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(Inici de la comissió no enregistrat)

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Antònia Sureda substitueix Jaume Font.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Marta Maicas substituirà Aitor Morrás.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. 

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Elena Baquero substitueix Xico Tarrés.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs substitueix Andreu Alcover.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, gràcies. Passam, idò, a l’únic punt de l’ordre del
dia d’avui, que consisteix en el debat de les proposicions no de
llei RGE núm. 3183 i 3432/18.

1) Proposició no de l lei RGE núm. 3183/18,
presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
relativa a revisió de les funcions i els serveis que en
matèria d’artesania poden ser objecte de traspàs al
Consell Insular de Menorca.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
3183/18, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a la revisió de les funcions i els serveis que
en matèria d’artesania poden ser objecte de traspàs al Consell
Insular de Menorca.

Per a la seva defensa té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Font, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta, i bon dia a tothom. El mes de
gener el Grup MÉS per Menorca va trametre al Govern de les
Illes Balears una pregunta parlamentària escrita per conèixer
la seva posició i la seva voluntat en relació amb l’execució de
l’estudi sobre la compleció de les funcions i els serveis que
en matèria d’artesania poden ser objecte de traspàs als

Consells Insulars de Menorca, Eivissa i Formentera, elaborat
durant el darrer govern de progrés 2007-2011.

En resposta a l’esmentada pregunta escrita, la Conselleria
de Presidència exposa que l’esmentat document es refereix a
un estudi sobre la compleció de les funcions i els serveis que
en matèria d’artesania poden ser objecte del traspàs als
consells insulars de Menorca, Eivissa i Formentera que va
ser... Estic tornant a llegir el mateix? Perdó, eh? ...per
l’extingida Conselleria de Comerç, Indústria i Energia per
mitjà de la llavors Direcció General de Comerç. En síntesi, en
aquest document s’advocava per iniciar el corresponent
procediment estatutari d’ampliació de les funcions i els
serveis que en la matèria esmentada i en el seu moment varen
ser atribuïts als consells insulars de Menorca, d’Eivissa i
Formentera mitjançant la Llei 8/1999, de 12 d’abril. Aquesta
pretensió s’emparava en el tenor literal de l’article 70.14 de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, en la redacció de la
Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, i tenia com a
antecedent també l’aprovació del Decret 80/2010, de 18 de
juny, de traspàs al Consell Insular de Mallorca de les funcions
i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquesta
institució insular en matèria d’artesania, i de foment de la
competitivitat, la capacitació i el desenvolupament de les
empreses artesanes.

Així, el Consell de Govern, en la sessió de dia 4 de març
de 2011, va aprovar una iniciativa d’ampliació de les funcions
i els serveis inherents a les competències que en el seu
moment foren traspassades al Consell Insular de Menorca i a
l’extingit Consell Insular d’Eivissa i Formentera en matèria
d’artesania per la Llei 8/1999, de 12 d’abril, la titularitat i
l’exercici de les quals assumeixen avui, en els seus àmbits
territorials respectius, el Consell Insular de Menorca i el
Consell Insular d’Eivissa, i també des del moment de l’entrada
en vigor de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, el
Consell Insular de Formentera. Així mateix el Consell de
Govern va acordar que la iniciativa esmentada es presentàs
davant la Comissió mixta Govern consells insulars, de
conformitat amb el que estableix l’apartat 1 de l’article 38 del
reglament de funcionament d’aquest òrgan estatutari perquè en
continuàs les actuacions. Tanmateix la finalització poc temps
després de la setena legislatura va fer inviable que la iniciativa
en qüestió pogués prosperar. D’altra banda no tenim
constància que en la vuitena legislatura es fes cap pas per
reiniciar el procediment d’ampliació de funcions i serveis de
què es tracta. 

A partir de l’exposat per part de la Conselleria de
Presidència, la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria
resol: “Dit açò, si qualsevol institució afectada considera que
és procedent reobrir avui les converses per concretar millor
l’abast de les funcions i els serveis inherents a les
competències pròpies dels consells insulars en matèria
d’artesania, la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria,
conjuntament amb la de Presidència, facilitarà les vies
d’interlocució oportunes perquè es pugui suscitar el debat i,
si s’escau, instrumentar les solucions que pertoquin”. A
l’informe abans esmentat es fa una valoració del que resta
traspassar del capítol VII als consells insulars de Menorca,
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Eivissa i Formentera, i que resulta: Menorca, 93.444 euros;
Eivissa, 32.049 euros; Formentera, 1.445 euros.

Per tot l’exposat, es proposa la següent proposta de
resolució: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes Balears a reactivar la iniciativa aprovada pel
Consell de Govern en la sessió del dia 4 de març de 2011,
d’ampliació de les funcions i els serveis inherents a les
competències que en el seu moment foren traspassades al
Consell Insular de Menorca i a l’extint Consell Insular
d’Eivissa i Formentera en matèria d’artesania per la Llei
8/1999, de 12 d’abril, i a presentar-la davant la Comissió
mixta Govern consells insulars, de conformitat amb el que
s’estableix a l’apartat 1 de l’article 38 del reglament de
funcionament d’aquest òrgan estatutari perquè en continuï les
actuacions corresponents”. Bàsicament demanam que es
reactivi un procés que ja estava obert, sempre que hi hagi
l’acord, evidentment, dels consells.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari
Socialista s’ha presentat l’esmena RGE núm. 11045/18. Per
a la seva defensa té la paraula l’Hble. Sra. Baquero, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Gràcies, presidenta. Bon dia a tothom. Nosaltres votaríem
a favor d’aquesta proposició no de llei, però hem presenta
aquesta esmena, que diu “...sempre a petició dels consells
insulars”, i a més també ens agradaria afegir un punt, bé, una
frase, que és “...adequant-la a la situació actual”; és una esmena
in  voce, que si tots els grups hi estan d’acord i la Sra. Font
també doncs ens agradaria afegir-la, perquè la situació actual
evidentment no és la mateixa que quan es va iniciar aquesta
proposta; per exemple, ara existeix el Consell Insular de
Formentera, que abans no existia, i a part les partides
pressupostàries no poden ser les mateixes, perquè el
pressupost tampoc no és el mateix. Per això pensem que és
bona aquesta puntualització.

Quant a l’esmena presentada, tot i saber que en el moment
en què finalitzi la tramitació d’aquesta iniciativa i estigui aquí,
el Govern, tot conforme, s’haurà de trametre als consells i
seran ells els que decideixin si volen assumir aquests
traspassos de competències i si les condicions són les
adequades. Tot i saber això creiem que és important tenir en
compte els consells insulars -per això l’esmena- a l’hora de
presentar iniciatives que els afecten, ja que en darrer lloc, i tal
com vostès mateixos apunten aquí en aquesta iniciativa, ara ho
acaba de llegir la diputada, si qualsevol institució afectada
considera que és procedent reobrir... Clar, la institució
afectada pròpiament, que són els consells, s’havia despistat, no
ho havia demanat, ho demanem des del Parlament, i perquè no
puguin crear-se suspicàcies per això presentem aquesta
esmena. Ells ja estan..., ens hem posat en contacte amb ells, hi

estan totalment d’acord, però, bé, això pensem que no és
redundant i que és adequada l’esmena.

Això quant a la justificació de les esmenes, aquesta,
l’escrita, i la in voce.

Quant al fons de la PNL, sobre les funcions que s’han de
traspassar, pensem que de facto moltes ja les estan fent els
consells, encara que pròpiament no les tinguin traspassades,
i ara em referiré al cas de Menorca. Hem de tenir en compte
que la passada legislatura el tècnic de la matèria era a
l’organisme de foment del turisme, i  ara ha passat a la
Conselleria d’Economia, perquè es reivindica des de Menorca,
des del consell, com una activitat econòmica alternativa al
turisme, i se li vol donar aquest reconeixement. Fins ara
aquesta plaça..., a Menorca hi ha hagut molts problemes al
consell, perquè aquesta plaça no ha estat coberta de manera
estable, hi ha hagut contratemps de personal, la càrrega de
treball és molt important, i pensem que està bé aquesta
iniciativa perquè suposarà una transferència també de
pressupost, i segurament aclarirà tots aquests problemes.

També, i per acabar, no vull deixar de fer esment als
ajuntaments, ja que tenen molt a dir  sobre el tema de la
ubicació dels artesans en els diferents mercats i fires. Els
artesans sobretot venen el seu producte als mercats
municipals, i aquí la competència és dels ajuntaments, que en
les seves ordenances municipals poden establir  qualque
especificitat per a la millora de la ubicació. Els comerciants,
els artesans, en moltes ocasions es queixen que no estan prou
diferenciats en els mercats mixtos de la resta de venedors, i
que no tenen aquests l’acreditació requerida, i en ocasions a
ells no se’ls diferencia. S’hauria de treballar també consell,
Govern i ajuntaments perquè això sigui..., per solucionar
aquests temes.

I res més. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Baquero. En torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Lafuente, per un temps de deu minuts.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, presidenta. Bon dia a tothom. Des que es va fer la
transferència en matèria d’artesania als consells insulars l’any
99 és evident que els canvis normatius que afecten al tema, a
tota la matèria de competències han estat importants, des de
la modificació de l’Estatut d’Autonomia, des de la creació del
Consell Insular de Formentera, des de l’aprovació de la Llei de
consells insulars, amb una competència important, que és la
competència reglamentària de competències pròpies, que açò
és fonamental per a matèries pròpies; i la Llei de finançació
dels consells insulars. Per tant el canvi ha estat molt important
en aquesta..., bé, en general en l’estructura de la comunitat
autònoma.
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En matèria d’artesania, és clar, l’estructura del traspàs
estava feta, que es traspassaven les competències més en
execució i es reservava el Govern la competència en matèria
normativa i havíem de donar les cartes de mestre artesà,
d’empresa artesana, o d’artesà passaven als consells insulars,
però de la normativa el Govern es reservava l’ordenació en
matèria d’artesania.

I després hi havia el tema de les ajudes també de foment de
l’artesania, que també s’havien de traspassar. En aquest cas, jo
crec que, des del Grup Popular, consideram en principi
positiva la proposta, si bé coincidim amb els matisos que ha
fet el PSOE, és a dir, el normal, el lògic seria també que els
consells insulars estiguessin d’acord amb aquesta petició de
revisió de la competència i que fossin ells els que ho
demanessin; des del Parlament instar el Govern perquè
traspassi als consells, o faci la revisió del traspàs en matèria
d’artesania, si no tenim que els consells estiguin d’acord i
sigui una reclamació, una reivindicació dels consells, una justa
reivindicació, no té massa sentit si els consells no hi estan
d’acord. Si defensam un federalisme interior, com es diu i
després resulta que des del Govern diem als consells que han
d’agafar aquesta competència, no sembla una situació de
respecte a les competències insulars i a les funcions que tenen
els consells insulars i a la seva autonomia en demanar i en
reivindicar competències correctament dotades.

Per tant, en principi sí que estam d’acord que és evident
que des de l’any 99 hi ha hagut canvis substancials a tota la
normativa i que fa falta la revisió, però evidentment estam
d’acord amb l’esmena que presenta el PSOE, que aquesta
revisió s’ha de fer com a un acord amb els consells insulars,
que són els que hauran d’acceptar o no acceptar, perquè a més
haurà de ser d’aquesta manera, no hi ha més opció que sigui
d’aquesta manera. I és clar, des del punt de vista polític sí que
xoca que des del Parlament instam el Govern, perquè el que
fem és que el Parlament insta el Govern perquè faci aquesta
revisió de transferències als consells insulars. Quan el lògic
i MÉS per Menorca té representativitat en el Consell de
Menorca, que fos el Consell de Menorca que reivindiqués
davant del Govern aquesta revisió d’aquesta transferència que
li pertoca com a administració insular. Des del punt de vista de
lògica de reivindicació de competències.

Per tant, nosaltres li donaríem suport en aquest sentit,
sobretot si s’accepta l’esmena que ha presentat el PSIB-PSOE.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Lafuente. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Martínez, per un temps
de deu minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tots i a totes. Nosaltres
des del Grup Parlamentari Podem Illes Balears també estam
d’acord amb la iniciativa, amb els temes que es proposen de...,

si hi va haver una situació que es va acordar fa uns anys i des
de llavors no s’ha recuperat, o no ha interessat, o s’ha oblidat,
perquè de vegades passa açò, són qüestions menors que quan
es governa o quan es té unes certes polítiques queden un poc
apartades. I jo crec que la intenció de MÉS per Menorca, més
enllà de les crítiques que s’han exposat quant al procediment
que millor si es fa des dels consells insulars aquesta petició
de revisió. Però jo crec que és una petició en positiu i per
recuperar un dret que es va acordar, és cert que ja fa temps, ja
fa 7 anys, però jo crec que la intenció és bona i és positiva.
Per açò crec i esper que s’aprovi per unanimitat, ja que es
reivindiquen situacions importants.

També és cert que açò serveix, aquest debat en el
Parlament, perquè es doni importància a un tema que fins ara
no n’hi havíem donat i per diferents raons no havia estat en el
debat polític, o en el debat dels consells insulars. I si és així,
benvingut sigui, si açò serveix, si aquesta proposta de
resolució s’aprova per unanimitat, arriba al Govern i ja des
dels consells veuen que hi ha aquesta opció de reclamar una
ampliació de funcions i serveis per a les competències
transferides a l’any 99 en temes d’artesania, jo crec que serà
positiu per a tots i per a to tes i sobretot açò pot servir per
ampliar i per potenciar sectors que fan falta a totes les illes de
diversificació i de complementarietat al sector turístic.

Res més a afegir, donem suport a la proposta de MÉS per
Menorca i també donem suport si s’aprova la transacció,
l’esmena que es fa des del Partit Socialista, també li donarem
suport.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Martínez. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Barceló, per un
temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí gràcies Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc, per
manifestar el nostre suport a la proposició no de llei de MÉS
per Menorca.

En tot cas sí que vull recordar dues qüestions: per una
banda, que a principis d’aquesta legislatura la Conferència de
Presidents, que, com saben, està formada per la presidenta del
Govern i els presidents o presidentes dels consells insulars,
ja va acordar un calendari de transferències als consells
insulars. Aquest calendari més o manco s’ha complert, s’ha
anat ocupant i en tot cas sí que és vera que probablement
aquesta degué ser una de les qüestions que va quedar a l’aire.

En segon lloc, recordar també que al llarg d’aquesta
legislatura, precisament fent cas d’aquest calendari, s’han dut
a terme una sèrie de transferències de competències als
consells insulars, algunes ja estaven fetes o mig fetes i s’han
acabat de completar, com pugui ser en matèria de promoció
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turística, en matèria de serveis socials, o en matèria de
joventut.

I per últim, en tot cas, sí que és vera que a mi l’únic que
passa és que el calendari sí que és vera que tornam estar un
poc, com el que descriu precisament la proposició no de llei,
que es va fer durant la legislatura 2007-2011 aquest estudi,
però llavors no hi va haver temps perquè acabava la legislatura.
Crec que ens tornam trobar un poquet de manera similar, al
marge que ho acceptin o no acceptin, o que hi estiguin
interessats o no els consells insulars, som ja a l’octubre, la
proposició no de llei era d’abril, en tot cas estam a octubre i,
tenint en compte tot allò que s’ha de complir, d’acord amb la
llei i reglaments per tal de convocar la Comissió Mixta de
Transferències, tots els estudis que s’han de fer previs, totes
les passes que s’han de fer, la veritat és que crec que ens
trobam amb dificultats d’aquí a finals de legislatura, fins i tot
en el cas que els consells hi estiguessin interessats, com
proposa que s’afegeixi el PSOE.

Bé, en tot cas, si no quedaria com a una qüestió que ens
hauríem de plantejar a principis de la pròxima legislatura,
perquè aquesta vegada sigui de bon de veres. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Barceló. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Bé, jo
crec que es pot afegir poc a l’explicació que ja han donat tots
els portaveus. Nosaltres des del Grup Parlamentari El Pi
estam d’acord i donarem suport a aquesta iniciativa, pensam
que si l’Estatut et diu que hi ha unes competències a
traspassar, que s’han traspassat, però es poden ampliar les
funcions i els serveis i es traspassen de manera ben dotada,
cada consell insular jo crec que evidentment se’ls ha de
demanar, però si per llei et diuen que s’han de traspassar, crec
que també hi estaran d’acord i sobretot si es traspassen ben
dotades, perquè són els  que en definitiva fan feina més en
proximitat a la seva illa.

Per tant, nosaltres des del nostre grup parlamentari li
donarem suport. Gràcies Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Ballester, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí gracias, presidenta. Bueno desde Ciudadanos también
daremos apoyo a esta iniciativa. Ya se ha dicho todo por el
resto de los grupos que estamos de acuerdo. Y bueno nos
parece correcta la enmienda del Partido Socialista, porque si

bien es cierto que los consejos tienen que tener voz en aceptar
la reactivación del traslado de competencias en materia de
artesanía.

Y nada más, apoyaremos la iniciativa. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Procediria ara a la
suspensió de la sessió per un temps de deu minuts. Per la qual
cosa demanaré al grup proposant si és necessari. Em comenta
la seva portaveu que no.

Per tant, idò tindria la paraula la Sra. Font, per un temps de
cinc minuts i també per pronunciar-se sobre l’esmena in voce
que se li ha formulat.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot agrair el suport
d’aquesta comissió a aquesta proposició no de llei, moltes
gràcies. 

Voldria fer un aclariment, teniu raó que potser hauria
d’haver quedat especificat al cos de la petició el tema dels
consells insulars; he de reconèixer, però que donàvem per fet,
arran de l’informe de la consellera de Presidència que deia:
“dit açò, si qualsevol situació afectada considera procedent
reobrir...”, però bé, no passa res, acceptam l’esmena
proposada pel Grup Socialista, tant l’esmena escrita com la in
voce, i per al bé d’aquesta PNL i la seva aprovació en els
termes més clars possibles, evidentment les acceptam perquè
quedi molt bé, molt especificat que ha de ser a petició dels
consells insulars que estiguin interessats a reobrir.

Per tant, sí acceptam amb molt de gust aquesta crítica
positiva exposada pels diferents portaveus.

Un darrer apunt només, té raó, Sr. Barceló, que també
arriba, sembla que estam repetint el que vàrem viure a la
setena legislatura ho tornam a repetir a la novena legislatura,
llavors, esperem que si no arribéssim amb prou temps que ho
poséssim com a primer deure de la propera legislatura.

Moltes gràcies pel suport a tothom.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Acabat, idò, el debat passam a la votació
de la Proposició no de llei, amb l’esmena acceptada pel Partit
Socialista, tant la registrada com la in voce.

Vots a favor? Unanimitat. 

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 3183/18, relativa a la revisió de les funcions i els
serveis que en matèria d’artesania poden ser objecte de traspàs
al Consell Insular de Menorca.
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2) Proposició no de l lei RGE núm. 3432/18,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, rel ativa a
aplicació de la metodologia BIM a l’obra pública.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 3432/18, presentada pel Grup Parlamentari Mixt,
relativa a aplicació de la metodologia BIM a l’obra pública.

Per a la seva defensa té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Ballester, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Bueno, desde Ciudadanos queremos
defender esta iniciativa. Nosotros consideramos que si hay un
eje importante en función pública pues ese debe ser la
formación, la formación para toda la función pública es
importante por todo el volumen de trabajo que realiza y, por
lo tanto, debería ser puntera o debe ser puntera en las nuevas
tecnologías que mejoran y dan calidad al funcionamiento de la
administración. 

Una de esas metodologías punteras que ya se está
utilizando es en cuanto a la obra pública. La metodología BIM,
o modelado de información para la edificación, se trata de una
metodología nueva para mejorar el desarrollo de los
proyectos de edificación. La metodología BIM consiste en
una plataforma de software donde los diferentes agentes
implicados en el proceso constructivo, ya sean arquitectos,
arquitectos técnicos, ingenieros, pues todos trabajan a la vez
introduciendo los datos en una misma herramienta, una misma
herramienta donde se integra y se comparte toda la formación
en el diseño y construcción y además hay una gestión a tiempo
real de cómo quedará esta obra pública puesto que los datos se
interrelacionan mutuamente. En dicha plataforma se integran
tanto la superficie como el volumen, que están
interconectados entre sí, y entonces se mejora la visión del
proyecto global siendo muy importante que evita errores y
genera de forma automática toda la documentación del
proyecto de presupuestos, de planificación de estructuras y
todo lo necesario. 

Este modelado de la información permite la comprobación
de interferencias que pueda haber antes de comenzar a
construir y de esta forma se puede comprobar si hay algún
problema de integración entre los diferentes elementos,
incluso entre los diferentes tipos de materiales de una forma
segura y rápida.

Además, esta herramienta digital permite intercambiar
información para la toma de decisiones a lo largo de la
construcción, que es otro de los procesos importantísimos, y
a lo largo de la explotación del edificio y del ciclo de vida o
de la obra. 

Esta metodología, debido a todo esto, pues puede reducir
hasta un 20% de los costes de construcción y donde realmente
se nota muchísimo esta reducción de costes es en todos los
procesos de rehabilitación de edificios, que también supone

pues bastantes dificultades porque muchas veces suelen ser
edificios antiguos. 

Por otra parte, también nos gustaría destacar de esta
metodología, porque si de verdad hay una palabra clave que
puede ayudar a esta transición energética, es la eficiencia
energética, es decir, consumir menos energía teniendo la
misma confortabilidad. Entonces, hay que decir que el
impacto..., que con esta metodología se puede estudiar el
impacto energético de cada uno de los materiales que
componen la obra y modificarlos en el caso de ser necesario
volviendo a recalcular, también importante, volviendo a
recalcular todo el presupuesto de la edificación, de modo que
se podrán crear edificios cada vez más integrados en el
entorno, sostenibles y eficientes.

Por lo tanto, la metodología BIM..., con esta metodología
hay un ahorro en tiempo, hay un ahorro en costes y además
otra de las cuestiones importantes de esta metodología es que
otorga una absoluta transparencia en los costes de la ejecución
de la obra pública, pues cualquier modificación del proyecto
también hay una modificación de costes y además siempre
será publicitado en el propio proyecto.

Por lo tanto, vemos que es una metodología que ya se está
realizando, que necesita de una importante formación, pero el
Parlamento Europeo aprobó..., aun así el Parlamento Europeo
aprobó la Directiva 2014/24, de la Unión Europea, por la cual
se instaba a los 28 países miembros de la Unión a
implementar esta metodología y se instaba a implementarla en
todos aquellos proyectos constructivos de financiación
pública. 

A partir de la aprobación de esta directiva en agosto de
2015 el Ministerio de Fomento del Gobierno de España crea
la Comisión BIM en la cual establece una hoja de ruta que
convertirá el uso del BIM en obligatorio para toda la licitación
pública en dos fases; el 17 de diciembre de 2018 en el caso de
licitaciones públicas de edificación y en julio de 2019 para
licitaciones públicas de infraestructuras. 

Más adelante en la Ley de contractos, cuando se hizo la
modificación en 2017, pues, esta ley de contractos ya
transpone este ordenamiento jurídico español de las directivas
del Parlamento Europeo y el apartado 6 de la disposición
adicional decimocuarta de dicha ley dispone que para
contractos públicos de obras, de concesiones de obras, de
servicios y concursos de proyectos, y en contratos mixtos,
que combinen elementos de los mismos, los órganos de
contractación podrán exigir el uso de herramientas
electrónicas específicas tales como herramientas de
modelado digital de la información de la construcción BIM o
herramientas similares.

Por lo tanto, se realizó un calendario, estamos en esta....,
en este  contracto que hemos firmado con los Estados
europeos para que efectivamente se lleve a cabo esta
metodología y también comentar que otras administraciones
públicas ya han realizado procesos de formación de todos sus
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servidores públicos, como son las comunidades autónomas de
Cataluña, País Vasco, Navarra o Madrid. 

Por lo tanto, hacemos la siguiente propuesta de ley, que el
Parlamento de las Islas Baleares inste al Govern balear a la
implantación de un proceso de formación, y hablamos de
proceso de formación porque no es..., sabemos que esta
metodología es una metodología nueva aunque efectivamente
es verdad que se lleva utilizando hace tiempo, pero requiere de
un proceso de formación para el personal... o sea, el
Parlamento insta al Govern balear a la implementación de un
proceso de formación en metodología BIM, o moderado de
información para la edificación, para el personal de la
administración pública dirigida a arquitectos, arquitectos
técnicos, aparejadores e ingenieros de tal manera que pueda
darse cumplimiento al calendario acordado por los Estados
miembros de la Unión Europea.

Bueno, ésta es nuestra propuesta, nosotros consideramos
que es muy importante  ese eje de formación en función
pública, función pública tienen un volumen de trabajo enorme
y además es el que hace que realmente la administración es la
que hace que todas las leyes, que todas las normativas
funcionen y creemos que debería ser puntera en todo aquello
que tiene que ver con nuevas tecnologías y con nuevos
métodos que faciliten, agilicen y hagan eficaz pues todo su
trabajo. Nada más.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. El Grup Parlamentari
Podem Illes Balears ha presentat l’esmena RGE núm.
11019/18, per a la seva defensa té la paraula l’Hble. Sr.
Martínez, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tots i totes una
altra vegada, quant a la proposta que ens fa Ciutadans sobre la
formació en la implantació de la metodologia BIM en la
licitació de contractes, hem presentat l’esmena amb la
intenció de millorar la redacció i d’aclarir alguns conceptes
que estimàvem que quedaven un poc difosos o no estaven... bé
integrades en la proposta i està extret de tota la justificació i
l’argumentació tan ben feta en l’exposició de motius.

En primer lloc..., i són dues qüestions que trobem que són
importants, la primera és... fer referència en la proposició que
aquesta formació vagi dirigida a les licitacions de contractes
de construcció amb fons públics ja que no s’hi fa esment a la
proposta i que, segons ha explicat la Sra. Ballester, a la
Directiva 2014/24 es fa relació d’aquesta lic itació de
contractes i també la transposició de la Llei 9/2017, de 18 de
novembre, contractes del sector públic, per a què quedi clar
que seria aquesta formació dirigida en concret a aquesta
situació en concret.

I per altra banda, també trobem... importància, es vol
demanar al Govern que faci un... una involucració a aquesta
implantació de la formació, que hi hagi suficients mitjans
materials, recursos materials i humans per poder dur endavant
aquesta formació per garantir que es pugui fer.

I volíem proposar a la Sra. Ballester in voce unes
modificacions. Hem tingut un petit debat abans de començar
la comissió i creiem que açò milloraria la redacció. Vàrem
llevar a la nostra esmena la qüestió de la formació per fer-ho
més genèric, entenem que per implantar un sistema nou en
l’administració pública no només és formació, sinó que hi ha
més coses, però hem parlat amb la Sra. Ballester i la intenció
era enfocar-se en la formació. Idò mantindrem la nostra
proposta, llevar aquesta..., incloure a la proposta, que nosaltres
ho havíem llevat, la qüestió de la formació.

I també vàrem llevar que estava dirigida a arquitectes i
arquitectes i aparelladors i enginyers per fer-ho extensiu a
més personal que pugui estar involucrat en aquesta licitació i
contractes. 

També hem parlat i estam d’acord que sí que és cert que és
una metodologia molt concreta de construcció i sí que si per
a Ciutadans és important que aparegui aquesta relació de
professionals estam d’acord a recuperar-ho i que vagi dirigida
a arquitectes, arquitectes tècnics, aparelladors, enginyers i
també proposem incloure enginyers tècnics que també tenen
la capacitat professional per fer aquesta formació i li
proposem incloure-hi enginyers tècnics.

I ja el darrer punt, era que nosaltres havíem proposat que
“es pugui donar compliment” i és cert que quan hi ha una
directiva europea s’ha de donar compliment i la nostra
proposta és llevar de la nostra esmena açò de què es pugui
donar compliment, sinó que es doni compliment al calendari.

Li he passat el text com quedaria a la Sra. Ballester,
esperem que hi estigui d’acord i estem oberts a modificacions
que ens proposi al torn de rèplica. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Martínez. En torn de fixació de
posicions pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Riera, per un temps de deu minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres des del Grup
Parlamentari Popular veiem positiva aquesta proposta, així que
la votarem a favor.

Ja s’ha comentat, a més, que ve d’una directiva europea de
l’any 2014 que, si bé no obligava, sí establia aquesta previsió
d’anar implementant aquesta metodologia més moderna, la
metodologia BIM i que a Espanya es va començar a
implementar sobretot des que fa un parell d’anys es va
impulsar realment la seva aplicació pel govern anterior del
Partit Popular. Per tant, nosaltres hi estam totalment d’acord.
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S’ha comentat, o si no s’ha comentat voldria precisar més
que la Llei de contractes del sector públic ja obliga més al fet
que es facin aquestes licitacions, execucions d’obra nova amb
la metodologia BIM i que cada administració hagi
d’implementar i elaborar el seu propi pla BIM per
implementar-la dins la pròpia administració , per tant, és
important que l’administració de les Illes Balears o del
Govern autonòmic en aquest cas vagi fent aquestes passes
igual que ja ho han fet altres comunitats com s’ha comentat.

Nosaltres, per aportar alguna cosa més al debat,
comentarem que hem consultat al sector de l’enginyeria com
estava a nivell d’empreses privades, un poc per veure el reflex
de la societat a Balears, i se’ns ha comentant que si és ver que
és una metodologia moderna i que s’ha d’anar implementant.
A les petites empreses els resulta una mica complicat, primer
perquè avui en dia ningú no surt amb aquesta formació
d’aquesta metodologia i el sector dels enginyers i arquitectes
s’han de formar ells pròpiament... a costa seva... s’han de pagar
o costejar aquesta formació, també perquè a les empreses
petites haver d’entregar projectes i pressuposts de més 2
milions amb aquesta metodologia els suposa tenir el personal
tècnic adequat i això també els complica una mica l’elaboració
de projectes i dur-los endavant.

Però en tot cas -com deia- l’administració és la que ha de
començar a tenir reflex d’aquesta realitat i d’aquesta
necessitat de modernitzar-se, sobretot si volem complir
l’objectiu que a l’any 2020 tots  els equipaments i
infraestructures públiques es publiquin realment en BIM, no
només per modernitzar-se, sinó perquè això permetrà
augmentar la productivitat, reduir costs, a més al llarg de la
vida de les infraestructures i sobretot millorar la qualitat dels
projectes i la transparència en l’execució.

I en relació amb l’esmena, a nosaltres ens agrada més la
redacció de la proposta inicial, si s’acceptàs l’esmena de totes
maneres amb les modificacions que es consideren també la
votaríem a favor perquè en tot cas és fer passes en favor
d’aquesta metodologia, però la proposta inicial fa referència
a implementar un procés de formació dins l’administració
pública als empleats públics, lògicament, que són els que fan
els projectes de..., són els que fan la feina dins l’administració
pública, evidentment els projectes són de fons públics si es
fan dins l’administració pública, però fa referència a estudiar
la implantació del procés de formació. A nosaltres ens agrada
més la iniciativa inicial que fa referència a implementar el
procés, no a estudiar, i consideram que si volem avançar una
mica... si ens quedam analitzant o estudiant si hem d’implantar
una cosa en què Europa ja hi va i la resta de comunitats també
idò no arribam a avançar, però en tot cas acceptaríem el que es
decidís.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Barceló, per un
temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, la veritat és que hem d’estar
d’acord amb aquesta proposició no de llei entre altres coses
perquè ve d’una directiva europea, per una banda, i per l’altra
perquè evidentment qualsevol introducció de metodologies
que puguin ajudar a una major qualitat, a reducció de costs, a
una major eficàcia o a una major eficiència per part de
l’administració pública ha de ser benvinguda.

El que passa és que en tot cas... també hem de tenir present
que aquesta formació ha de formar part d’un procés de
formació continuada que ha de dur a terme l’administració
pública. L’administració pública d’aquí a les Illes Balears dur
a terme tota una sèrie de plans de formació, en aquest cas molt
específic i molt dirigit a un determinat personal de
l’administració pública, aquell que des de determinades
conselleries, arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers,
afegia el company de Podem els enginyers tècnics, són els
que probablement redacten els plecs i preparen el que són les
licitacions en aquest cas de construccions amb fons públics;
pens, evidentment, en la Conselleria de Transports, en la
Conselleria d’Educació, etc., n’hi ha moltes, per tant..., o la
Conselleria d’Habitatge, n’hi ha moltes d’afectades.

I com dic sobretot jo insistiria, no és que faci una esmena
però, que el procés ha de ser de formació continuada sempre,
perquè en aquests moments evidentment hi ha altres
processos, no només aquest, que ajuden precisament a aquests
objectius que jo deia de qualitat, de reducció  de costs,
d’eficàcia, avui en dia hi ha moltes empreses que precisament
fan una anàlisi de qualitat de les construccions per tal que
realment durin el que teòricament o tècnicament han de durar,
que no tenguin processos de rovell o de degradació, etc., de
les infraestructures, i tot això és evident que és positiu que es
vagi introduint també, no només tenir en compte els costs, no
només tenir en compte, per tant, exclusivament el preu, sinó
que també es vagin introduint per tal que les edificacions
públiques tenguin també aquesta eficiència i aquesta qualitat
que s’ha d’exigir.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Bé, des
del nostre grup parlamentari, en la mateixa línia, tot el que
sigui millorar la qualitat dels projectes que es puguin fer des
de les institucions, o millorar l’eficiència i  eficàcia en les
tasques dels tècnics de la nostra comunitat, crec que hi hem
d’estar d’acord, i sobretot també si ve marcat per una directiva
europea i això millora el futur i la qualitat dels nostres
edificis, nosaltres hi estam d’acord.
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De l’esmena que ha parlat el Sr. Martínez, d’afegir els
enginyers tècnics, no hi veiem cap problema, però per ventura
deixar-ho obert a si hi ha qualque tipus de tècnic de
característiques similars que es pugui fer, jo igual posaria si
ho troba oportú la Sra. Ballester, això, “tècnic de similars
característiques”, de qualque manera per poder obrir el ventall
i no quedar estret que si es troba oportú que una especialitat
concreta ho pugui fer, no quedi tancada.

Jo ja li dic, en general nosaltres estam d’acord amb la
iniciativa, també ens agrada més l’original, la que ha presentat
el Grup Mixt, Ciutadans perquè ja el que vol és implantar
aquest procés, aquesta formació, i perquè això de què es faci
en licitacions, contractes de construcció amb fons públics, si
es prepara el personal de l’administració pública, aquest
personal de vegades ha d’estudiar altres projectes i  així ho
abastaria tot. Per tant, no entenc massa bé aquesta especificitat
que ha marcat el Sr. Martínez.

En tot cas, nosaltres estam a favor de la iniciativa i li
donarem suport.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Font, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. No, poc a afegir al que ja han dit
la resta dels portaveus, que ho han explicat tot molt bé, només
dir que sí donarem el nostre suport a aquesta iniciativa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Borràs, per un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Amb la vènia de la presidenta. Donarem suport a aquesta
iniciativa, tant si accepta l’esmena del portaveu de Podem...,
del grup que l’ha presentada. Evidentment qualsevol millora de
la formació dels treballadors públics de la nostra comunitat,
entesa en un sentit més ample, és interessant. Crec que dins el
procés aquest de formació, el Govern també hauria de fer
extensiva progressivament aquesta formació als treballadors
públics de les noves administracions de la comunitat, tenim un
instrument, com és l’Escola Balear d’Administracions
Públiques, que pot impulsar totes aquestes feines.

En tot cas, per les informacions que tenc, si fins ara no
s’ha començat era per una qüestió que necessites uns
equipaments tècnics específics per poder fer aquesta
formació, no tant específics perquè necessitin una qüestió

especial, sinó perquè són uns programes informàtics que
manegen un volum de dades, treballs en tres dimensions i, per
tant, no ho pot fer un ordinador qualsevol, és a dir, es
necessita una màquina molt més potent i que l’administració
no disposa dels treballadors, habitualment de les direccions
generals de caràcter més tècnic d’aquest Govern no en
disposen, ni tampoc l’Escola Balear d’Administració Pública.

En tot cas, sembla ser que la Direcció General
d’Arquitectura disposarà a partir del proper pressupost de
recursos suficients com per poder adquirir aquestes màquines
i estarà en condicions de fer aquesta formació, no només per
als seus tècnics, sinó també per als tècnics de les altres
conselleries. Pensant que quan parlam d’administració pública
ho diem en el sentit més ample, és a dir, que en formen part
també les empreses que depenen del Govern, els ens
instrumentals del Govern molts dels quals són els que fan
projectes, com, per exemple, els que es dediquen a la
construcció d’edificis per fer escoles, etc., projectes
mediambientals que necessiten (...) edificació, etc.

Evidentment és una eina molt bona, ja ho ha dit tothom, no
ho reiteraré, si és tan eficient que fins i tot és capaç igual de
trobar-nos el teatre d’òpera aquell que havia de surar, si tan
brillant és, i ens hauríem estalviat algun disgust, alguna obra
que no ha sortit tan bé com hauríem de desitjar, en aquesta
comunitat igual si que aquest programa hagués evitat que el
metro s’inundés, per exemple, són coses que hauria estat
interessant disposar. Però ara ho tindrem, va bé que ho facin
en aquest sentit i, per tant, donarem suport a aquesta iniciativa,
aquesta metodologia que és relativament nova, es fa ja des dels
anys 90 en què es va començar a avançar en aquests processos
d’implementació tècnica, i entenem que l’administració, que
sempre va una mica lenta, és bo que sempre formi els seus
treballadors. Si demanam que tots els treballadors que ho
necessiten sàpiguen emprar aquesta tecnologia BIM, esperem
que puguem ser capaços d’estar tots d’acord qualque dia que
també demanem als treballadors públics que han d’atendre la
gent, ho pugui fer comprenent la nostra llengua.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. Procedeix ara a la suspensió de la
sessió per un temps de deu minuts. Hi ha esmenes in voce,
però ens ha avançat el Sr. Martínez que hi havia ja un text
redactat, si ens ho pogués fer arribar. En qualsevol cas no
volen la suspensió.

Així idò té la paraula, per un temps de cinc minuts, la Sra.
Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Miren, yo, si ustedes me permiten,
como ha habido mucha enmienda in voce y realmente es muy
sencillo el redactado, si..., creo que se queda así es sencilla
porque es verdad, com ha dicho el Sr. Barceló, que ha de ser
una formación continuada; es verdad como ha dicho el

 



1038 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 65 / 24 d'octubre de 2018 

representante de Podemos que tiene que haber recursos para
que se realice efectivamente esta metodología; es verdad que
ha de haber... todo aquel que tenga que ver con este tipo..., que
entre en el proyecto, todo aquel profesional que entre en el
proyecto para elaborar el proyecto entrará dentro de esta
formación.

Lo que no vemos claro es la propuesta de Podemos que
también entren a formar parte los que licitan, o sea porque los
que licitan..., o sea el proyecto escrito y presupuestado y
temporalizado sale escrito, como en cualquier otro proyecto,
lo que aquí se introduce es en la forma de edificar o de hacer
la obra; es decir, que los que están elaborando el proyecto han
de introducir los datos que servirán para elaborar la obra, pero
al licitador ya le llega el proyecto como siempre, la verdad
que es un proyecto correcto y que se puede modificar si en
algún momento se ha de modificar algún apartado.

Y una cuestión muy importante que se ha hablado aquí, no
sé ahora exactamente qué diputado lo ha comentado, que es
cierto que a nivel de universidad, los nuevos ingenieros y
arquitectos edificadores, todos estos grados sí que deberían
introducir este tipo de nuevas tecnologías, porque,
efectivamente, después no tienen que empezar de cero una
formación cuando tienen que abrir una empresa, o tienen que
empezar a trabajar.

Por lo tanto, nosotros dejaríamos así la propuesta que es
sencilla, pero que efectivamente, pueden introducirse todos
estas..., porque son un poco la consecuencia de que se ponga
en marcha este proceso de formación, un proceso de
formación que se tiene que obviamente primero presupuestar,
enviar a todos los tipos de técnicos que hay en toda Función
Pública.

Y si no les importa dejaríamos así la propuesta que es más
sencilla y después en la aplicación ya se va haciendo acorde a
lo que se necesita.

Muchas gracias a todos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ballester. Idò si aquesta presidència no ho ha
entès malament, votaríem la proposició no de llei talment com
ve redactada i es rebutjaria l’esmena presentada per Podemos,
amb les matisacions que s’han fet verbalment.

Acabat idò així el debat, passam a votar la proposició no de
llei RGE núm. 3432/18.

Vots a favor? Unanimitat.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 3432/18, relativa a aplicació de la metodologia
BIM en obra pública.

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