva,

perquè té altres competències, però que s’especialitzi, si més

no, a fer efectives totes aquestes coses que demana la

proposició no de llei i més. I també aquest govern i aquesta

nova majoria tenen el compromís d’aprovar una llei

autonòmica sobre aquestes mateixes qüestions que reclama la

proposició no de llei del Grup de... de Ciutadans, però que fins

i tot vagi molt més enllà d’aquesta llei estatal que, insistesc, per

al nostre grup parlamentari té moltes mancances.

Per tant, com que tot allò que es reclama pensam que ja

s’està fent, i si té mancances són quasi més per factors externs

que per la pròpia voluntat política del Govern, donarem suport

a aquesta iniciativa. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo

Parlamentario El Pi PROPOSTA PER LES ILLES tiene la

palabra el Hble. Diputado Sr. Jaume Font por un tiempo de

diez minutos.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, votarem

a favor d’aquesta iniciativa, però crec que..., a veure, els

polítics hem entrat a demonitzar-nos nosaltres mateixos, és a

dir, hem entrat que hem de treure tot el que cobra cada un, i tot

el que contracta cada un..., quins són els assessors que hi ha,

que no siguin familiars, que tenguin currículum, i què cobren,

i quines dietes i tal i tal. Tot això està molt bé perquè és vera

que la societat ho demana, però en nom del que és la moció,

que és respecte de la transparència, el que hem de fer nosaltres

és ser transparents aquí. Basta veure la gran quantitat de

mitjans de comunicació que segueix aquesta sessió, és a dir, fa

por, no n’hi ha cap. És a dir, no creuen en nosaltres ja en

aquestes coses. Per què?, perquè no anam al bessó; idò ja que

hi som per què no anam al bessó?, i si la proponent és capaç de

canviar qualque cosa perquè també se sumi a tot el que hi ha,

que me pareix molt bé, jo li faria qualque reflexió. Molt bé que

se posin tots els càrrecs, que surti tothom, bé.

Però jo crec que el que s’hauria de publicar és qui té

capacitat de despesa, qui té capacitat de despesa a la comunitat

autònoma, perquè aquí parlam molt de política, i els parlaments

són lògicament espais per parlar, no per gestionar, i el que

realment ens afecta és el que es gestiona, que no es gestiona en

aquest Parlament, aquí es controla. Per tant, som capaços de

tancar els ulls i situar-nos allà on es gasta? És la meva

pregunta. 
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Per tant, el que hi hauria d’haver publicat també és qui té

capacitat de despesa en aquesta estructura d’aquesta

conselleria, qui té capacitat de despesa en aquesta estructura

d’aquesta empresa pública. I si volguéssim ser transparents

hauríem de fer com algun de nosaltres, que fa 20 anys, els

decrets de batlia de qualsevol despesa, maldament fossin 100

pessetes, es publicaven cada mes en el butlletí municipal i a la

revista local. És a dir, el que estaria molt bé si vostès volen

transparència i volen realment defensar els doblers dels

ciutadans, no és només, que hi estic d’acord, el que cobren els

polítics, perquè el nostre sistema té polítics, ja no sé si hem

d’inventar un sistema que no tengui polítics, això tal vegada

dins aquesta era moderna seran robòtics, potser que la societat

n’accepti de robòtics, però dins el sistema el que hauríem de

publicar és la despesa que fem per comprar un llapis, per

comprar una goma, per comprar paper, per comprar tassons,

per comprar mil coses. I així tothom sabria..., això seria

transparència total, doncs que sabries que els 4.000 i busques

de milions d’euros que es gasten a l’any en què es gasten.

Perquè aquí hi ha una cosa important, es vera que la

despesa que costen els càrrecs, els càrrecs de confiança, tots,

interessa saber quina és la despesa. Però la despesa grossa de

la comunitat no és aqueix, la despesa grossa de la comunitat és

la despesa general de la comunitat, personal i consum diari. És

a dir, què gastam en llum en aquest moment en aquesta sala?

Això és la despesa. Estam robant en aquest moment tal vegada?

Ens estam passant de contaminació lumínica? És a dir, volen

resoldre el problema per als nostres fills i els nostres néts o el

que volen és que cadascú miri qui té les olives més bones o

l’oli més bo, o qui és més guapo un que l’altre.

Amb la qual cosa, aquestes “daixones” criden tant l’atenció

dels mitjans de comunicació, com veuen, que ja no se les creu

ningú. Si realment ho volen fer i volen posar aquí, pogués el

proponent afegir, que també obligarà que es publiqui la

capacitat de despesa que es té, la relació de la despesa fos

mensual, tant de menors, com majors, això voldria dir que

realment hi ha ganes que hi hagi transparència.

La resta, pens jo, que és mirar com toc el nas del que

governa o del que governava. O si jo no he de governar, com

tocaré el nas del que governarà. Siguem realistes, s’han

d’acomplir les lleis, però si volem ser agosarats, que jo crec

que ho hem de ser, el mateix agosaradament que jo li deman a

l’Estat en la situació que vivim, que necessitam qualque

agosarat en aquest moment, que es pugui cremar a l’estil bonze,

jo crec que amb això també hauríem de ser capaços de donar

una passa perquè el pressupost fos tot transparent. 

Hi podria haver una cosa, quan jo dic la relació de despesa,

que tots els secretaris generals, a final de mes, pengessin a la

pàgina web la relació de la despesa corrent que hi ha hagut en

aquesta conselleria. Tothom aniria més alerta a gastar! No tan

sols els polítics, perquè no gasten doblers els polítics, per això

li dic que seria molt important posar qui té capacitat de

despesa, qui compra els milions de folis a l’any, qui els

compra? Qui compra les desenes de milers de bolígrafs, qui els

compra? Estam parlant cada any de més de 200 milions d’euros

i més de 300 i 400. I si ficam les garses i ficam aquí dins també

els guants i d’altres, parlam de més de 1.200 milions d’euros.

Què és que tot està ben comprat això? No ho compren els

polítics moltes coses d’aquestes, alerta! Alerta!

Valdria la pena, valdria la pena -no, no, no, si un hi ha estat

ho sap, si un hi ha estat ho sap-, ho dic perquè valdria la pena,

perquè crec que val la pena que tothom sàpiga per on se’n va

un velló. Estaria molt bé.

I després hi ha una qüestió, en el punt c), per si també la

proposant ho vol posar, diu: “publicar les entitats privades que

reben subvencions públiques. La quantitat abonada i una breu

explicació”. Jo posaria “entitats privades i públiques”, “i

públiques”. I quines són les públiques? Doncs són els consells,

són els ajuntaments, és la Universitat, és l’Escola d’Hoteleria,

és la major part de les subvencions que dóna el Govern. Ho dic

perquè l’administració..., -tal vegada ja és per vell, més que per

dimoni-, és a dir, l’administració és molt més grossa que no la

gresca de si aquest ha posat dos assessors més, i és com l’ase

diu al porc orellut, perquè al final dos assessors més, si

realment hi ha d’haver més rendiment, què té més, què té més?

Jo ho vaig dir en el ple, ho dic aquí, no m’empegueeix i si

qualcú diu: aquest no el votaré per mor d’això, doncs que no

em voti, que passi gust de no votar-me, però el que no faré jo

és enganar els ciutadans del que pot ser rendible per a ells.

Per tant, hi votam a favor, però li faig aquestes dues

reflexions, jo no sé si vostè els hi pot ficar aquí ja. Una és que

si tota la despesa que es publiqui, tota, tota, i una relació de

factures mensual per a cada secretaria, o secretari d’empresa

pública, i que aquí, a l’hora de publicar les subvencions, siguin

totes les subvencions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Y por parte del Grupo MÉS

por Menorca tiene la palabra la Hble. Diputada Sra. Patricia

Font, por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Malgrat que el text de la Llei

19/2013 va ser aprovat i publicat al BOE el desembre del 2013,

només ha entrat en vigor una part del mateix, la relativa al codi

del bon govern. El gruix del projecte no va ser d’aplicació

obligatòria fins el desembre del 2014 per l’administració

general de l’Estat i les entitats privades, és a dir, les comunitats

i els ajuntaments tenen una moratòria fins el 2015. Açò vol dir

que les comunitats autònomes tenen fins el 10 de desembre

d’aquest any per a la seva aplicació. A partir d’aquest moment

es posarà en marxa. Per tant, pel que fa al punt 1 d’aquesta

proposició, el Govern es troba dins les dates del compliment

d’aquesta llei.

De tota manera aquesta Llei de transparència és criticable

i millorable, tal i com acaba de dir el Sr. Abril, a banda del que

ell ha comentat, la llei no reconeix el dret d’accés a la

informació com a un dret fonamental. Aquesta conselleria és

nova i s’ha hagut de crear de bell nou, amb tot el que açò

implica. El mateix nom de la Conselleria de Participació,
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Transparència i Cultura ja denota aquesta voluntat. Crec que és

important que els donem temps.

Pel que fa als altres punts, és important dir que es fa un nou

portal. Qualsevol que tingui experiència a fer webs sap que per

senzilla que sigui té la seva complexitat. Fer un portal

governamental sobre transparència ha d’estar molt ben

estructurat, que sigui fàcil accedir a la informació, ben

dissenyades les recerques. És cert que l’any 2014 la web actual

va obtenir 93 punts l’INCAU, però si revisam la metodologia

quant a la puntuació, és de donar un punt si la informació surt

a la web i zero si no hi surt. Ara bé, la informació potser que hi

sigui, però que no sigui fàcil de trobar. La gestió de la

informació és fonamental, no es pot proporcionar informació si

no la tenim ben gestionada i estructurada.

MÉS per Menorca votarà a favor d’aquesta PNL, però

volem que quedi clar que tot allò que demana ja està previst per

la conselleria.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo

Parlamentario Mixto, tiene la palabra la Hble. Diputada... -

perdón, perdón-, por parte del Grupo Socialista, precisamente

la presidenta de esta comisión, la Hble. Diputada Sra. Maria

José Camps, por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Moltes gràcies, Sr. President. Igualment he d’anunciar el

nostre suport, el nostre vot a favor d’aquesta proposició no de

llei. I tal i com ha reconegut la portaveu del grup proposant, es

va presentar fa ja un parell de mesos i per tant s’ha anat

evolucionant en aquest portal de transparència del Govern

balear.

És a dir, ara mateix s’està en una millora en relació al

moment en què es va presentar aquesta proposició no de llei. I

per què? Doncs, precisament per açò, perquè hi ha hagut un

canvi de govern i perquè s’han hagut d’adaptar i revisar els

sistemes o les maneres de funcionament d’aquest portal de

transparència que s’havia fet anteriorment. 

No només aquest Govern té la intenció, ja ho hem dit aquí

també, és part dels acords pel canvi, no només aplicar la llei

estatal, sinó també complir i millorar la normativa que

actualment regeix també en aquest aspecte la nostra comunitat,

perquè no hem d’oblidar que aquesta comunitat autònoma té

una llei de bona administració i de bon govern de data 31 de

març de 2011, la Llei 4/2011, és a dir, anterior a aquesta llei de

la qual ara se’ns exigeix l’aplicació i que per suposat s’ha de

complir.

És clar, aquesta llei autonòmica va ser aprovada a finals del

segon pacte de progrés baix el mandat del president Francesc

Antich i qui va haver-la d’aplicar de forma inicial

posteriorment va ser el nou govern que va entrar posteriorment

a aquesta comunitat autònoma i va tenir les seves reticències i

els seus recels en aplicar-la.

Va funcionar, i com ha dit el portaveu del Partit Popular és

ver que aquesta avaluació de Transparència Internacional que

es fa cada dos anys, del 2010, en què no teníem llei, al 2014, la

puntuació ha estat molt favorable, però també s’ha de dir

aquesta important feina i aquest important avanç que va

suposar aquesta norma i per tant, la seva aplicació, malgrat que

li costava i ho feien a contracor, el govern que la va aplicar la

passada legislatura, ha estat una aplicació satisfactòria.

Hem de dir també, però, que l’anterior govern va fins i tot

elaborar un projecte de llei i intentar deixar aquesta llei

autonòmica en paper banyat, però casos de corrupció com el

cas Gürtel, com el cas Bárcenas i d’altres, desgraciadament

tants casos de corrupció que han afectat directament el Partit

Popular, va fer, efectivament, que l’actual Govern de l’Estat

espanyol aprovés aquesta llei de la qual ara la proposició no de

llei en demana l’aplicació, la Llei estatal 19/2013, de 9 de

desembre.

També han dit i així també ho vull recollir, la portaveu del

Grup MÉS per Menorca, que aquesta llei ha entrat en vigor de

forma escalada, és a dir que fins fa poc no estava cent per cent

en vigor i el mateix Govern estatal no dóna exemple de la seva

aplicació. 

Per tant, actualment tenim un portal de transparència que

veig que tots els diputats l’han consultat, jo fins i tot n’he

imprès part, que és prou complet, prou complet i s’ha de donar

temps a aquest govern a poder actualitzar les dades, a poder

actualitzar els sistemes a causa que amb els quatre anys

d’”austericidi” del Govern Bauzà no s’ha invertit gens en noves

tecnologies, i la maquinària i els equips han quedat obsolets i

ara s’han de modernitzar; es prepara un nou portal de

transparència i per tant, entenem que és una prioritat d’aquest

govern assolir, complir i millorar aquesta participació i

transparència que ens exigeixen les normes i que són

desitjables a qualsevol lloc.

Per tant, ens semblen una mica exagerades les paraules com

opacitat absoluta al portal de transparència, que pot suposar un

pou sense fons i un cau d’”enxufisme”, com ha dit la portaveu

proposant i que és molt incomplet, si bé després ha matisat les

seves paraules i ha dit que es cierto, se está haciendo bastante.

Per tant, deixi temps, deixem que realment adaptem la

nostra normativa a la normativa estatal, que aquesta normativa

estatal pugui millorar amb el nou govern que es constituirà a

principis de l’any que ve i per tant, el que he dit inicialment,

donarem suport a aquesta proposició no de llei perquè és

voluntat del Govern actual no només complir aquesta

normativa, sinó també seguir millorant.

Bé, només fer una referència..., perquè hi ha hagut algun

portaveu que n’hi ha fet, a l’apartat 2c) de la proposició que

ralla de les subvencions que reben entitats privades, que també

les podrien rebre entitats públiques, açò ja ho va preveure la

nostra llei també, la Llei 4/2011 preveu al seu article 22 aquesta

publicació de règim d’ajuts i subvencions de la comunitat

autònoma.

Res més.
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EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por contradicciones, por un

tiempo de cinco minutos, tiene la palabra la Sra. Diputada Olga

Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Muy bien, gracias, Sr. Presidente. Bueno, muchas gracias

a todos los grupos por esta apuesta por la transparencia.

Y, bueno, decir a la Sra. Seijas y al Sr. Lafuente que

estamos de acuerdo en que la agilidad en el volcado de los

datos es muy importante que sea inmediata, ya que si no es que

el ciudadano no puede participar, por eso decir a la Sra.

Diputada del Partido Socialista que de aquí que yo inste

continuamente a que realmente todos los datos que van

saliendo en el BOIB, pues que salgan también directamente en

el Portal de Transparencia, es únicamente cambiar donde lo

vuelcas, entonces..., porque solamente así el ciudadano puede

ir sabiendo lo que está ocurriendo y puede participar o ya se le

da todo cerrado ya al final en diciembre.

Después también comentar que... bueno, que de hecho hay

una conselleria justo para todo esto, entonces por eso pedimos

agilidad. 

También comentar a la diputada de MÉS per Menorca que,

efectivamente, le falta un poco de facilidad a la accesibilidad

de los datos, porque yo he tenido que sacar cinco mil papeles

para encontrar cada cosa, ¿no?, yo creo que a lo mejor también

se tendría que mejorar esto.

Al Sr. David Abril comentarle que, bueno, que usted tiene

su pensamiento subjetivo de que yo pienso que es para cumplir

una ley del gobierno... yo solamente le digo que no soy una

persona nada sectaria y cuando hago propuestas lo hago porque

creo que se tiene que solucionar un problema y así como pido

que se apoyen las mías yo apoyo todas las que vengan de

aquellos partidos que me da igual de donde vengan, es decir, si

es una cosa que se tiene que solucionar y es buena, pues, a por

ello.

Tampoco creo que es bueno comparar si otro lo hace u otro

no lo hace, yo creo que si esa cosa se tiene que hacer, se hace,

no se haga en otros sitios o sí se haga. Y si se tiene que

mejorar, porque usted ha dicho cosas que se pueden mejorar,

pues perfecto, o sea, que están en el Gobierno, que se planteen

y se apoyarán seguro.

Después, decirle al Sr. Font que, bueno, a mi me da igual

que la ciudadanía sepa mi sueldo, es que me da absolutamente

lo mismo, y que sepan mi currículum. Es que si soy una

empleada pública y estoy al servicio de los ciudadanos que

menos que decir lo que cobro por hacer lo que estoy haciendo.

También decirle al Sr. Font que yo creo que, justamente, lo

que quiere el ciudadano es saber todos los organismos que

existen y que están pagándose con los impuestos que se

recaudan, quieren saberlos porque yo, que hasta hace dos meses

no me había metido tanto en este tema, veo que hay una

cantidad de duplicidades de consorcios, de organismos, de

fundaciones, de empresas que se podrían quizás fusionar

necesitando, a lo mejor, tres directores generales menos, a lo

mejor, entonces, esto es muchísimo dinero. 

Es verdad lo que usted dice que también hay que... se tienen

que controlar cómo se gastan los dineros y... ¡por

supuestísimo!, se tiene que hacer todo, lo uno y lo otro, porque

si no está en el portal de transparencia es que los ciudadanos no

tienen ni idea de la cantidad de la administración instrumental

que existe y por ahí se va mucho dinero, porque nadie lo

controla.

Por eso considero muy importante, y a la diputada del

Partido Socialista comentarle que es que a mí me preocupa

mucho lo de la administración instrumental porque ahora no

hay nada colgado, entonces, considero que... -sí que está

colgado, es verdad, todos los directores  de la CAIB sí que

están colgados, directores generales con los sueldos, porque

claro es como lo más visible, ¿no?, y los ciudadanos ya lo ven

y dicen, ¡ah!, pues...-, pero de la administración instrumental es

que no hay nada colgado, y por eso digo que es como un pozo

oscuro, pero desde siempre, desde que empezó la democracia,

y creo que ya va siendo hora de que nos pongamos todos las

pilas e instar, instar, instar hasta que la transparencia sea

completa porque realmente si yo soy un gobierno que hago una

fundación o un consorcio o una empresa pública es porque creo

que es necesaria y no hay otra manera de gestionar ese

problema. Y si lo oculto es porque algo hay, porque, si no, no

se tiene que ocultar nada.

Bueno, nada más. Solamente dar las gracias a todos los

diputados por apoyar por la transparencia.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. El Sr. Font le había hecho

una serie de propuestas y teníamos que saber si las acepta o no.

Si..., para aceptarlas el resto de grupos tienen que estar de

acuerdo. Es decir, si usted acepta las propuestas que le ha

hecho el Sr. Font, el resto de grupos deberían estar de acuerdo

para...

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí, ¿me las podría repetir un minutito, Sr. Font, para saber

exactamente cómo quedaría la propuesta?

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, tendria dues cames. Començaré per la darrera que era al

punt c, si no vaig equivocat. Com molt bé ha dit la portaveu del

PSIB ja que hi és...

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Ja hi és. 



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 9 / 28 d'octubre de 2015 153

 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

...però per a la seva moció que ho duguin no només les privades

sinó també les entitats públiques.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Em sembla perfecte.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

I l’altra, que li deia jo, també es totum revolutum , que era

que la secretaria general de les conselleries i els secretaris

d’empreses públiques publicassin cada mes la despesa...

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Bé, seria fabulós. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Li pos fàcil, perquè podria baixar a més... li pos fàcil, és una

relació, és una relació. Sé que això trastoca i...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

No parl dels contractes, hi ha un tema que la despesa més

grossa de la comunitat autònoma és despesa menor. No s'ho

han demanat mai això, eh? La despesa més grossa de la

comunitat autònoma és despesa menor i la despesa més grossa

de la comunitat autònoma no està en mans dels polítics.

L’experiència és un grau o un problema, m’explic? Però si

volem jugar en ares de la transparència, és a dir, publicar la

despesa per part de les secretaries generals de les conselleries

o els secretaris o gerents d’empresa pública de la despesa

ordinària que hi ha hagut en el mes, és evident que...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputado, si la exposición o el tiempo necesario para

llegar a un acuerdo consideran que es necesario pues hacer una

suspensión de unos minutos, podemos hacerlo. 

(Remor de veus)

Pues suspendemos la sesión por un tiempo de... el resto, el

resto de grupos, a ver, están... 

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Des de Podem total suport a les noves incorporacions. 

EL SR. PRESIDENT:

Perfecto, suspendemos dos minutos para ver cómo queda la

redacción y después reiniciamos la sesión.

EL SR. PRESIDENT:

Continuamos si os parece con la sesión y para que... tiene

la palabra la Sra. Olga Ballester, para que nos diga cómo queda

al final el acuerdo al que han llegado en cuanto a la redacción

de la proposición no de ley.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí, muchas gracias, Sr. Presidente. Sí, el punto 2c) quedaría

como sigue: “Publicar las entidades públicas y privadas que

reciben subvención pública, la cantidad abonada y breve

explicación del objetivo de dicha subvención, actualizar los

datos a medida que se vayan aprobando las citadas

subvenciones”. Es decir, hemos añadido la palabra “públicas”.

Y después añadiríamos un punto d), donde pondría:

“publicar cuatrimestralmente todos los gastos detallados de las

consellerías y las empresas públicas”.

Y así quedaría la proposición no de ley.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecto, muchas gracias. Podemos pasar a la votación de...

¿Podemos entender que la aprobamos por asentimiento? De

acuerdo, pues muchas gracias.

3) Proposició no de llei RGE núm. 5349/15, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, relativa a procediments de

participació ciutadana.

Pasamos entonces finalmente al debate de la Proposición no

de llei RGE núm. 5349/15, del Grupo Parlamentario Popular,

relativa a los procedimientos de participación ciudadana. Para

defenderla tiene la palabra la Hble. Diputada Sra. Núria Riera,

por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gracias, Sr. Presidente. Senyores i senyors diputats, el

Grup Parlamentari Popular presenta aquesta proposició no de

llei amb la voluntat de donar continuïtat a una acció que

consideram important per promoure la participació de la

ciutadania en l’acció del govern i que ja es va posar en marxa

a l’anterior legislatura a través de la Direcció General de

Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels

Serveis, com és la participació ciutadana en l’elaboració de

normativa.

La participació ciutadana, consideram que és una peça

fonamental en la democràcia actual, que és activa, ja que per,

una banda, permet complementar la democràcia representativa

la qual exercim nosaltres, per exemple, com a diputats que

representam la gent, amb una democràcia participativa, és a dir,

amb una democràcia directa, activa, on els mateixos ciutadans

poden opinar, suggerir i impulsar aquelles polítiques que es fan

des del Govern. Amb els processos participatius, a més, la gent

opina, valora, es crea un canal d’informació de dues vies i es

dóna així a més legitimitat i validesa a les decisions públiques.

Tot això, a més, com ja havíem comentat en una altra

proposició d’avui matí, que realment hi ha avui en dia una

obligació estatal establerta a la Llei 39/2015, de donar aquesta

participació, donar consulta pública als ciutadans a l’hora de

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505349
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tramitar lleis i reglaments, a més de forma electrònica, en

concret a l’article 133, si vostès volen llegir-lo, veuran

concretament que fa referència a l’obligació de fer aquesta

consulta pública per mitjans electrònics de cara als ciutadans.

La nostra comunitat autònoma de Balears ja va donar base

legal, a més, a aquesta participació ciutadana a la Llei 4/2011,

de bon govern i bona administració, el seu article 6.1.a)

estableix que l’administració ha de fomentar la participació en

la vida política, especialment en la tramitació de noves lleis i en

l’avaluació de polítiques públiques. I a més afegeix un apartat

e), on diu que el Govern ha d’afavorir mecanismes de

participació a través de les noves tecnologies i implantar

progressivament processos de participació a través de mitjans

electrònics. 

És a dir, apart que creguem que realment valen la pena

aquestes consultes, també hi ha un suport legal a nivell

autonòmic, a nivell estatal, consensuat a nivell general, de

donar aquesta participació ciutadana i de fer ús de les noves

tecnologies per posar-les a l’abast dels ciutadans.

Com deia al principi, a l’anterior legislatura amb el Govern

del Partit Popular ja es va posar en marxa aquest sistema de

participació ciutadana en l’elaboració de normativa a través de

mitjans electrònics, en concret a través de la creació d’un espai

web a la pàgina de qualitat dels serveis, on es donava

informació concreta dels processos d’elaboració de normativa

que es tramitaven, i a més s’establia la possibilitat de presentar

alAlegacions de forma telemàtica. 

Això va ser un avanç molt important, pensam, perquè se

simplificava aquest tràmit, es facilitava fer alAlegacions amb

més agilitat, perquè es podien presentar i es poden presentar

directament escrivint a la pàgina web on hi ha la norma

penjada, i si dones més facilitat evidentment també dones la

possibilitat que hi hagi més alAlegacions, més opinions en les

normes que es tramiten, siguin lleis, siguin decrets o el mateix

avantprojecte de pressuposts anual que, com saben, té un

apartat específic a la Llei 4/2011, de bon govern, i a més es

publica específicament en un apartat per pressupost a efectes

d’inversions.

Si volen consultar la pàgina web de participació ciutadana,

l’elaboració normativa, podran comprovar a més que aquesta

activitat, perquè hi ha un històric on s’indica que aquesta

activitat es va iniciar en la tramitació del Decret de

simplificació documental de l’any 2012 que abans..., a l’any

2012 quan es va començar a tramitar, que abans comentàvem

també en relació amb les mesures de qualitat, i es va publicar

quan era un avantprojecte per dur a terme aquest procés

participatiu de forma telemàtica i a través del qual tota la

ciutadania va poder informar en aquell moment i presentar les

seves propostes, comentaris, alAlegacions telemàtiques, i així,

a títol d’exemple, els diré que el procés va durar entre el juliol

i l’agost de 2012 i va rebre 2.096 visites, realment una xifra

significativa. 

Per tant, pensam que va ser una experiència ciutadana molt

positiva i per això en aquell moment es va decidir que aquesta

pàgina web tengués una entitat pròpia, que es penjassin els

projectes o avantprojectes, segons el moment que es consideràs

adient, de normativa perquè la gent pogués presentar aquests

suggeriments als seu moment com a avantprojecte o fins i tot

alAlegacions quan ja tenen aquest caràcter de projecte en

tramitació, en informació pública.

I els vull dir a efectes de xifres, per exemple, que a l’any

2013 es varen publicar 46 procediments de participació dels

quals n’hi havia 15 més que tenien aquesta fase pròpia

d’alAlegacions en informació pública de forma telemàtica; a

l’any 2014 es varen publicar 41 procediments de participació,

24 tenien la possibilitat de fer alAlegacions telemàtiques, tot

això, aquest històric està penjat a la pàgina de participació

ciutadana, i ens mostra, a més, totes les normes, en concret on

es va donar participació, les visites, les alAlegacions i podreu

veure o podran veure que s’ha fet aquesta participació activa en

l’anterior legislatura en normes importants per a la ciutadania,

com per exemple comentarem la Llei d’activitats, audiovisuals,

Llei del sòl, Llei de transports, de joc, decrets de salut, Llei de

funció pública, de finançament de consells, d’emergències,

finances, mecenatge cultural, concertació social, plans

d’estudis, currículums, LOMCE, polítiques..., perdó, policies

locals, fins i tot ordres de desplegament de normativa, i enumer

aquestes perquè crec que han estat en general prou importants.

I és important que en aquestes normes que tenen transcendència

la ciutadania n’opini a favor, en contra, hi faci suggeriments o

alAlegacions, però en tot cas sempre són aportacions positives

de la gent que són realment els vertaders destinataris de la

normativa que anam fent.

Dit això, des de juliol de 2015 quan va començar el nou

govern del pacte hem vist que la pàgina de participació

ciutadana té una activitat que s’ha vist en part limitada fins al

punt que únicament s’han publicat o s’han penjat tres o quatre

procediments normatius a aquesta pàgina de participació

ciutadana, també ho poden veure perquè així hi consta, tot i que

el Govern de pacte ha anunciat i ha tramitat diferents normes de

gran transcendència, i no han estat objecte de publicació en

aquesta pàgina web; per exemple, derogacions de lleis fetes o

anunciades, normes que s’ha anunciat que s’estan valorant o

tramitant i que poden tenir gran impacte social. I si consultem

la pàgina, veuran que únicament consta, per exemple, un decret

d’àrees d’alzinars el mes de juliol, o l’avantprojecte de

derogació de temes de maternitat a l’agost, la Compilació de

Dret Civil en el setembre, i ara el Consell de Joventut que, tot

i que són importants, no són totes les normes que es tramiten

des que ha començat aquest nou pacte en aquests cent dies de

govern. Fins i tot ara s’ha penjat l’avantprojecte de pressupost

d’inversions, però com deia perquè té un apartat específic. 

Sí hi ha alguna normativa que en tramitació s’ha penjat a les

conselleries pròpies que tramiten aquesta norma, com és per

exemple en relació amb l’ecotaxa, però no en aquesta pàgina de

participació ciutadana, que és la que hauria d’aglutinar totes les

normes que es tramiten, decrets, reglaments o tot allò que

tengui incidència en la societat perquè la participació sigui

vàlida, sigui activa i sigui més àgil.

He de dir que almanco sí podem dir, perquè això és ver, que

la pàgina de participació ciutadana continua a la pàgina inicial

del Govern, cosa que no passa amb el Portal de Transparència

que està dins la Conselleria de Transparència, que també hauria

d’estar en aquesta pàgina inicial perquè això facilita a la gent
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del carrer a conèixer-la, nosaltres sabem que hi podem entrar

i veure la pàgina de participació o de transparència, però per a

un ciutadà que no està avesat tal vegada a utilitzar la pàgina

web, convendria que a la pàgina inicial hi hagués el Portal de

Transparència i la pàgina de participació ciutadana que són...

accessos diferents.

Reconduint el tema, en relació amb la pàgina de

participació ciutadana en l’elaboració de normativa i per

finalitzar comentar això, que presentam aquesta proposició no

de llei per demanar el suport dels altres grups parlamentaris,

instar el Govern que no deixi morir aquesta eina que

consideram tan interessant i útil per a la ciutadania i per a la

democràcia activa i participativa, com és aquesta pàgina de

participació telemàtica en l’elaboració de normativa, i perquè

es publiquin tots els procediments que s’iniciïn, es publiquin

tots i es publiquin aquí, no de forma dispersa a diferents

pàgines del Govern, per facilitar d’aquesta manera aquesta

participació ciutadana activa i d’aquesta manera per donar, com

dèiem, aquesta legitimitat i bon govern que volem que tenguin

les decisions que es prenguin a les nostres illes.

En tot cas sí vull afegir per finalitzar que, com he tengut

ocasió de comentar amb els diferents grups abans de començar

a tractar aquesta proposició, a la redacció que donàvem a la

proposició no de llei, que deia que el Parlament de les Illes

Balears insta el Govern de les Illes Balears perquè reactivi la

participació ciutadana, quan vàrem presentar aquesta

proposició era el mes de juliol, agost, quan va començar el

Govern a funcionar, i estava realment aturada; per tant, com

que ara hi ha qualque norma, com dèiem, que sí està penjada,

modificaríem, i en lloc de “perquè reactivi”, “perquè continuï

amb la participació ciutadana publicant tots els processos”. Per

tant, per aconseguir aquest consens i el suport dels diferents

grups, voldríem modificar “reactivi” per “continuï”, i d’aquesta

manera mirar d’aconseguir aquest consens i que realment sigui

viable aquesta proposició.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Para fijar posiciones, por

parte del Grupo Parlamentario Podem Illes Balears tiene la

palabra la Hble. Diputada Sra. Montserrat Seijas por un tiempo

de diez minutos.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Desde Podem daremos soporte a

esta proposición no de ley, y esperamos que se cumpla esto e

incluso que se mejore. De hecho todo el planteamiento que se

está haciendo desde el Govern y desde la Conselleria de

Transparencia pienso que va encaminado incluso a superar las

peticiones de esta proposición no de ley, y en este camino

seguiremos apoyando. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo

Parlamentario MÉS per Mallorca tiene la palabra el Hble.

Diputado Sr. David Abril por un tiempo de diez minutos.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, jo em torn alegrar en aquest cas perquè el Partit Popular

hagi abandonat el costat obscur d’una legislatura amb una

trenta de decrets i decrets llei com a manera de governar, i

s’hagi apuntat a la preocupació del 15M, d’allò que deia Krahe,

de “me gustas, democracia, pero estás como ausente”, i al

clam que les lleis han d’emanar del poble i no poden anar en

contra de la gent; que el Partit Popular hagi abandonat la

doctrina de la majoria silenciosa de les urnes, i ara ens presenti

proposicions no de llei per millorar els procediments de

participació ciutadana, i que efectivament les urnes per elles

totes soles no donen legitimitat a cap govern per aprovar

qualsevol cosa, sobretot si és en contra del poble.

Dit això, i ara més enllà de la ironia, sí que m’agradaria

aprofitar per posar -perquè tanmateix el nostre grup votarà

òbviament a favor de tot el que signifiqui millorar en aquesta

qüestió- una reflexió sobre participació i democràcia, que sí

que pens que té a veure amb totes les iniciatives que hem anat

debatent fins ara, i que jo entenc la participació i la democràcia

com a processos socials i institucionals també, i no només com

una qüestió de procediments. Els procediments en temes com

la participació i la democràcia poden ajudar, però també poden

hipotecar. Si s’hi fixen, per exemple hi ha hagut algunes

intervencions que han assenyalat que fins i tot a vegades l’excés

d’informació també pot suposar un problema a l’hora d’aclarir

determinades coses, on pots acabar enterrat en lloc d’aclarir

allò que persegueixes, sobretot perquè un dels principals

problemes de la crisi política i institucional que tenim és la

reducció de la democràcia i de la participació, però sobretot de

la democràcia com a concepte, a una qüestió de procediment.

De la mateixa manera que com a ciutadans i ciutadanes exercim

la democràcia cada quatre anys votant i ens podem conformar,

jo crec que la nostra responsabilitat com a ciutadans i

ciutadanes va més enllà d’això en la participació i en la

democràcia, els polítics no podem conformar-nos a reduir la

democràcia a una qüestió de procediment. Si jo som demòcrata

no em puc conformar a governar i a crear normes, que és del

que parla la proposició no de llei d’avui, via decret o decret

llei, perquè efectivament estic complint el procediment, però jo

em qüestionaria si som tan demòcrata com s’espera de mi. 

Per tant vull insistir en aquesta qüestió, que jo crec que és

central per resoldre aquesta crisi que tenim i que tanmateix ens

afecta a tots, independentment dels colors polítics i ideològics.

Per tant estic totalment d’acord amb el sentit de la proposició,

que el procediment contempli que per fer normes i lleis en

aquesta comunitat la publicitat i la participació siguin màximes,

i sobretot que no quedin en allò virtual sinó que a més la

participació sigui virtuosa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Y por parte del Grupo

Parlamentario El Pi PROPOSTA PER LES ILLES tiene la

palabra el Hble. Diputado Sr. Jaume Font por un tiempo de

diez minutos.
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EL SR. FONT I BARCELÓ:

Muchas gracias, moltes gràcies. No, nosaltres estarem

d’acord i hi votarem a favor. No tenim res més a dir, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. Por parte del Grupo Parlamentario MÉS

per Menorca tiene la palabra la Hble. Diputada Sra. Patrícia

Font por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. El proper 10 de desembre entra en

vigor el gruix de la Llei de transparència, accés a la informació

i bon govern, que s’aplicarà escalonadament. Mentre que els

principis que s’han anomenat de bon govern -la previsió de

sancions per a conflictes d’interessos, les infraccions en gestió

econòmica pressupostària...- ja porten gairebé un any en vigor,

els organismes autonòmics i locals encara disposen d’un any

més per adaptar-se a les obligacions de la llei. Així doncs el

que entra en vigor el proper 10 de desembre són les

disposicions de transparència d’activitat pública per a

l’administració central, el títol I de la llei, les obligacions de

proporcionar informació, els principis de publicitat activa, la

creació del portal de transparència, la regulació del dret d’accés

a la informació, i també l’exercici del mateix per poder

formular solAlicituds a les institucions públiques, i el mandat del

Consell de Transparència al títol III.

No obstant això, malgrat que les dates s’aproximen i el fet

que el canvi normatiu és complex i serà exigent amb el cos de

funcionaris encarregat de dur-lo a terme, el Govern central no

ha informat encara sobre els nous reglaments que permetran

implementar la llei. El 10 de juny d’aquest any es va publicar

el projecte de reglament de la Llei 19/2013, de 9 de desembre,

de transparència, accés a la informació pública i de bon govern.

És significatiu que la Llei de transparència no va incloure cap

referència temporal sobre la data límit en què hauria d’estar fet

aquest reglament. Val a dir que l’esborrany que prepara el

Ministeri de Presidència inclou restriccions que no apareixien

contemplades a la llei base aprovada el desembre de 2013. 

Tot l’exposat serveix per explicar que (...) aquest

desenvolupament de la llei i el reglament han estat aturades, pel

que ha estat impossible continuar la tasca. 

Agraïm al Partit Popular que hagi modificat el verb

reactivar per continuar, i MÉS per Menorca votarà

favorablement aquesta proposta. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo

Parlamentario Mixto tiene la palabra la Hble. Diputada... Olga

Ballester por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí, gràcies. Nosaltres també donarem suport a aquesta

proposició no de llei, i ens pareix molt bé també el que ha dit

la diputada del Partit Popular, que no estaria malament que el

portal de participació ciutadana i el portal de transparència

també tinguessin un accés des de la pàgina web directament,

quan obris la CAIB, perquè a vegades allò del portal de

transparència i participació ciutadana es perd, perquè han

d’anar a la nova conselleria i..., bé, res més, ens pareix bé i hi

donarem suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Y por parte del Grupo

Parlamentario Socialista tiene la palabra la Hble. Diputada Sra.

Maria José Camps por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Moltes gràcies, Sr. President. Ens alegram igualment

nosaltres també d’aquesta proposició no de llei i, entenem, del

canvi d’actitud en aquest sentit i en aquest tipus de polítiques

de transparència i participació del Partit Popular. Igualment

també agraïm el canvi en la redacció de la proposta concreta

amb la substitució de “reactivi” per “continuï”, perquè em

sembla que és bastant més encertada a la situació actual.

He de dir que..., entenc que al PP li va ser molt fàcil, en el

govern anterior, passar dels llocs de la cua el 2010 als llocs

capdavanters el 2014 a l’avaluació de Transparència

Internacional; ara veurem el 2016 a quin lloc ens trobam. Ho

dic perquè totes aquelles coses, que entenem que van ser

poques, se n’haguessin pogut fer més, que es varen fer

l’anterior legislatura van partir de les bases que es van posar a

finals de la legislatura que la va precedir, la legislatura 2007-

2011. Sense anar més enfora açò va permetre, per exemple,

publicar el BOIB de forma digital, o fer el Consell de Govern

sense papers, i així tot allò que significava modernització i

transparència en aquesta comunitat autònoma. 

Ho he dit abans, entenem que aquests quatre anys

d’”austericidi” al qual ens va conduir el Govern Bauzá no es va

invertir llavors en res amb relació a avançar en aquests termes,

no es va invertir en noves tecnologies ni en maquinària ni en

equips, per la qual cosa ha quedat obsolet, ha quedat fins i tot

obsolet, per dir-ho d’alguna manera, el funcionament d’aquest

portal de transparència i convenim també que seria desitjable

que trobéssim Transparència i Participació a l’inici, al menú

principal de la pàgina de la comunitat autònoma.

Però s’hi fa feina en açò, i si vam estar atents a la

compareixença de la consellera, fa unes poques setmanes aquí,

de la consellera de Transparència, Participació i Cultura ens va

explicar el seu projecte i ja li vam dir que era un projecte molt

ambiciós perquè no només hi feia falta una inversió econòmica

sinó que també una inversió quant a formació del personal que

fa feina a l’administració per poder dur a terme totes aquestes

fites de transparència i participació. 

Entenem que és fonamental, i així també ho ha dit el Sr.

Abril, ens podríem conformar a complir la norma o hi podem

creure en aquest procés. Des del Grup Parlamentari Socialista

he de dir que, efectivament, creim en aquesta participació

ciutadana, entenem que l’exercici de la democràcia real no és
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només anar a votar cada quatre anys sinó participar i prendre

part de la vida política de la comunitat, del lloc on vivim.

Per tant, donarem suport a aquesta proposició no de llei i

entenem que no només ens conformarem ara amb la situació

que tenim, sinó que aquest govern veurem com la millora i

avancem en aquests termes tan importants i que arreu d’Europa,

per exemple, ja són a anys llum de nosaltres.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Para contradicciones tiene

la palabra la Hble. Diputada Sra. Núria Riera, por un tiempo de

cinco minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Per part meva vull agrair el suport

que es dóna per part de tots els grups parlamentaris a aquesta

proposició referent a la millora de la participació ciutadana en

elaboració normativa. 

Només vull destacar que aquesta pàgina de participació

ciutadana en l’elaboració de normativa existeix perquè el Partit

Popular a l’anterior legislatura la va crear i la va posar en

marxa. Per tant, no és que hi hagi cap canvi de rumb, l’únic que

volem és que continuï funcionant aquesta pàgina.

Aquestes millores en el portal de transparència varen dur

prou feina, tots els funcionaris que fan feina en el departament

de Qualitat dels Serveis. Li he de dir que en el 2010 hi havia un

portal de transparència que estava en el 56% valorat, és a dir,

un 5 de transparència, en el 2012 es va passar a un 80 i en el

2014 en un 93. El portal de transparència actual és vera que es

pot millorar, però és molt millor, evidentment, que el que hi

havia l’any 2010 i 2011.

En relació amb les inversions sí ho vull destacar també,

perquè es varen fer molts d’avanços en moments de dificultat

en matèria de tecnologies per afavorir aquesta participació i

aquesta transparència. Els he comentat abans la carpeta

ciutadana, la plataforma PINBAL, la publicació dels

pressuposts amb l’apartat o les partides d’inversions varen ser

avanços de l’anterior legislatura.

Per tant, sí es varen inversions, fins i tot la pàgina

d’informació ciutadana, que no hem comentat avui, però si

tenen ocasió de mirar-la, la 012, té intervenció per xarxes

socials a través de @012IB perquè la vàrem posar en marxa

l’any 2012, l’anterior legislatura. Per tant, sí es varen fer

inversions per millorar la participació i la informació ciutadana.

I el que sí esper que aquestes inversions almanco continuïn

igual o amb la mateixa mesura en els propers pressuposts, que

esperam que aviat entrin en el Parlament, on podrem analitzar

si aquesta aposta per la participació i la transparència també

continua amb les noves partides pressupostàries per a l’any

2016.

Finalment, únicament vull fer palès que hem fet avui tres

iniciatives dirigides a instar el Govern en matèria de

participació, de transparència, de publicitat de normatives,

d’informació a la ciutadania, i això vol dir qualque cosa, que

tots estam preocupats i ocupats en aquesta matèria i desig,

evidentment, amb gran interès i esperança que el Govern doni

compliment a aquestes tres peticions que avui fem des del

Parlament, dirigides a millorar aquesta democràcia participativa

que ha de tenir tota la ciutadania.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. A la vista del

pronunciamiento de todos los grupos, entendemos que la

propuesta de la modificación que ha planteado el Grupo

Popular se acepta por todos y podemos aprobarla por

asentimiento. De acuerdo. Muchas gracias. 

Al no haber más asuntos que tractar, se levanta la sesión.
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