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Presentació

Presentació
El Llibre verd: Les Illes Balears en la societat de la informació i del coneixement: un marc
integrador per al desenvolupament sostenible de la societat balear en el segle XXI presenta

un marc integrador per estructurar les accions del Govern de les Illes Balears encaminades a garantir el
desplegament de la societat de la informació. L’objectiu principal és evitar que aquest desplegament
generi noves formes d’exclusió (superposades a les ja existents) de grups socials o territoris i reforçar els
mecanismes que ens converteixin en una comunitat propietària del seu destí.
És també l’instrument mitjançant el qual el Govern pretén obrir un debat entre els diferents agents
socials, econòmics i institucionals de les Illes Balears al voltant de l’impacte que les noves condicions
econòmiques i tecnològiques tenen per a les Illes Balears i les oportunitats i reptes que representen per
a nosaltres. Aquest debat sustentarà el futur Pla d’acció que reguli i ordeni les actuacions del Govern
que garanteixin un desenvolupament just de la societat de la informació i del coneixement a les nostres
illes.
Ofereix, doncs, una anàlisi de les tendències europees i de la situació actual a les Illes i un compendi de
propostes per preparar polítiques públiques en matèria de la societat de la informació i del coneixement.
La cohesió és l’element central dels criteris que es proposen en el llibre per als quatre grans eixos de
desenvolupament: territori, societat, economia i governança.
Cohesió com a resultat de la creació i difusió d’infraestructures, aplicacions i continguts que
facilitin el desenvolupament de les persones, tant individualment com col·lectivament, així
com la millora de la competitivitat, tant del teixit productiu com dels territoris que han
d’acollir persones i activitats.
El Llibre verd fou aprovat pel Consell de Govern d’aquesta comunitat el dia 13 de desembre de 2002.
Convidam a tots els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears a analitzar-lo i aportar-hi les seves idees,
impressions i propostes mitjançant els mecanismes de comunicació i participació ciutadana que el
Govern ha posat a l’abast de tothom:
!

Al web www.societatdelainformaciosi.net s’hi pot trobar tota la informació sobre els temes de
debat, activitats relacionades i els diferents sistemes de participació.

!

També podeu demanar-ne informació o enviar-ne els vostres suggeriments adreçant-vos a: Societat
de la Informació. Fundació IBIT. C/ del Reverend Francesc Sitjar, 1. 07010 Palma

Llibre verd: Les Illes Balears en la societat de la informació i del coneixement

ii

Procés de redacció

Procés de redacció
La redacció del Llibre verd de la societat de la informació a les Illes Balears suposa un canvi en la forma
d’abordar els problemes i aportar solucions. Les múltiples implicacions en els àmbits social, territorial i
econòmic han portat a definir una Comissió d’Experts en diferents camps que han abordat, primer
sectorialment i posteriorment de manera col·lectiva, les múltiples vessants que aquesta problemàtica
planteja.
Aquesta Comissió d’Experts ha tingut en compte per realitzar el seu treball el marc de recomanacions
europees i nacionals, la situació de les Illes Balears respecte de les principals variables que afecten i
estan afectades pel desplegament de la societat de la informació i les accions ja desenvolupades pel
Govern en l’execució del Pla d’acció (2000-2003) i que poden tenir efectes importants en l’àmbit que ens
ocupa.
Ja des de les primeres reunions de la Comissió, es va identificar que l’objectiu principal d’un document
d’aquest tipus era dotar el Govern dels instruments necessaris no tan sols per desplegar la societat de la
informació, sinó perquè aquest desplegament garantís la igualtat d’oportunitats de persones, de territoris
i d’organitzacions. És a dir, que el desplegament de la societat de la informació no fos solament un
catàleg de bones pràctiques tecnològiques sinó que fos especialment un mecanisme més, recolzat en les
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), per impulsar la cohesió territorial, social i econòmica
a les Illes Balears.
Es van identificar, així, quatre àmbits de treball, que han estat:
!

Cohesió territorial, considerant l’organització insular com un dels reptes principals per a la cohesió
i que el planejament i la gestió del territori són fonamentals en els objectius de desenvolupament
sostenible de les Illes.

!

Cohesió social entre els diferents àmbits econòmics, de gènere, de procedència, culturals i
formatius, etc. dels destinataris últims de les accions proposades.

!

Cohesió econòmica, com a base de la generació i la distribució de la riquesa, del benestar social i
del desenvolupament sostenible.

!

Cohesió administrativa, entenent la igualtat en l’accés a les diferents administracions, la
transparència i l’establiment de vincles entre les diferents polítiques públiques com a objectius bàsics
per millorar l’eficàcia de l’Administració pública.

Un cop identificats els eixos de treball, es va redactar una monografia per a cada un en què es va
incorporar, com ja s’ha dit, una visió de les tendències generals a Europa i Espanya, la situació a les Illes
Balears i una reflexió estratègica sobre els criteris que s’hauran d’aplicar i els objectius que s’hauran
d’assolir amb un futur Pla de societat de la informació a les Illes Balears.
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Llibre verd:
Les Illes Balears
en la societat de la informació
i del coneixement: un marc integrador
per al desenvolupament sostenible
de la societat balear
en el segle XXI

Visió: Les Illes Balears com una societat evolucionada del segle
que gaudeix d’alts nivells de qualitat de vida, d’ocupació i
d’integració social, basats en un model territorial sòlid, en un
desenvolupament econòmic sostenible i en una plena
participació dels ciutadans i les empreses en la societat de la
informació i del coneixement.
XXI

TERRITORI
Continguts

Aplicacions

Serveis

Les tecnologies
d’informació i de
comunicació al
servei de la
planificació i la
gestió territorial,
del
desenvolupament
sostenible, de la
millora de la
qualitat de vida i
de la mobilitat
dels mitjans de
transport.

Cohesió
territorial

SOCIETAT
Un model de
desenvolupament
sostenible centrat
en les persones i
en el seu
benestar, i
sustentat en la
preservació dels
recursos naturals,
la integració dels
seus territoris i la
cohesió dels grups
socials que la
componen.

Cohesió
social

ECONOMIA

GOVERNANÇA

Cohesió
econòmica

Cohesió
administrativa

Unes empreses
modernes i
diversificades que
poden competir
en els mercats
globals,
beneficiar-se
plenament de les
oportunitats que
ofereixen les TIC,
i assegurar un
creixement
durador i una
ocupació estable i
de qualitat.

Una bona
governança que
reforci la
ciutadania i la
democràcia, i una
administració
moderna
adreçada al servei
dels ciutadans i
les empreses,
amb
independència
d’on es trobin
situades.

Unes bases tecnològiques sòlides: el Pla de telecomunicacions i suport
Infraestructures tecnològic per a la societat en xarxa

Contingut

1 Introducció
Ø
Ø

2

Ø

Marc, funció i objectius
Ø
Ø
Ø

3

Ø
Ø
Ø

Territori
Societat
Economia
Governança

Conclusió i recomanacions
finals
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

5

Marc estratègic
Funció i objectius centrals
Un marc integrador

Monografies sobre els
components bàsics
Ø

4

Per què un llibre verd?
La via europea
Què es fa en l’àmbit nacional i regional?

Resum de propostes
Campanya d’informació i de sensibilització
Plataforma de coordinació
Observatori de la societat de la informació
Presència en la xarxa i bústia de
suggeriments

Annexos
Ø
Ø

Pla 0
Annex de dades

Llibre verd: Les Illes Balears en la societat de la informació i del coneixement

3

Contingut
Introducció
Per què un llibre verd?: ...........................................................................................................11

Què és la societat de la informació? ...............................................................................11
Per què un llibre verd de la societat de la informació?......................................................14
Què implica un llibre verd? ............................................................................................14

La via europea .........................................................................................................................15

Quins són els orígens? ..................................................................................................15

Programa IST del V Programa Marc d’IDT..................................................................................16
Política de desenvolupament regional ........................................................................................17
Sinergia entre les accions d’IDT i les del FEDER .........................................................................18

Iniciativa e-Europa........................................................................................................18

Com es va llançar la iniciativa e-Europa?....................................................................................18
Quines altres iniciatives acompanyen e-Europa?.........................................................................20

Quin serà el futur de e-Europa........................................................................................20

Què es fa en l’àmbit nacional i regional?: ...............................................................................23

Què es fa en l’àmbit nacional? .......................................................................................23
Què s’ha fet a altres regions?.........................................................................................24
Quins són els temes recurrents?.....................................................................................25

Marc, funció i objectius
Marc estratègic:.......................................................................................................................29

Quina és la situació de planificació estratègica?...............................................................29

el pla de la societat de la informació com un dels àmbits de planificació estratègica .....................30
Funció i objectius centrals:......................................................................................................32

Quina és la nostra visió?................................................................................................32
Quins són els principals components?.............................................................................32
Quins són els objectius centrals?....................................................................................33

Monografies sobre els components bàsics
Territori: ..................................................................................................................................39

En què consisteix?.........................................................................................................39

Quins són els principals components?........................................................................................39
1) El model territorial............................................................................................................39
2) Els transports...................................................................................................................40
3) Les TIC i l’impacte territorial .............................................................................................41
4) Les TIC i la cohesió territorial............................................................................................41
5) Les TIC i el desenvolupament sostenible............................................................................43
6) Les TIC i les tecnologies de la informació geogràfica ..........................................................44
7) Aplicació de les TIC als sistemes de transport. Sistemes intel·ligents de transport ...............45

On som?.......................................................................................................................48

Tendències i criteris a Europa ................................................................................................... 48
Tecnologies de la informació geogràfica a la UE ..................................................................... 48
Europa i els sistemes intel·ligents de transport....................................................................... 49
El Pla d’Acció del Govern de les Illes Balears (2000-2003)........................................................... 52
Creació de l’Empresa SITIBSA............................................................................................... 53

Què cal fer?..................................................................................................................53
la nostra visió objectiu de futur..................................................................................................
Cohesió territorial a les Illes Balears ..........................................................................................
Estratègia 1. Aplicar les TIC al coneixement de la realitat territorial balear...............................
Estratègia 2. Aplicar les TIC al desenvolupament d’instruments per planificar i gestionar el
territori................................................................................................................................
Estratègia 3. Aplicar les TIC al foment del desenvolupament sostenible ...................................
Estratègia 4. Aplicar les TIC a la cohesió territorial de les Balears a diferents escales
geogràfiques.......................................................................................................................
Estratègia 5. Aplicar les TIC a la planificació i la gestió integral del transport ...........................

Llibre verd: Les Illes Balears en la societat de la informació i del coneixement

53
53
54
54
55
55
55

5

Contingut
Societat: .................................................................................................................................... 57

En què consisteix?..........................................................................................................57

Una societat de la informació per a tots....................................................................................... 60
Incloure-hi tothom: els desafiaments de la societat de la informació...........................................60
Desenvolupament a escala humana i inclusió social.............................................................61
.
Educació i cohesió social en la societat del coneixement ............................................................... 62
Ensenyar i aprendre en la societat del coneixement.................................................................. 62
Cultura, tecnologia i societat.......................................................................................................64
Els nous usos alternatius......................................................................................................... 65
Cooperació educativa i administració de l’educació en xarxa ..................................................... 66
Una dimensió local per a la societat de la informació .................................................................... 67

On som?........................................................................................................................ 68

Tendències i criteris a Europa ..................................................................................................... 68
Algunes dades de la realitat social de les Illes Balears................................................................... 70
La situació educativa .............................................................................................................. 70
El mercat de treball ................................................................................................................ 70
Pla d’Acció del Govern de les Illes Balears................................................................................... 71

Què cal fer?................................................................................................................... 72

La societat balear de la informació i del coneixement: una societat sense barreres.......................... 72
la nostra visió objectiu de futur............................................................................................... 72
Cohesió social a les Illes Balears ................................................................................................. 72
Estratègia 1. Reforçar l’autonomia dels ciutadans...................................................................... 73
Estratègia 2. Enfortiment dels factors tradicionals de cohesió social........................................... 74
Estratègia 3. Facilitar la supressió de barreres.......................................................................... 75
Estratègia 4. Reforçar la funcionalitat social de les TIC ............................................................. 77
Estratègia 5. Promoure el desenvolupament operatiu i l’eficiència de les xarxes de protecció,
promoció i relació................................................................................................................... 78
Estratègia 6. Promoure iniciatives insulars i locals............................................................ 79
Economia: ..................................................................................................................................39
......

En què consisteix?.........................................................................................................81
On som?.......................................................................................................................82

Estructura socioeconòmica de les Illes Balears ............................................................................82
Evolució demogràfica.............................................................................................................82
Indicadors econòmics ............................................................................................................83
Evolució de la producció ........................................................................................................84
Evolució de l’ocupació i el mercat de treball ............................................................................84
Nivell de qualificació..............................................................................................................85
Ocupació per sectors .............................................................................................................85
Estructura empresarial...........................................................................................................85
Estructura sectorial................................................................................................................86
Context cientific-tecnològic ........................................................................................................88
La investigació i el desenvolupament tecnològic a les Illes Balears............................................88
La I+D pública per agents executors ......................................................................................89
La innovació a les Illes Balears...............................................................................................90
Noves accions a favor de la innovació.....................................................................................90
El paper de les noves TIC en el desenvolupament innovador de la regió.......................................91
Les infraestructures...............................................................................................................91
Les empreses del sector de TIC..............................................................................................91
Penetració i ús de les TIC ......................................................................................................93
Situació en el context europeu ...................................................................................................95

Tendències a Europa .....................................................................................................96
Comerç electrònic i pimes: oportunitats i nous reptes..................................................................96

Què cal fer?..................................................................................................................99
La nostra visió objectiu de futur......................................................................................99
Cohesió econòmica a les Illes Balears.........................................................................................99
Estratègia 1. Acostar les empreses a les TIC i a Internet........................................................101
Estratègia 2. Augmentar la qualitat de les TIC.......................................................................101
Estratègia 3. Generar una cultura empresarial de la informació ..............................................102
Llibre verd: Les Illes Balears en la societat de la informació i del coneixement

6

Contingut

Governança: ...................................................................................................................... 103

En què consisteix?................................................................................................... 103
On som?................................................................................................................. 105
Pla d’Acció del Govern de les Illes Balears (2000-2003)......................................................... 105
Pla de Qualitat Global de l’Administració .......................................................................... 106
Pla d’Administració Digital............................................................................................... 107

On anam?............................................................................................................... 108

Consell Europeu de Lisboa .................................................................................................. 107
El pla d’acció e-Europa 2002 ............................................................................................... 109
Declaració dels ministres europeus de la Funció Pública y de l’Administració ..........................111
Conferència d’Anvers sobre e-governança en l’àmbit local i regional (28.11.2001).................. 112
Cap a e-Europa 2005: consells de ministres de telecomu-nicacions i societat de la informació i
Consell Europeu de Barcelona............................................................................................. 114
e-Europa 2005: uns serveis públics en línia moderns ............................................................ 115

Què cal fer?....................................................................................................................... 116
Cohesió administrativa a les Illes Balears.............................................................................
Estratègia 1. Una administració per a tots........................................................................
Estratègia 2. Una administració moderna.........................................................................
Estratègia 3. Una administració integrada.....................................................................
Estratègia 4. Una administració que facilita el desenvolupament local................................

116
119
119
120
120

Conclusions i recomanacions finals
Conclusions: .................................................................................................................... 121

Conclusions i resum de propostes.................................................................................. 121

Procediment de desenvolupament.................................................................................. 127

Campanya d’informació i de sensibilització...............................................................
Plataforma de coordinació......................................................................................
Observatori de la societat de la informació ..............................................................
Presència en la xarxa i bústia de suggeriments ........................................................

127
128
128
129

ANNEXOS
PLA 0 de la societat de la informació de les Illes Balears
Cohesió Territorial
CREACIÓ DE SITIBSA (Sistema d’Informació Territorial de les Illes Balears, SA).......................iv
Disseny d’un web d’informació dels transports públics ............................................................iv
EcoMobility ..........................................................................................................................iv
Cohesió Social
XARXIPÈLAG........................................................................................................................
v
IB-SIS: Sistemes d’informació del Servei de Salut de les Illes Balears ...................................... v
Cohesió Econòmica
Suport a la creació d’e-empreses...........................................................................................vi
Xarxa d'Aantenes .................................................................................................................vi
Creació d’un e-clúster...........................................................................................................vi
TIC a l’hosteleria..................................................................................................................vi
Cohesió Administrativa
Base de dades de persones..................................................................................................vii
Atenció al ciutadà................................................................................................................vii
FINNOVA...........................................................................................................................viii
PAD: Personalitat Administrativa Digital...............................................................................viii
Sistema de gestió econòmica i financera..............................................................................viii

Llibre verd: Les Illes Balears en la societat de la informació i del coneixement

7

Contingut

Annex de dades. Index de taules.
Font: Les Illes Balears en xifres 2001 (Població Rev. Padró 1999)..........................................................................i
Font: INE 2000. “Evolución de la población de Espanya a partir del censo de población de 1991”..............................i
Font: INE “Movimiento natural de la población española” i elaboració pròpia, 1998. ................................................ ii
Font: Subdirecció General de Desenvolupament, INSALUD. Mapa de recursos d’assistència especialitzada, 2000.
Piràmide demogràfica. ....................................................................................................................................... ii
Font: IBAE. Les Illes Balears en xifres 2001. Nivell d’estudis de la població de 25-59 anys sobre el total distribució en
% 1999........................................................................................................................................................... iii
Font: INE, I Pla d’ Investigació i Desenvolupament Tecnològic de les Illes Balears. Govern de les Illes Balears, 2001:.
Percentatge sobre població ocupada 1993- 1997 ................................................................................................ iii
Font: Les Illes Balears en xifres 2001 i Dades generals de les Illes Balears, setembre de 2001 * dades de 1998.
Número d’empreses per Illes i Sectors. .............................................................................................................. iii
Font: DIRCE, 2001. Percentage sobre sectors: empreses i ocupació. A les Illes i a Espanya .................................... iii
Font: INE, primera estimació. PIB i Taxa de desocupació 2000............................................................................. iv
Font: Govern de les Illes Balears. «Conjuntura econòmica de les Balears. Tercer Trimestre 2001».Percentatge de
creixement del PIB ........................................................................................................................................... iv
Font: INE, PlaBIT Segle XXI, 2000. Valor afegit brut al cost dels factors................................................................ iv
Font: Fundación Encuentro. Informe Espanya, 1996 i EPA. INE, 2000. || Font: Fundación BBV (dades 1995-98,
provisionals) i elaboració pròpia. || Font: Ministeri d’Economia: http://www.mineco.es/sgpc/TEXTOS/pdf/wp3_11.pdf.
Taxes d’activitat, d’ocupació i de desocupació, a les Illes Balears i a Espanya 1993, 1996, 1998 i 2000. ................... iv
Font: INE, “Contabilidad regional de Espanya, 2001”. Distribució de l’ocupació. ...................................................... v
Font: INE, “Encuesta industrial de empresas, 2001”, i elaboració pròpia. Estructura industrial i índex d’especialització
(2000) ............................................................................................................................................................. v
Font: INE, “Contabilidad regional de España base 1995”. Sèrie 1995-2000. Estructura del sector serveis (1998)....... vi
Font: Contabilidad regional del INE, base 1995. Evolució de l’ocupació en el sector serveis (95-98) ......................... vi
Font, INE, “Datos de I+D”, octubre de 1997, abril de 1998, febrer de 1999 i elaboració pròpia. Despesa interna en
I+D (Percentatge. del total nacional) ................................................................................................................ vii
Font: INE, “Estadística sobre las actividades de investigación y desarrollo tecnológico 1999” i elaboració pròpia.
Despeses internes totals en I+D (percentatge PIB pn) ....................................................................................... vii
Font: Eurostat, “Recherche & Developement, annual statistiques”, i INE, “Estadística sobre las actividades de
investigación y desarrollo tecnológico”, uns quants anys i elaboració pròpia. Despesses internes totals en I+D
(percentatge del PIB) ......................................................................................................................................viii
Font: INE, “Estadística sobre las actividades en investigación científica y desarrollo tecnológico 1999 y 1997” i
elaboració pròpia. Despeses en I+D segons ens executors..................................................................................viii
Font: INE, “Estadística sobre las actividades en investigación científica y desarrollo tecnológico 1997 y 1999” i
elaboració pròpia. Personal equivalent a dedicació plena en I+D per ens executors...............................................viii
Font: DIRCE, 2001. Empreses sector TIC (2001) A les Illes Balears i a Espanya, pes Illes Balears a Espanya %........ ix
Font: DIRCE, 2001. Empreses en el sector serveis TIC (2001). A les Illes Balears i a Espanya, pes Illes Balears a
Espanya % ...................................................................................................................................................... ix
Font: Fundación Retevisión, e-Espanya 2001. Infrastructura de telecomunicacions. A les Illes Balears i a Espanya. ... ix
Font: Les Illes Balears en xifres , 2001. Empreses amb més de 5 Treballadors (Illes Balears 2000). Penetració
informática, penetració a internet ....................................................................................................................... x
Font: Les Illes Balears en xifres, 2001. . Empreses amb més de 5 Treballadors (Illes Balears 2000). Creació i ús de
webs................................................................................................................................................................ x
Font: Les Illes Balears en xifres, 2001. Penetració informàtica (2000), webs.(2000). ............................................... x
Font: Fundación Retevisión. Espanya en el 2001. Plans estratègics de les CA per desenvolupar la societat de la
informació. ....................................................................................................................................................... x
Font: Fundación Retevisión. Espanya en el 2001. Observatoris per a la societat de la informació de les CA .............. xi
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Per què un llibre verd?
La via europea
Què es fa en l’àmbit nacional i
regional?
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Per

què

un

llibre

verd?:

Conveniència d’una reflexió estratègica com un pas
previ a la formalització del Pla d’Acció del Govern de
les Illes Balears sobre la societat de la informació
Què és la societat
de la informació?

transformació dels
comportaments
quotidians
convergència de les
tecnologies d’informació
i de comunicació
i desenvolupament
d’Internet

Mirar la televisió, consultar i operar amb el compte bancari per
mitjà d’un terminal, comprar llibres i CD per Internet,
intercanviar missatges i participar en discussions i jocs a escala
mundial, portar damunt dades personals en una targeta
intel·ligent, pagar imposts i fer consultes a l’Administració des
de l’ordinador personal, accedir als recursos de biblioteques i
museus en línia, investigar i aprendre a distància, treballar a
distància tenint totes les dades sobre els proveïdors i clients, i
mantenir un accés en línia a l’assessoria i als recursos dels
serveis centrals.
Totes les activitats anteriors són avui dia quotidianes en una
societat en què la informació flueix a velocitats i en quantitats
inimaginables fa uns quants anys, i que han transformat la
forma en què aprenem, treballam, ens divertim, compram i
interaccionam d’una manera política, econòmica i social.
La convergència de les tecnologies de la informació i la
comunicació, la digitalitzacíó de la informació per
emmagatzemar-la i trametre-la electrònicament, i el
desenvolupament d’Internet per mitjà d’una immensa malla de
telecomunicacions que lliga els continents i arriba a les cases i
a les empreses són els fenòmens tecnològics que es troben
darrere de la societat de la informació que habiliten profundes
transformacions econòmiques i socials.

Societat
industrial

canvi de paradigma
tecnològic
Nota: una anàlisi detallada del canvi de
paradigma tecnològic causat per la revolució de la
tecnologia de la informació i de les seves
conseqüències econòmiques, socials i culturals es
pot trobar en l’obra de Manuel Castells La Era de
la Información

La principal font de
productivitat depèn
de la introducció de
noves fonts d’energia
i de l’habilitat per
descentralitzar l’ús de
l’energia en els processos de producció i
distribució.

Societat de la
informació

Canvi de
paradigma
tecnològic

La informació s’aplica
sobre la tecnologia.

Llibre verd: Les Illes Balears en la societat de la informació i del coneixement
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la informació i el
coneixement són la principal
matèria primera
tota l’activitat humana en
resulta afectada
domina una lògica de xarxa
evolucionen organitzacions
flexibles

un paradigma nou:
la xarxa de xarxes
exigència d’una
presa de posició
dels poders públics

La informació i el coneixement són la principal matèria primera
del nou paradigma tecnològic i, per mitjà de l’aplicació de les
tecnologies d’informació i de comunicació, són la principal font
de creació de riquesa i de valor afegit. Atès que la informació
és una part integral de tota l’activitat humana, tots els
processos de la nostra existència individual i col·lectiva estan
directament afectats pel nou mitjà tecnològic.
En el nou estat social domina una lògica de xarxa basada en el
conjunt de relacions i d’intercanvis d’informació que
possibiliten les telecomunicacions. El trencament de barreres
sobre l’apropiació de la informació permet desenvolupar
organitzacions flexibles. No tan sols els nous processos de
producció, d’intercanvi i de consum de béns i serveis són
flexibles sinó que també les organitzacions i les institucions
poden evolucionar i canviar fonamentalment mitjançant la
reorganització dels seus components.
La innovació en l’esfera tecnològica és essencial per al progrés
humà. Des de la impremta a l’ordinador personal, s’han creat
instruments per augmentar la productivitat i per facilitar
l’aprenentatge i la comunicació. Però les transformacions
tecnològiques
actuals
s’entrellacen
amb
una
altra
transformació, la globalització, i juntes creen un nou
paradigma socioeconòmic: l’era de les xarxes.
Aquestes transformacions augmenten les oportunitats i les
recompenses socials i econòmiques de la creació i l’ús de les
tecnologies. No hi ha persona, organització o empresa que
pugui passar per alt aquests canvis, que exigeixen una presa
de posició dels poders públics en els àmbits globals, nacionals,
regionals i locals.
GRÁFICO 2.1

Vínculos entre la tecnología y el desarrollo humano

Desarrollo de las capacidades humanas

influència del
desenvolupament tecnològic
en el desenvolupament de
les capacitats humanes

Vivir una vida larga y saludable
Adquirir conocimientos y crear
Disfrutar un nivel de vida decoroso
Participar en la vida social, económica
y política de una comunidad

Recursos para la educación,
la salud, las comunicaciones
Empleo

Conocimientos
Creatividad

Crecimiento económico

Aumentos de
Recursos para la productividad
el desarrollo
tecnológico

Adelantos en
la medicina,
las comunicaciones,
la agricultura,
la energía,
la manufactura

Cambio tecnológico

Font: Nacions Unides, PNUD, Informe sobre el desenvolupament humà, 2001
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augment de les capacitats
de les persones i del
creixement econòmic i
ocupacional

reorganització de l’activitat
econòmica en xarxes
horitzontals entre actors
més independents

El gràfic anterior mostra que les innovacions tecnològiques
afecten doblement el desenvolupament humà, ja que, d’una
banda, produeixen un augment de les capacitats de les
persones i, per l’altra, un creixement econòmic gràcies a
l’augment de la productivitat que generen en tots els sectors.
Produeixen un increment dels rendiments agrícoles, de la
producció de la indústria i de l’eficiència dels serveis de les
petites empreses. A més a més, creen noves activitats i
empreses, en particular en el sector de la informació i les
comunicacions, que contribueixen al creixement econòmic i a
la creació d’ocupació.
Les transformacions tecnològiques i el procés de globalització
de l’economia es reforcen mútuament. Les estructures de
producció i comercialització de béns i serveis s’han
reorganitzat en xarxes mundials. En l’era industrial, amb els
seus elevats costs d’accés a la informació, les comunicacions i
el transport, les empreses i les organitzacions s’integraven
verticalment. En l’era de les xarxes, en abaixar el cost de les
comunicacions i la informació, les xarxes horitzontals són més
lògiques, ja que es reorganitza la producció entre actors més
independents: subcontractistes, proveïdors, laboratoris,
consultors de gestió, instituts d’ensenyament i d’investigació,
empreses d’investigació i de mercat, distribuïdors i altres
agents complementaris.

Más personas tienen acceso…

…a más información…

…a más bajo costo

Millones de usuarios de la Internet

Número de sitios en la Web

Costo de transmisión

1000 millones
para el 2005

400

107

Más de 400 millones de
usuarios a fines del 2000
106

300

20 millones de sitios en
la Web a fines del 2000
Primera guerra cibernética
en gran escala coincide
con el conflicto entre
Serbia y Kosovo

104
103

105
200
Primeros anuncios
electrónicos de cintillo
aparecen en hotwired.com

104
100

103

Dólares EE.UU. por billón de bits,
de Boston a Los Ángeles
105

102
10

Una transferencia
de datos que
costaba 150.000
dólares en 1970,
cuesta 0.12 dólares
en 1999

Primeros cibercentros comerciales
1.0

Menos de 20 millones de
usuarios a fines de 1995

0
1994

1996

1998

2000

102

Menos de 200 millones de sitios
en la Web a mediados de 1993
1994

1996

1998

2000

0.1
1970

1980

1990

1999

Font: Nacions Unides, PNUD, Informe sobre el desenvolupament humà, 2001

més persones
tenen accés
a més informació
a més baix cost

1

El suport principal de les noves aplicacions de les tecnologies
d’informació i de comunicació —que obren cada vegada més
possibilitats d’avenços per al desenvolupament humà— és la
gran i ràpida expansió d’Internet, que ha crescut de forma
exponencial: de 16 milions d’usuaris el 1995 a més de 400
milions l’any 2000, i s’esperen més de mil milions d’usuaris
l’any 2005.1 Més persones tenen cada vegada més accés a
més informació a més baix cost.

Font: Sociedad de la información en España, perspectivas 2001-2005, Telefónica, S.A.
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Per què un llibre
verd de la societat
de la informació?

El caràcter global i extensiu de les conseqüències de la nova
revolució tecnològica aconsella una reflexió estratègica que
tingui en compte tots els agents institucionals i socials
implicats. Entre les conclusions a què va arribar el panel
d’experts que va analitzar recentment l’evolució de la societat
de la informació a Espanya en el període 2001-2005, hi ha les
dues següents:

la societat de la informació Ø
és una tasca a llarg termini

la construcció de la societat Ø
de la informació és una
tasca comuna

Què implica un
llibre verd?
talant democràtic

La societat de la informació és una tasca que cal
afrontar pensant a llarg termini. La societat de la
informació és quelcom que s’esdevindrà, però que es farà
realitat a poc a poc; els canvis socials no prest ni de cop i
volta... Tot i que els impactes socials més profunds encara
no s’han produït, el 2005 la societat espanyola no serà
com és ara.
La construcció de la societat de la informació és
una tasca comuna. El futur de la societat de la
informació no està en unes mans determinades, sinó en
les de tothom. Encara que les instàncies públiques tenen
un paper irrenunciable a l’hora d’encarrilar i promoure la
societat de la informació, no és una tasca que tan sols els
competeixi a elles. Al contrari, la iniciativa en l’avanç cap a
la societat de la informació és en la societat civil.

L’elecció d’un llibre verd té, entre d’altres, les implicacions
següents:
En primer lloc, suposa un canvi en la forma d’abordar els
problemes i de cercar-hi solucions. D’una banda, aquest canvi
està motivat per l’abast de les noves transformacions
tecnològiques, econòmiques o socials. D’altra banda, suposa
un tarannà democràtic basat en la cerca de més transparència
i participació.

voluntat d’informar i de
comptar amb les opinions

En conseqüència, suposa una voluntat d’informar i de comptar
amb l’opinió tant del públic en general com dels actors clau en
els àmbits institucionals, privats i civils.

exploració de solucions i
d’agents

En segon lloc, suposa un procés d’exploració de possibles
solucions als problemes detectats a força d’identificar
objectius, prioritats, línies d’acció i agents clau per
instrumentar iniciatives prioritàries.

procés de consulta
i campanya d’informació

Per acabar, implica la sol·licitud d’opinió i l’obertura d’un
període de consultes acompanyats de campanyes d’informació,
de sensibilització i de seminaris de participació i debat.

Pla d’Acció
com a resultat

Els resultats del procés de consulta, que implicarà tenir en
consideració les opinions i els comentaris rebuts, culminarà
amb la formulació posterior del Pla d’Acció.

Llibre verd: Les Illes Balears en la societat de la informació i del coneixement
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La via europea

cap a la societat de la
informació i del coneixement: del Llibre blanc de
Delors, la iniciativa e-Europa i el Consell de Lisboa al
Consell de Barcelona i e-Europa 2005
Quins són els
orígens?
la tendència cap a la
societat de la informació és
irreversible i afecta tots els
aspectes de la societat i les
interrelacions entre els socis
econòmics

A final de l’any 1993, la Comissió Europea va presentar el
Llibre blanc sobre creixement, competitivitat i ocupació, els
reptes i els desafiaments per a l’entrada en el segle XXI,
conegut com el Llibre blanc de Delors, en què s’assenyalava
que «la tendència cap a una societat de la informació és
irreversible i afecta tots els aspectes de la societat i les
interrelacions entres els socis econòmics».2
El Llibre blanc considerava que la dimensió europea oferia
òptimes possibilitats per a l’auge de la societat de la
informació i va proposar, en estreta col·laboració amb el sector
públic i el sector privat, accelerar la creació de les autopistes
de la informació, i desenvolupar els serveis corresponents i les
aplicacions per preparar sense demora la societat de la
informació i posar-ne les bases.
El Consell Europeu, ateses les propostes del Llibre blanc, va
sol·licitar que un grup de personalitats del món de l’empresa
elaboràs un informe per a la reunió del mes de juny de 1994 a
Corfú. Tot i que el principal missatge de l’informe, conegut
com l’Informe Bangemann,3 va ser confiar en els mecanismes
del mercat com a força que ens conduirà a l’era de la
informació, hi ha un missatge clar que convé recordar.

s’ha de prestar atenció
especial a la petita i mitjana
empresa, a les
administracions públiques i
als joves
necessitat d’adaptar les
las estratègies

Amb relació a l’aparició d’una massa crítica s’hi diu: «Es
recomana fomentar la sensibilització pública. S’ha de prestar
atenció especial al sector de la petita i mitjana empresa, a
l’administració pública i a les generacions joves». Com a
mesures específiques que s’han d’adoptar s’hi proposen:
«Campanyes de sensibilització, adreçades especialment a les
administracions públiques, les pimes i les institucions
educatives» i que «tots els qui participen en la construcció de
la societat de la informació han de ser capaços d’adaptar les
seves estratègies...»
A petició del Consell Europeu, la Comissió va preparar el seu
primer pla d’acció, que va ser presentat el juliol de 1994 amb
el títol La via europea cap a la societat de la informació4 i va
adoptar la forma d’un marc general en què enquadrar
diferents accions, en particular:

adaptar el marc legislatiu Ø

Adaptar el marc legislatiu, centrat especialment en la
liberalització de les infraestructures de telecomunicacions.

2

Es pot trobar una anàlisi exhaustiva de la política europea de la societat de la informació en La Unión Europea y su Política para la
Sociedad de la Información d’Antonio Alabau, Fundación Airtel Vodafone.
3
Europa i la societat global de la informació. Recomanacions al Consell Europeu
4
COM (94) final.
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promoure iniciatives Ø Promoure iniciatives en el camp de xarxes, de serveis,
d’aplicacions i de continguts.
atendre aspectes socials i Ø Atendre els aspectes socials i culturals, amb la creació
culturals
d’un grup d’experts d’alt nivell.
promoure la societat de la Ø Promoure la societat de la informació.
informació Un altre pas important en la via europea cap a la societat de la
Llibre verd.
Viure i treballar en la
societat de la informació

informació es va produir amb la publicació, el mes de juliol de
1996, del Llibre verd. Viure i treballar en la societat de la
informació: prioritat per a les persones,5 que analitza com les
tecnologies de la informació i la comunicació formulen
l’organització de la producció i del treball i transformen la vida
de les persones.

Programa
IST
del
Programa Marc d’IDT

V

També cal destacar la gran rellevància que adquireix el
programa de tecnologies de la societat de la informació en el V
Programa Marc d’Investigació i Desenvolupament Tecnològic
en el període 1998-2002. El V Programa Marc es concentra en
una sèrie limitada de prioritats i un dels seus quatre
programes temàtics és la «societat de la informació assequible
al ciutadà». El Programa IST està dotat amb 3.600 milions
d’euros i es desenvolupa envers quatre accions:

un dels quatre programes
temàtics del V Programa
Marc és una «societat de la
informació assequible al
ciutadà» Ø

Sistemes i serveis per al ciutadà

Ø Nous mètodes de treball i comerç electrònic
Ø Continguts i eines multimèdia
Ø Tecnologies i infraestructures essencials

accions pilot regionals i
sectorials i demostradors
per a l’economia digital

El Programa IST va incloure en el Programa de treball per al
2001 una acció específica transversal per a accions pilot
regionals i sectorials i demostradors per a l’economia digital.
Els resultats varen ser 5 mesures d’acompanyament i 7
projectes d’I+D que han estat posats en marxa amb un
pressupost total de 21 milions d’euros.

mesures d’acompanyament
per incentivar la dimensió
regional i local

Las mesures d’acompanyament promouran la sostenibilitat
europea en l’economia digital a força d’incentivar la dimensió
regional i local de la investigació tecnològica i de la innovació, i
la difusió de les millors pràctiques i dels resultats d’IST en
àrees específiques lligades al desenvolupament regional.
Les àrees principals d’investigació, de desenvolupament i de
demostració cobertes per la resta dels projectes tracten els
temes següents: serveis públics innovadors de comunicacions
mòbils (3G); tecnologies d’informació georeferencials en
regions rurals; serveis de transports sensibles a la demanda;
esquemes d’intermediació que integrin els serveis oferts per
agències governamentals nacionals i regionals, i l’ús i la
combinació de tecnologies avançades per promoure el comerç
exterior de les pimes.

5

COM (96) 389 final.
CE núm. 1261/1999.
7
CE núm. 1262/1999.
8
COM (1999) 344 final i SEC (1999) 477 final.
6
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Política de
desenvolupament regional
incorporació de la societat
de la informació en les
polítiques de
desenvolupament regional
esforç a les regions per
incorporar-hi prioritats

prioritat en la iniciativa
Interreg III

Una altra de les grans polítiques afectades pel
desenvolupament de la societat de la informació és la de
desenvolupament regional. En l’Agenda 2000 d’accions
estructurals per al període 2000-2006 tant en el Reglament del
Feder6 com en el Fons Social Europeu7 s’estipula la contribució
financera dels fons al desenvolupament de la societat de la
informació.
Seguint les orientacions i els criteris8 de la Comissió Europea
per elaborar els programes en el període 2000-2006, s’ha
realitzat un considerable esforç a pràcticament totes les
regions elegibles per incorporar les prioritats de la societat de
la informació en els seus programes operatius. La Comissió
estima que al voltant de 6.000 milions d’euros s’han destinat a
mesures relatives a la societat de la informació a les regions
europees de l’objectiu 1, la qual cosa correspon a un 4,6% del
finançament total.
També la societat de la informació és una prioritat de la
iniciativa comunitària Interreg III per al període 2000-2006,
amb l’objectiu de promoure un desenvolupament balancejat
del continent europeu per mitjà de la cooperació
transfronterera, transnacional i interregional.
Les accions innovadores del Feder estan adreçades a:

accions innovadores Ø

Crear
un
laboratori
d’experimentació
desenvolupament regional a Europa.

per

al

Ø Millorar la qualitat dels programes per als objectius 1 i 2
de les accions estructurals.

Ø Explotar les sinergies amb altres polítiques comunitàries.
Ø Facilitar l’intercanvi d’experiències entre les regions.
Les accions innovadores es concentren en tres prioritats
principals:

Ø Economia regional basada en el coneixement i en la

una de las tres prioritats és Ø
la societat de la informació

innovació tecnològica

Societat de la informació,
desenvolupament regional

aplicacions

per

al

Ø Identitat regional i desenvolupament sostenible

aprovació d’INNOBAL XXI
presentada pel Govern

El finançament previst per a les accions innovadores és al
voltant de 400 milions d’euros en el període 2000-2006. Com a
resultat del primer anunci de sol·licitud de propostes el maig
de 2001, 103 regions de les 154 elegibles varen presentar una
proposta i 81 varen ser acceptades per ser confinançades pel
FEDER, entre les quals hi ha INNOBAL XXI, presentada pel
Govern balear.
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Sinergia entre les accions d’IDT
i les del FEDER
Conferència de Lió el
desembre del 2000

Per ressaltar la complementarietat mútua de les polítiques de
la societat de la informació i de desenvolupament regional, els
comissaris Liikanen i Barnier, de la Comissió Europea, varen
organitzar conjuntament la conferència «Societat de la
informació i cohesió econòmica, social i territorial: 2000-2006,
una nova oportunitat» el mes de desembre del 2000 a Lió i
se’n tragueren conclusions importants, com ara:

societat de la informació i !
cohesió econòmica, social i
territorial

La societat de la informació és un mitjà per aconseguir la
competitivitat de les regions i mantenir ocupacions
estables.

! Els fons estructurals són un important catalitzador per

finançar el procés cap a la societat basada en el
coneixement.

! El període 2000-2006 és una oportunitat per fer més i
millor.

Més cohesió entre les
polítiques d’IDT i els fons
estructurals

més cohesió entre les
polítiques d’IDT i els fons
estructurals

Fons
estructurals

Programa IST
e-Europa
IDT

Programes operatius

Activitats de

take -up

Accions Pilot i de
demostració per a
l’economia digital

Sinergia

WP 2001, 2002,
FP6

Iniciatives
comunitàries:
INTERREG, URBAN
Mesures innovadores

(e.g. RISI 1994 98)

2003 Revisió a
mig camí

Font: Interpretació sobre prestacions de la Comissió Europea a la Conferència
de Lió i Tenerife.

Importància de les
orientacions del VI
Programa Marc i de
l’avaluació a mig camí dels
fons estructurals

Per això serà de més importància procurar treure profit de les
possibles sinergies entres els instruments d’investigació i
desenvolupament tecnològic i les polítiques de cohesió i
desenvolupament regional aprofitant les oportunitats que
ofereixen el VI Programa Marc i l’avaluació a mig camí dels
fons estructurals.

Com es va llançar Iniciativa e-Europa
la iniciativa La nova Comissió Prodi comença a funcionar el setembre de
1999 i ja en el Consell d’Hèlsinki de desembre d’aquell any es
e-Europa? presenta la iniciativa «e-Europa: una societat de la informació
per a tots» com una de les noves iniciatives estrella per
modernitzar l’economia europea.
La iniciativa e-Europa es basa en la constatació que la

Llibre verd: Les Illes Balears en la societat de la informació i del coneixement

18

Introducció
combinació del ràpid progrés en les tecnologies digitals i la
creixent globalització econòmica donen pas a una nova
economia. També es basa en dos desenvolupaments
principals:

! El creixement exponencial d’Internet: «Internet és el nou
motor de l’economia.»

! El poder creixent de la informació: «La informació és la
gasolina de la nova economia.»

accelerar la transició cap a
la societat de la informació

El fi principal de la nova iniciativa e-Europa és accelerar la
transició cap a la societat de la informació per assolir més
progrés econòmic i cohesió social. El pla e-Europa vol actuar
com un catalitzador del canvi i es proposa tres objectius clau:

! Connectar cada llar, escola, empresa i administració.
! Crear una cultura digital a Europa.

«arribar a ser l’economia
basada en el coneixement
més dinàmica i competitiva
del món, capaç de
creixement econòmic
sostenible, amb més i
millors feines i més cohesió
social»
mètode obert de coordinació

! Assegurar que la transició a l’era digital sigui un procés

socialment inclusiu, que es fonamenti en la confiança del
consumidor i reforci la cohesió social.

En el Consell Europeu de Lisboa dels dies 23-24 de març de
2000, la Unió Europea es fixa un ambiciós objectiu estratègic
per a la pròxima dècada: «Arribar a ser l’economia basada en
el coneixement més dinàmica i competitiva del món, capaç de
creixement econòmic sostenible, amb més i millors feines i
més cohesió social.»
A Lisboa, els caps d’estat i de govern conviden la Comissió i el
Consell a preparar: una pla d’acció ampli sobre la iniciativa eEuropa utilitzant un mètode obert de coordinació basat en una
avaluació comparativa de les iniciatives nacionals combinada
amb la iniciativa e-Europa i la comunicació «Estratègies per a
l’ocupació en la societat de la informació».5
El pla d’acció e-Europa 20026 rep el suport del Consell Europeu
de Feira i parteix de tres objectius clau revisats:

Una Internet més barata,
ràpida i segura
Invertir en les persones i en
la formació

1. Una Internet més barata, ràpida i segura:
a) Un accés més barat i ràpid a Internet
b) Una Internet més ràpida per als investigadors i estudiants
c) Xarxes segures i targetes intel·ligents
2. Invertir en les persones i la formació:
a) L’accés de la joventut europea a l’era digital
b) Treballar en un economia basada en el coneixement
c) La participació de tothom en l’economia basada en el
coneixement

estimular la utilització
d’Internet

3. Estimular la utilització d’Internet:
a) Accelerar el comerç electrònic
b) L’administració en línia: accés electrònic als serveis públics
c) La sanitat en línia
d) Continguts digitals per a les xarxes mundials
e) Sistemes de transport intel·ligents
En la gènesi i en el desenvolupament del pla d’acció e-Europa
han tingut un paper important altres quatre iniciatives de la

5
6

COM (2000) 48 final.
COM (2000) 330 final.
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Quines altres
iniciatives
acompanyen
e-Europa?

estratègia
per a l’ocupació

han tingut un paper important altres quatre iniciatives de la
Comissió Europea. En primer lloc, l’estratègia per a l’ocupació
que amb la primera iniciativa europea varen formar la base del
pla d’acció Europa 2002, aprovat pel Consell Europeu a Feira.
Altres tres iniciatives s’han desenvolupat i han contribuït a
donar suport a e-Europa 2002: e-Learning, adreçada al món
de l’educació i l’aprenentatge; Go Digital, adreçada a l’àmbit
de les petites i mitjanes empreses, i e-Content, adreçada a
produir i difondre continguts digitals europeus. D’altra banda,
ha servit de model perquè els països candidats realitzassin una
iniciativa semblant: el pla d’acció e-Europe+. El gràfic següent
indica les relacions entres aquestes iniciatives o una idea del
seu desenvolupament futur després del Consell Europeu de
Barcelona.

e-Learning
Iniciativa e-Europa

Go Digital

Estratègia
per a l’ocupació

e-Content

Consell
Europeu de
Lisboa
Pla d’acció
e-Europa 2002

e-Learning

Go Digital

e-Content

Consell
Europeu de
Barcelona

Conferència
e-Govern

Plan d’acció
e-Europa 2005

Quin serà el futur
d’e-Europa?
font de creixement
econòmic i inclusió social,
de qualitat de vida, i de
creació d’ocupació i
d’oportunitats

Com a preparació de la nova cimera del Consell Europeu el
mes de març de 2002 a Barcelona, els ministres relacionats
amb telecomunicacions i societat de la informació es varen
reunir a Vitòria els dies 22-23 de febrer de 2002 i varen
remarcar la importància del pla d’acció e-Europa com a part
integral de l’estratègia de Lisboa per al creixement, la
competitivitat i l’ocupació.
Els ministres varen reforçar el seu convenciment que ampliar
l’accés a Internet i a les noves tecnologies de la informació i
les comunicacions a la Unió Europea és una font de
creixement econòmic i d’inclusió social, de qualitat de vida, de
creació de més i millors llocs de treball i d’oportunitats per a
tots els ciutadans. En les discussions ministerials es varen
destacar, entre d’altres, els aspectes següents.
El pla e-Europa 2002 contribueix a un increment significatiu de

7

COM(2002) 263 final: e-Europe 2005. Una sociedad de la información para todos
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visió estratègica
i de conjunt

l’accés a Internet i s’hauria de posar més èmfasi en l’ús de
totes les infraestructures de comunicacions electròniques, les
comunicacions mòbils i la televisió digital incloses per
aconseguir un ús més eficient d’Internet.
El pla e-Europa hauria de continuar proporcionant una visió
estratègica de conjunt sobre iniciatives i programes en el camp
de la societat de la informació. Totes les metes rellevants
s’haurien d’integrar i de prioritzar en un document únic, un
nou pla d’acció que rellevaria e-Europa 2002 fins el 2005.

e-Europa 2005

El Consell Europeu de Barcelona dels dies 15 i 16 de març de
2002 consolida la política de desenvolupament sostenible com
a tema horitzontal de totes les polítiques europees, fixa com
una nova prioritat la disponibilitat i la utilització generalitzada
de xarxes de banda ampla a tota la Unió abans del 2005 i
demana a la Comissió la preparació d’un nou pla d’acció eEuropa 2005.

serveis, aplicacions i
continguts segurs

El Consell Europeu de Sevilla dels dies 21 i 22 de juny de 2002
considera el pla d’acció e-Europa 20057 presentat per la
Comissió com una contribució important als esforços de la
Unió cap a una economia competitiva basada en el
coneixement i demana a totes les institucions que n’assegurin
la plena implementació a final de 2005.

àmplia disposició
de banda ampla
seguretat

L’objectiu del pla d’acció e-Europa 2005 és fomentar uns
serveis, unes aplicacions i uns continguts segurs basats en una
infraestructura de banda ampla molt disponible.
El pla e-Europa s’organitza en dos grups d’accions que es
reforcen mútuament. D’una banda, pretén fomentar els
serveis, les aplicacions i els continguts, inclosos tant els serveis
públics en línia com els negocis electrònics; d’altra banda,
aborda la infraestructura de banda ampla subjacent i les
qüestions relatives a la seguretat.
Els objectius resumits d’e-Europa 2005 són els següents:
Per al 2005, Europa haurà de comptar amb:

!
!
!
!
!

uns serveis públics en línia moderns
una administració electrònica
uns serveis electrònics d’aprenentatge
uns serveis electrònics de salut
un entorn dinàmic de negocis electrònics

Per fer possible tot això, també s’haurà de comptar amb:

!

un accés de banda ampla àmpliament disponible i a
preus competitius
! una infraestructura d’informació segura
El pla e-Europa
interrelacionades:

mesures polítiques

s’estructura

entorn

de

quatre

línies

En primer lloc, mesures polítiques de revisió i d’adaptació de la
legislació nacional i europea encaminades a reforçar la
competència i la interoperabilitat, a augmentar el grau de
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sensibilització i a mostrar iniciativa política.

bones pràctiques
avaluació comparativa

coordinació de polítiques
existents

En segon lloc, l’aplicació d’aquestes mesures polítiques tindrà
el suport del desenvolupament, l’anàlisi i la difusió de bones
pràctiques. Es posaran en funcionament projectes que
accelerin la implantació d’aplicacions i d’infraestructures
d’avantguarda.
En tercer lloc, l’avaluació comparativa dels progressos
aconseguits en assolir els objectius i les polítiques al servei
d’aquests fins permetrà fer un seguiment de les mesures
polítiques i reorientar-les, si escau.
Por acabar, la coordinació global de les polítiques existents
generarà sinergies entre les accions proposades. A través d’un
grup de direcció, es tindrà una visió de conjunt de l’evolució de
les polítiques i es garantirà un intercanvi adequat d’informació
entre els responsables nacionals, europeus i el sector privat.
Entre els objectius clau del programa e-Europa 2005 figuren:

objectius clau

! Connexió en banda ampla de les administracions

públiques, els centres escolars i els centres de salut.
! Serveis públics interactius, accessibles a tothom i oferts
per mitjà de múltiples plataformes.
! Prestació de serveis sanitaris en línia.
! Supressió dels obstacles que s’oposen a instal·lar xarxes
de banda ampla.
! Revisió de la legislació que afecta els negocis electrònics.
! Creació d’un grup operatiu sobre ciberseguretat.
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Què es fa en l’àmbit nacional i
regional?: Anàlisi de les experiències
realitzades al nostre entorn per aprofitar les lliçons
apreses
Què es fa en
l’àmbit nacional?

un grup de països, com el
Països Baixos, Dinamarca o
Finlàndia, varen començar el
1994 o el 1995

uns quants governs varen
començar amb documents
de reflexió o de partida
seguits posteriorment per
plans d’acció
el Regne Unit i França varen
començar per aproximacions
parcials abans que per una
estratègia global
INFO XXI

Entre 1997 i 1999, l’Oficina de Projectes de Societat de la
Informació de la Comissió Europea (ISPO) va dur a terme un
estudi de les accions sobre la societat de la informació dels 15
estats membres de la Unió Europea, denominat ESIS, que es
va ampliar posteriorment als 25 països del Mediterrani, de
l’Europa central i de l’Europa de l’est. L’any 2000 es va fer una
ampliació més lleugera als estats membres.
Analitzant les experiències nacionals, des de mitjan anys 90
una sèrie de països membres de la Unió Europea varen
començar a preparar i a publicar estratègies de
desenvolupament de la societat de la informació. Un grup de
països varen començar molt aviat: el 1994 o el 1995. És el cas
dels Països Baixos, Dinamarca o Finlàndia. Els altres governs
varen començar més tard. El 1996, Suècia, Alemanya i
Luxemburg varen publicar estratègies o programes nacionals.
El 1997, Bèlgica i Irlanda varen treure les seves estratègies.
Uns quants governs varen començar amb una iniciativa de
societat de la informació, un llibre verd o una agenda de
govern com a impuls de partida i marc de discussió i d’estudi,
cosa que era seguida un any o dos més tard per plans d’acció
més concrets. Aquest és el cas de Portugal, que va llançar una
iniciativa el 1996 i un llibre verd estratègic, el 1997; el cas
d’Itàlia, que va llançar una agenda de govern el 1995 i un
esquema de referència, el 1997, i el de Grècia, que va treure
el primer llibre blanc el 1995 i el segon, el 1999.
El Regne Unit va començar el 1996 amb un programa
paraigua, una iniciativa de societat de la informació que cobria
diferents àrees, però no va tenir una estratègia global fins al
novembre de 1999. França va llançar un anunci el 1994 en
què sol·licitava projectes d’autopistes de la informació, d’acord
amb una sèrie d’informes a iniciativa del Govern francès, com
l’Informe Théry. Tanmateix, el primer programa d’acció del
Govern per a l’entrada de França en la societat de la
informació tan sols es va produir a començament de 1998.
A Espanya, l’estratègia general no es va adoptar fins al
novembre de 1999. La iniciativa «Info XXI: la societat de la
informació per a tots» representa l’aposta del Govern per
constituir la societat de la informació al nostre país. Info XXI
consisteix en un conjunt estructurat de programes i mesures
d’actuació que contribueixen a impulsar des del Govern el
desenvolupament integral de la societat de la informació i el
seu apropament a la societat civil.
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Què s’ha fet a
altres regions?

En l’àmbit regional, sis regions pioneres (Macedònia central a
Grècia, Nord-Pas de Calais a França, nord-est d’Anglaterra al
Regne Unit, Piemont a Itàlia, Saxònia a Alemanya i València a
Espanya) varen firmar a final de 1994 un memoràndum
d’acord pel qual es comprometien a posar en funcionament a
llarg termini un pla d’implantació de la societat de la
informació a les seves regions i a col·laborar entre ells per
aconseguir aquest objectiu en la iniciativa IRISI (iniciativa
interregional per a la societat de la informació).12

iniciatives IRISI
i RISI

Basada en l’experiència d’IRISI, la Comissió Europea va llançar
el setembre de 1995 un esquema pilot per desenvolupar
iniciatives regionals de societat de la informació denominat
RISI, per al qual varen ser seleccionades 22 regions.
L’esquema pilot RISI estava assistit des de la Comissió per una
sèrie de mesures d’acompanyament amb vista a: ajudar cada
regió a assolir els seus objectius d’una manera més eficient
tenint en compte les experiències dels altres; facilitar la
identificació i l’explotació de noves oportunitats; crear un
fòrum d’articulació d’opinions, que va donar lloc a l’Associació
Eris@, i identificar, desenvolupar i difondre les bones
pràctiques i les lliçons apreses al conjunt de les regions.

mesures
d’acompanyament
identificació i difusió de
bones pràctiques
elaboració d’una estratègia i
d’un pla d’acció

La lliçó més important apresa en la iniciativa RISI va ser la
importància d’elaborar l’estratègia regional per tal de
sensibilitzar i involucrar els actors clau i per desenvolupar un
pla d’acció que contingués les accions més prioritàries i
aglutinadores de l’acció pública i privada. Aquesta aproximació
estratègica va quedar posteriorment recollida en les directrius
de la Comissió per utilitzar els fons estructurals amb relació a
la societat de la informació i a les conclusions de la
Conferència de Lió sobre societat de la informació i
desenvolupament regional del desembre del 2000.
El gràfic que hi ha a continuació recull els principals
components de l’aproximació a una estratègia RISI.13
La regió que aprèn
Gestió del
coneixement

marc estratègic
RISI basat en la gestió del
coneixement, la interacció
social i organitzativa i l’acció
col·lectiva

MARC
ESTRATÈGIC
RISI
Interacció
social i
organitzativa
La regió en xarxa

Acció
col·lectiva
La regió solidària

12
Luis Lozano: «La Unión Europea frente al desarrollo de la Sociedad de la Información en sus regiones». A: Las Regiones y el
desarrollo de la Sociedad de la Información. Diputació de la Corunya, 2000. Coordinador: Antonio Alabau.
13
Luis Lozano, obra citada.
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mecanismes d’aprenentatge
capacitat
de coneixement

capacitat
d’interacció social
compromís
dels actors clau
capacitat
d’acció col·lectiva
acció solidària

anàlisi comparativa
d’estratègies regionals

Quins són els
temes recurrents?

El primer grup d’activitats està encaminat a estructurar els
mecanismes d’aprenentatge i de capacitat de coneixement de
la regió sobre el que està passant per mitjà de la investigació,
l’anàlisi comparada o benchmarking amb regions semblants i
el seguiment dels processos de canvi. L’objectiu d’aquest seria
concentrar-se en els aspectes més rellevants, la comparació de
situacions relatives, l’avaluació d’opcions i d’escenaris i la
gestió del coneixement per arribar a ser una regió que aprèn i
que pot reaccionar al canvi.
El segon grup són les activitats adreçades a incrementar la
capacitat d’interacció social i d’implicació de les diverses
organitzacions afectades pels processos de canvi i
transformació, en primer lloc, amb campanyes de
sensibilització, difusió d’informació i de reflexió i debat
col·lectiu; en segon lloc, cercant la implicació, la participació i
el compromís dels actors clau i la formació d’associacions, i, en
tercer lloc, instrumentant xarxes d’interacció organitzant
canals d’informació, vincles de col·laboració i les xarxes
operatives d’una vertadera societat en xarxa.
El tercer grup s’adreçaria a incrementar la capacitat d’acció
col·lectiva segons noves prioritats i a estructurar-la en plans
d’acció. Això implica la necessitat de tenir visions compartides,
d’establir prioritats i d’assignar recursos, i també de comptar
amb l’enginyeria financera i institucional per instrumentar
l’acció solidària dels diferents agents i instruments de la regió.
Las lliçons i les bones pràctiques d’aquestes experiències i una
bona part de les estratègies regionals desenvolupades
últimament per regions europees han estat tingudes en
compte per elaborar aquest Llibre verd. Per observar els temes
recurrents s’ha realitzat una anàlisi comparativa de les
propostes de vuit regions del nord d’Europa (SchleswigHolstein i Bremen a Alemanya, Escòcia i Gal·les al Regne Unit,
Nord-Pas de Calais i Poitou-Charentes a França, Carèlia del
Nord a Finlàndia i Shannon a Irlanda) i de sis comunitats
d’Espanya (Canàries, Catalunya, Extremadura, Múrcia, Navarra
i València).
Com a resultat de l’anàlisi comparativa s’observen grans
semblances i recurrències en els temes considerats com a més
prioritaris.

àmplies conseqüències
socioeconòmiques i
geogràfiques

Cap de les estratègies analitzades considera que l’enfocament
principal hagi de ser prioritàriament de caràcter tecnològic. Al
contrari, es considera que cal analitzar les àmplies
conseqüències socioeconòmiques i geogràfiques que impliquen
els processos de globalització i de canvi tecnològic. Els
enfocaments solen tenir un caràcter ampli de tipus horitzontal,
amb l’objectiu de reunir visions i coordinar accions en els
diferents estaments implicats.

tendències cap a una nova
economia de comerç
electrònic

Les estratègies aborden les tendències cap a una nova
economia o una economia transformada, principalment per l’ús
d’Internet i el comerç electrònic, amb àmplies repercussions
en el futur de les empreses i en particular de les pimes. La
necessitat d’innovació per afrontar el canvi tecnològic en tots
els processos de producció, distribució i consum és un dels
reptes recurrents, i també el de l’organització dels serveis a les
empreses.
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empreses.

innovació
economia del coneixement
e-Learning
aprenentatge continu

desenvolupament de
comunitats i de continguts
locals
e-govern
reorganització
dels serveis públics

En una economia del coneixement el factor clau és l’educació i
la capacitació dels recursos humans. Consegüentment, un
altre dels temes recurrents és crear mesures per millorar la
capacitat d’aprenentatge, de formació i de capacitació
contínua a totes els nivells, empreses i administracions
incloses. Iniciatives del tipus e-Learning i d’aprenentatge
continu formen un nucli generalitzat en quasi totes les
estratègies analitzades.
La capacitat d’interrelació que proporciona Internet obre
també grans possibilitats per estimular la vida associativa i el
suport a tot tipus de moviments comunitaris i culturals. La
producció de continguts locals a Internet i l’establiment de
xarxes ciutadanes són eines imprescindibles per desenvolupar
les identitats culturals.
Un altre dels temes recurrents és la tendència cap al govern
electrònic o e-govern, amb grans implicacions en la concepció i
l’organització dels serveis públics i de les relacions entre els
poders i les administracions públiques i els ciutadans, i també
en el desenvolupament de la democràcia mateixa. Alguns
serveis determinats, com la sanitat, el transport o el medi
ambient,
tenen
per
la
seva
transcendència
un
desenvolupament especial en algunes de les estratègies
examinades.

necessitat de xarxes o
serveis de banda ampla

Però si l’enfocament principal no sol ser el tecnològic, les
infraestructures d’informació i de comunicació són el suport de
tots els processos de canvi i transformació. Cada vegada més
la infraestructura de banda ampla es fa imprescindible per a
bona part dels nous serveis i aplicacions que poden estimular
vertaders canvis transcendents.

debat obert sobre el futur
desplegament de la banda
ampla a Europa

Atesa la situació preocupant amb relació al desplegament
d’infraestructura de banda ampla a Europa, s’està produint en
aquest moment una gran reflexió política a tots els àmbits: en
l’àmbit de la Unió Europea: en el Consell Informal de ministres
de Vitòria i en el Consell Europeu de Barcelona; en l’àmbit
nacional: en alguns països com Suècia s’han produït grans
avenços legislatius i financers, i en l’àmbit regional: algunes
regions com Escòcia o Gal·les s’enfronten decididament amb
visions de banda ampla.
Una reflexió sobre el paper de les infraestructures de banda
ampla en els àmbits regional i local, en particular com a suport
dels sistemes de ciència i tecnologia, d’educació i
d’investigació, de comerç electrònic i del govern electrònic i
dels serveis públics, ha de ser component obligat d’una
estratègia de desenvolupament de la societat de la informació.
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Marc, funció i objectius
Ø
Ø
Ø

Marc estratègic
Funció i objectius centrals
Un marc integrador
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Marc estratègic: el pla de la societat de la
informació en el marc de planificació estratègica de les
Illes Balears
Quina és la situació
de planificació
estratègica?

Les eleccions del 13 de juny de 1999 varen proporcionar una
majoria parlamentària a les Illes Balears que va implicar un
vertader compromís per a la regeneració democràtica, social i
estructural de la comunitat autònoma.
L’Acord programàtic que es va assolir l’estiu de 1999 preveia
més de 400 accions o projectes de govern que s’agrupaven en
els objectius següents:

Acord programàtic !
de 1999 !

!
!
!
!
Pla d’Acció del Govern !

(2000-2003)

Regeneració de l’activitat pública
Nova estructura institucional
Nou model territorial
Cohesió i benestar social
Ocupació
Economia productiva
Cultura, normalització lingüística

Amb posterioritat, el Consell de Govern va aprovar el Pla
d’Acció del Govern de les Illes Balears (2000-2003), que va
permetre donar coherència global a les diverses polítiques
sectorials per tal d’emmarcar-les en una estructura conjunta
d’objectius i d’estratègies.
Després de l’experiència acumulada en el primer any de
govern, el Pla d’Acció va sintetitzar es objectius de l’Acord
programàtic en tres grans objectius i en onze línies
estratègiques que marcaven el fil conductor de la gestió
quotidiana:

identitat, govern i 1) Crear identitat: govern i governabilitat
governabilitat ! Un govern que actua, respon i ret comptes
! L’energia, l’aigua, el territori i els residus: gestionar
l’escassesa

qualitat de vida i cohesió ! Quatre illes, un país
2) El privilegi de viure a les Balears: qualitat de vida i
social
cohesió social
! Garantir la seguretat i la salut
! Un govern que afavoreix la igualtat d’oportunitats
! Facilitar el dret a l’habitatge
! Els valors humans per mitjà de l’educació, la cultura i

del malbaratament al l’esport
desenvolupament sostenible ! Mobilitat sense conflicte
3)

Qualificar l’economia: del
desenvolupament sostenible
competitivitat.

malbaratament
per mantenir

al
la

! Potenciació dels sectors econòmics balears
! El territori com el principal recurs econòmic
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el pla de la societat
de la informació
com un dels àmbits
de planificació
estratègica
pla de la societat de la
informació

Per dur a terme aquestes línies estratègiques, el Govern de les
Illes Balears ha desenvolupat una sèrie d’instruments de
planificació amb diferents motivacions, les quals a vegades són
purament sectorials però que altres vegades pretenen
aglutinar i coordinar actuacions des d’un punt de vista
determinat de caràcter horitzontal.
El gràfic següent preveu diferents àmbits de planificació
estratègica que es troben en diferent fase d’implementació.
PLANS PROGRAMES I ACCIONS DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS

13

14

28

21

pla d’innovació

25

19

pla d’administració digital
pla sectorial de
telecomunicacions

1

29

30
27

8

7

24

12

16

17

18

2

3

9

11

15

4

6
26

pla de qualitat
sector públic
modernització de
l’Administració

planificació estratègica
basada en xarxes i
plataformes de coordinació i
col·laboració
el pla de la societat de la
informació per impulsar
l’estratègia de Lisboa

PLA DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ(PSI)
12. Xarxipèleg
24. ECO-Mobility
27. IB-SIS Sistema d’Informació Sanitària
PLAN D’INNOVACIÓ(PI)
10. Pla BIT (Estratègia d’Innovació)
20. Suport a Empreses Innovadores
21. Estratègia actuació Parc BIT
22. Identificació i Animació de Clusters
23. TU ets el centre d’atenció
PLA D’ADMINISTRACIÓ DIGITAL (PAD)
3. Base de Dades de Personas
7. WEB Corporativa
8. Sistema Integrat d’Informació Contable
9. FINNOVA
11. Programa SOL- ROL
16. Web expedients de vivenda
17. Web expedientes
18. Web de transportes
30. Personalidad Administrativa Digital

5

20

22

10

23

PSI
PAD
PST

PI
PQ

MA
SP

PLAN SEC. DE TELECOMUNICACIONES (PST)
PLAN DE CALIDAD (PC)
1. Carta de Derechos de los Ciudadanos
2. Registro Unificado
4. 012
5. Reingeniería de Procesos
6. Oficinas de Atención al Ciudadano
15. Integración bases de datos SAC - 012
25. Avales y fianzas
26. Atención al contribuyente
29. Cita previa sector sanitario
SECTOR PÚBLICO (SP)
13. SOIB
14. Mejora de servicios SFM
19. SIGIB
28. Modelo Sanitario Balear
MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN (MA)

L’elaboració d’un pla de la societat de la informació està
emmarcada en aquest esquema de plans que desenvolupen
l’acció de govern i que estan interrelacionats entre si. Aquest
esquema respon a noves tendències en la planificació
estratègica en organitzacions complexes que tendeixen a
abandonar planificacions lineals i jerarquitzades a favor
d’actuacions tramades i estructurades en xarxes i plataformes
de coordinació i col·laboració.
Aquest Llibre verd pretén establir les bases per elaborar el pla
i aportar una nova perspectiva de reflexió que es basa
fonamentalment en l’estratègia fixada per als diversos estats i
regions de la Unió Europea en el Consell Europeu de Lisboa:
«Arribar a ser l’economia basada en el coneixement més
dinàmica i sostenible, en la qual es gaudeixi de plena ocupació
i d’una cohesió econòmica i social reforçada.»
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un nou marc integrador per
coordinar voluntats i
actuacions

En aquest sentit el pla de la societat de la informació no
pretén substituir altres plans o iniciatives ni situar-se en una
dimensió superior. Al contrari, es crea com un nou marc
integrador per coordinar activitats i projectes. A més a més,
vol ser un nou estímul i reforç per sumar voluntats i actuacions
cap a les noves direccions de canvi i d’objectius de la Unió
Europea.
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Funció i objectius centrals: el pla
de la societat de la informació com un marc
integrador per al desenvolupament sostenible de la
societat balear en el segle XXI
document obert i en
permanent revisió

pla globalitzador

Quina és
la nostra visió?

Quins són els
principals
components?
unes bases tecnològiques
sòlides: el pla de
telecomunicacions

Com a conseqüència de les consideracions realitzades en
l’apartat anterior, el pla de la societat de la informació ha de
ser un document obert, amb vocació de futur, i ha d’estar
subjecte a una revisió permanent: d’una banda, per adaptarse al ràpid procés de canvi tecnològic i social de l’inici del segle
XXI; d’altra banda, per seguir l’evolució general del Pla d’Acció
del Govern de les Illes Balears i dels altres plans sectorials
amb què es coordina i amb els quals es produeix un procés
d’alimentació mútua.
El pla ha de ser globalitzador; ha d’abraçar no tan sols els
aspectes tecnològics sinó també els aspectes econòmics,
socials i territorials, i ha de partir amb una ambiciosa visió
integradora i de futur.
Les Illes Balears com una societat evolucionada del segle XXI,
que gaudeix d’alts nivells de qualitat de vida, d’ocupació i
d’integració social basades en un model territorial sòlid, en un
desenvolupament econòmic sostenible i en una plena
participació dels ciutadans i de les empreses en la societat de
la informació i del coneixement.
Amb aquesta visió en ment, el pla s’ha de construir sobre unes
infraestructures de base sòlides, ha de preveure el
desenvolupament de xarxes de telecomunicacions i de
tecnologies d’informació i de comunicació (TIC), que, d’una
manera horitzontal, han de sustentar els seus pilars bàsics i
proporcionar les plataformes en què desenvolupar els
continguts, les aplicacions i el serveis de la societat de la
informació i del coneixement.
Un pla de telecomunicacions específic ha de proporcionar la
base tecnològica en què construir el pla de la societat de la
informació per tal d’assegurar el desenvolupament
reglamentari del mercat, coordinar totes les activitats
importants de govern i orientar la iniciativa privada a força de
posar les bases de cooperació entres els actors rellevants del
sector públic i privat.

quatre pilars bàsics:

Sobre una bona base d’infraestructures, el pla ha de preveure
quatres pilars bàsics, complementaris entre si: territori,
societat, economia i govern.

territori

En primer lloc, el territori, perquè les diferents illes de
l’arxipèlag són la base geogràfica de la identitat balear i de
l’organització insular, el principal repte de la cohesió.
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societat

En segon lloc, la societat: els homes i les dones mallorquins,
menorquins, eivissencs i formenterencs, que són els
destinataris últims de les seves accions.

economia

En tercer lloc, l’economia, que és la base de la generació i de
la distribució de riquesa, de benestar social i de
desenvolupament sostenible.

governança

Per acabar, el Govern i l’Administració, dels quals depèn la
bona governança i el desenvolupament, la gestió i la prestació
dels serveis públics.

Quins són els
objectius
centrals?

Els objectius del pla han de ser també integradors, han de
perseguir la cohesió econòmica, social i territorial, i han
d’aprofitar el potencial de les noves tecnologies per igualar la
situació dels ciutadans davant els serveis administratius.

territori:
cohesió territorial

societat:
cohesió social

En primer lloc, quant al component territorial, l’objectiu
principal seria:
Posar les noves tecnologies d’informació i de
comunicació al servei de la planificació i la gestió
territorial, del desenvolupament sostenible, de la
millora de la qualitat de vida i de la mobilitat per
fomentar la cohesió territorial.
En segon lloc, quant als aspectes socials, l’objectiu principal
seria:
Model de desenvolupament sostenible centrat en les
persones i en el seu benestar, i sustentat en la
preservació dels recursos naturals, la integració dels
seus territoris i la cohesió dels grups socials que el
componen: cohesió social.

economia:
cohesió econòmica

governança:
cohesió administrativa

En tercer lloc, quant a l’economia, l’objectiu principal seria:
Aconseguir unes empreses modernes i diversificades
que puguin competir en els mercats globals, assegurar
un creixement sostenible i durador i perseguir la
cohesió econòmica.
Per acabar, quant al govern, el principal objectiu seria:
Una bona governança que reforci la ciutadania i una
administració en línia al servei de tots els ciutadans,
amb independència d’on es trobin. És a dir, perseguir la
cohesió administrativa.
En la pàgina següent es presenta la visió, els principals
components i els objectius bàsics del pla d’una forma gràfica i
estructurada.
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El Llibre verd
com un marc integrador
per al desenvolupament sostenible
de la societat balear
en el segle XXI
Visió: Las Illes Balears com una societat evolucionada del segle
XXI que gaudeix d’alts nivells de qualitat de vida, d’ocupació i
d’integració social basats en un model territorial sòlid, en un
desenvolupament econòmic sostenible i en una plena
participació dels ciutadans i les empreses en la societat de la
informació i del coneixement.

TERRITORI

Continguts

Aplicacions

Serveis

Les tecnologies
de la informació i
la comunicació al
servei de la
planificació i la
gestió territorial,
del
desenvolupament
sostenible, de la
millora de la
qualitat de vida i
de la mobilitat
dels mitjans de
transport.

Cohesió
territorial

SOCIETAT
Un model de
desenvolupament
sostenible centrat
en les persones i
en el seu
benestar, i
sustentat en la
preservació dels
recursos naturals,
la integració dels
seus territoris i la
cohesió dels grups
socials que la
componen

Cohesió

social

ECONOMIA

Unes empreses
modernes i
diversificades que
puguin competir
en els mercats
globals, que es
puguin beneficiar
plenament de les
oportunitats que
ofereixen les TIC i
que assegurin un
creixement
durador i una
ocupació estable i
de qualitat.

Cohesió
econòmica

GOVERNANÇA
Una bona
governança que
reforci la
ciutadania i la
democràcia, i
una
administració
moderna en línia
al servei de tots
els ciutadans i
les empreses,
amb
independència
d’on es trobin

Cohesió
administrativa

Infraestructures Unes bases tecnològiques sòlides: el pla de telecomunicacions i suport
tecnològic per a la societat en xarxa
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Monografies sobre els
components bàsics
Ø
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Ø

Territori
Societat
Economia
Governança
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Territori:

Les tecnologies de la informació i
les comunicacions al servei de la planificació i la
gestió territorial, del desenvolupament sostenible,
de la millora de la qualitat de vida i de la mobilitat
per fomentar la cohesió territorial
En què consisteix?

L’aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació
(TIC) per fomentar la cohesió territorial a les Balears s’ha
d’orientar cap a:

Ø Fomentar el coneixement i la valoració del seu patrimoni
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Quins són els
principals
components?

territorial.
Racionalitzar les tasques de planificació i gestió territorial, i
també potenciar la participació pública en els processos de
decisió.
Contribuir al desenvolupament territorial sostenible, utilitzar
de manera racional els recursos territorials, reduir els
residus, utilitzar energies i mantenir la qualitat ambiental.
Possibilitar l’increment de la qualitat de vida dels ciutadans.
Incrementar l’eficiència, l’eficàcia, la seguretat i la
sostenibilitat dels sistemes de transport en tots els sentits.
I també ajudar a solucionar els problemes d’escassesa de
nous serveis de transport.

Uns quants aspectes del nostre territori s’han de tenir en
compte a l’hora d’analitzar les propostes per a un pla d’acció
sobre la societat de la informació:

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

El model territorial
Els transports
Les TIC i l’impacte territorial
Les TIC i la cohesió territorial
Les TIC i el desenvolupament sostenible
Les TIC i les tecnologies d’informació geogràfica
Aplicació de les TIC als sistemes de transports intel·ligents

1) El model territorial

el model territorial de les
Balears es caracteritza per
la litoralització

El model territorial a les Balears es caracteritza per la
litoralització, és a dir, l’ocupació de la costa per equipaments
i serveis turístics d’oferta hotelera i complementària, cosa que
requereix elevats nivells d’accessibilitat i de mobilitat.
Tanmateix, la saturació de les costes i les restriccions en
l’ocupació a causa de les diferents figures proteccionistes han
conduït a una nova forma d’urbanització difusa que colonitza
els espais interiors.
La discontinuïtat geogràfica respecte de la península Ibèrica i
del continent es troba cada vegada més superada a mesura
que es diversifiquen els mitjans de transport i que es
generalitzen les infraestructures telemàtiques. Les TIC han de
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discontinuïtat
geogràfica i les TIC

tenir un paper fonamental en el foment de la cohesió
territorial de les Balears, del seu desenvolupament
sostenible i de l’increment de la qualitat de vida dels seus
ciutadans. A l’hora d’aplicar-lo s’haurà d’afavorir l’equilibri
territorial entre illes i entre municipis, s’haurà d’incrementar
l’accessibilitat als equipaments i serveis, s’haurà de millorar el
coneixement del patrimoni territorial i, entre altres avantatges,
s’hauran de reduir els costs i augmentar la qualitat del
transport.

2) Els transports

el transport és un
indicador fonamental de
cohesió territorial
reflex del model econòmic i
territorial dominant
es necessita racionalitzar la
mobilitat per aconseguir
una política de transport
sostenible i menys
agressiva. Tanmateix, una
xarxa social fluida i flexible
depèn d’una mobilitat
sense restriccions
les planificacions de
transport haurien de
preveure una millora en la
qualitat de vida d’acord
amb les polítiques europees
de transport

Els transports són un dels indicadors fonamentals de
cohesió territorial. Els sistemes de transport possibiliten i
generen les relacions econòmiques i socials de la població i,
alhora, són la conseqüència territorial i l’expressió d’aquests
processos d’intercanvi.
El sistema de transport és un reflex del model econòmic
i territorial dominant.
Les directrius i la política de cohesió de la UE assignen als
transports interiors i exteriors un paper de primer ordre per
equilibrar econòmicament i socialment les regions europees.
Però hi ha una gran paradoxa tant en les polítiques de
planificació europees com en les de la major part de les
societats desenvolupades, ja que, d’una banda, es
necessita racionalitzar el creixement de la mobilitat per
aconseguir una política de transport sostenible i menys
agressiva i, d’altra banda, el fet que l’emergència d’una
xarxa fluida i flexible depèn d’una mobilitat sense
restriccions.
Les diferents assignacions d’usos en el territori generen
demandes immediates de mobilitat que han de ser pensades i
dissenyades de forma simultània a les dels usos del sòl. Les
pautes no segregacionistes poden servir igualment per reduir
les necessitats de transports.
Les planificacions en matèria de transport haurien de
preveure la recerca d’una millora en la qualitat de vida
dels ciutadans i la recerca del bé comú per sobre de
l’individual, d’acord amb les polítiques de transport que
caracteritzen l’Europa del mercat únic.
Amb els processos de desenvolupament turístic els transports
interiors i exteriors augmenten enormement en importància.
Quant al sistema de transport interior, es creen vies ràpides
d’accés a les principals ciutats de les Balears, es potencia en
gran manera el transport per carretera, i els principals eixos
—amb un fort component turístic— experimenten ampliacions i
millores. El model no s’ha basat històricament en el transport
col·lectiu, per això el ferrocarril va entrar en una fase de
recessió i d’estancament fins que no s’han pres mesures
recentment per tornar-lo a recuperar.
L’Aeroport de Son Sant Joan adquireix rellevància en la xarxa
nacional i sobretot en la internacional. Canalitza el 20% dels
moviments internacionals registrats en el conjunt dels aeroports
de la xarxa estatal, la qual cosa el col·loca en el número u dins
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del territori nacional; l’11, en el de la UE, i el 43, en el sistema
mundial en trànsit xàrter.
Serà difícil reduir, en un futur immediat, les necessitats
de transport, ja que les societats desenvolupades
tendeixen a augmentar els nivells de mobilitat i,
sobretot, de la mobilitat generada pels desplaçaments
d’oci.
La potenciació del transport col·lectiu serà en part possible per
mitjà de la recuperació de línies de ferrocarril eliminades i de
l’aparició de noves. Els estudis de mobilitat per implantar nous
serveis ferroviaris n’indicaran la viabilitat.

serà difícil reduir les
necessitats de transport ja
que les societats
desenvolupades tendeixen
a augmentar els nivells de
mobilitat, sobretot de la
mobilitat generada pels
desplaçaments d’oci
les TIC incrementen
l’eficiència, l’eficàcia i la
seguretat de tots els
sistemes de transport, a
més ajuden a solucionar els
problemes d’escassesa de
nous serveis

les TIC poden accentuar les
diferències territorials si no
es generen mesures que hi
facilitin l’accés

la cohesió territorial es
marca com un dels
principals objectius de la

S’ha de fomentar una millor seguretat en les rutes
mitjançant polítiques preventives i mesures concretes.
La política de transports ha de ser ambientalment
sostenible. S’han de reduir les externalitats mediambientals
que es generen a partir dels diferents modes. S’han de reduir
els impactes en el medi ambient urbà, els efectes barrera i la
fragmentació del territori que provoquen les infraestructures, a
més de la intrusió visual. Els transport privat no és el millor aliat
per a una política de transport sostenible.
Un altre dels elements que haurien de preocupar en una
política de transport és l’èmfasi en les poblacions i les
zones socialment més desfavorides i l’eliminació de les
diferències de mobilitat per raons de renda.
L’etapa postfordista marca un nou context per al transport.
Les TIC incrementen l’eficiència, l’eficàcia i la seguretat
de tots els sistemes de transport, a més ajuden a
solucionar els problemes d’escassesa de nous serveis.

3) Les TIC i l’impacte territorial
Les conseqüències que les TIC generen sobre el territori
són difícils de mesurar.
Els seus efectes es podran analitzar en un futur a partir de
l’impacte del teletreball, de l’ús de les transaccions comercials,
de l’efecte xarxa (interconnexió i accessibilitat) i del paper de
les TIC com a complementàries més que no substitutòries dels
transports.
El teletreball es pot utilitzar com a factor d’equilibri
territorial i econòmic, a més pot ser un instrument
desestacionalitzador del turisme.

4) Les TIC i la cohesió territorial
La cohesió territorial es marca com un dels principals
objectius de la UE entre els seus estats membres. El 1999 el
Consell Informal de ministres, responsable de la planificació
espacial i de la política regional, va formular a Potsdam
l’European Spatial Development Perspective (Perspectiva
europea d’ordenació del territori - PEOT). El PEOT és un
document que ha de servir de marc de referència per
aconseguir un desenvolupament equilibrat i sostenible del
territori, alhora que reforça la cohesió econòmica i social de la
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UE entre els seus estats
membres

Unió Europea.
El PEOT es fixa tres grans objectius:

Ø
Ø
Ø

La cohesió econòmica i social
La preservació del patrimoni natural i cultural
Una competitivitat més equilibrada del territori

Els seus camps d’acció són tres:

Ø Un desenvolupament urbà policèntric i una nova
relació entre les zones urbanes i les rurals.

Ø La igualtat d’accés de totes les regions europees a la
infraestructura i al saber.

Ø La gestió prudent del patrimoni natural i cultural.
Les diferències entre estats rics i pobres es redueixen;
tanmateix, les disparitats regionals a l’interior dels estats
augmenten, ja que els centres urbans amb fort poder econòmic
tenen taxes de creixement més elevades que altres zones.
Les tendències de desenvolupament
influenciades per tres factors:

territorial

estan

Ø Una integració econòmica creixent.
Ø La importància creixent de col·lectius locals i regionals i del
Ø

seu paper en el desenvolupament espacial.
El desenvolupament de relacions més estretes entre països
veïns.

Les línies de desenvolupament del PEOT orienten les àrees
d’aplicació de les TIC a favor de la cohesió territorial:

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

per traçar una estratègia de
desenvolupament
sostenible cal incorporar-hi
les institucions

el desenvolupament de la
societat de la informació ha
de respondre a esquemes
multisectorials característics
de l’ordenació territorial

Política de defensa de la competència de la UE.
Xarxes transeuropees (transport, comunicació i energia).
Fons estructurals. Enfocament integrat de les ajudes.
Política agrària.
Política mediambiental.
Activitats de préstec del Banc Europeu d’Inversions.

En qualsevol cas sempre caldrà incorporar institucions amb
competències específiques en la gestió del territori, la gestió de
recursos naturals i en activitats econòmiques (agricultura,
turisme, etc.).
La cerca i l’esforç d’aquests mateixos objectius i l’aspiració
general d’aconseguir un desenvolupament espacial coherent,
cohesionat i sostenible s’han de trobar en el desenvolupament
del pla de la societat de la informació.
Des del punt de vista funcional, la concepció i l’estructura de
les actuacions del desenvolupament de la societat de la
informació
han
de
respondre
als
esquemes
multisectorials característics de l’ordenació del territori,
de manera que aquest sigui el suport horitzontal en què
hi hagi de manera coherent el desenvolupament de
polítiques sectorials —infraestructures, xarxes urbanes,
desenvolupament rural, medi ambient, patrimoni cultural...
Els problemes de cohesió territorial tenen un fort component
cultural i econòmic. La cohesió és contrària a la desigualtat i es
contradiu en els desequilibris. Aquesta apreciació és vàlida per
al cos global de la societat i també per articular la societat en
l’espai.
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la cohesió territorial té
components culturals i
econòmics
la Unió Europea reconeix la
problemàtica especial de
les zones insulars i la seva
dificultat per implementar
polítiques i accions de
cohesió territorial

l’espai.
Les zones insulars tenen uns problemes específics que fan
més difícil la implementació de polítiques i d’accions de cohesió.
Aquest fet és reconegut en l’article 158 del tractat
d’Amsterdam: «A fi de promoure el desenvolupament
harmoniós de la Comunitat, aquesta desenvoluparà i
prosseguirà una acció encaminada a reforçar la seva cohesió
econòmica i social. La Comunitat es proposarà, en particular,
reduir les diferències entre els nivells de desenvolupament de
les diverses regions i l’endarreriment de les regions o les illes
menys afavorides.»
Com a resposta al tractat d’Amsterdam, les diferents polítiques
comunitàries han fomentat el desenvolupament d’actuacions
insulars orientades a:

Ø Racionalitzar,

la UE prioritza les iniciatives
orientades a la cohesió
Ø
territorial de zones insulars

potenciar i transformar en accions
permanents les xarxes d’informació i de valoració de les
empreses innovadores, i concedir l’atenció deguda, segons
el criteri d’insularitat, a les iniciatives, als projectes
comunitaris i als instruments financers amb un component
insular.
Desenvolupar programes i iniciatives adreçats a fomentar el
comerç electrònic, l’activitat empresarial electrònica, les
inversions immaterials per a la nova economia, les xarxes
de comunitats d’aprenentatge, a més dels sistemes de
connexió entre universitats, centres d’excel·lència i de
competència i la lluita contra la nova exclusió social:
l’analfabetisme informàtic.

les Illes Balears presenten
problemes de cohesió
territorial a tres nivells:

Les Balears presenten un problema triple de cohesió territorial
derivat de la seva condició d’arxipèlag, problemes que s’han de
reduir amb l’ajuda de les TIC. En concret, cal millorar la cohesió
territorial:

respecte del continent

costs i dificulta el desenvolupament econòmic. Cal fomentar
la connexió entre les regions espanyoles i europees.
Entre les illes de l’arxipèlag. Els recursos i la dotació
d’equipaments i de serveis no és uniforme a totes les illes.

Ø Respecte del continent. La condició insular incrementa els
Ø

entre illes
entre zones i municipis

Ø Entre zones i municipis. Hi ha importants desequilibris

derivats del model de litoralització que presenta el territori.
Les zones costaneres normalment tenen una major dotació
d’equipaments. D’altra banda, també hi ha forts contrasts
entre zones urbanes i zones rurals.

5)
Les
TIC
i
el
desenvolupament sostenible
«El desenvolupament
sostenible satisfà les
necessitats del present
sense comprometre
l’habilitat de generacions
futures de satisfer les seves

La definició més freqüent de desenvolupament sostenible
pertany a l’informe El nostre futur comú (també conegut com a
Informe Brundtland): «El desenvolupament sostenible satisfà
les necessitats del present sense comprometre l’habilitat de
generacions futures de satisfer les seves pròpies necessitats.»
El desenvolupament sostenible s’enfoca a millorar la qualitat de
vida de tots els ciutadans de la Terra, sense augmentar l’ús de
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futures de satisfer les seves
pròpies necessitats»

la novetat de la
sostenibilitat en el context
d’una societat global
postindustrial i de la
informació
els problemes ambientals
obliguen a desenvolupar
estratègies de protecció
fonamentades en els
principis del
desenvolupament
sostenible

recursos naturals més enllà de la capacitat de l’ambient de
proporcionar-los indefinidament. Cal comprendre que la inacció
té conseqüències i que nosaltres hem de trobar formes
innovadores de canviar estructures institucionals i de promoure
conductes individuals. Es tracta d’actuar, de canviar polítiques i
pràctiques en tots els àmbits, des de l’àmbit individual fins a
l’àmbit internacional.
El desenvolupament sostenible no és una idea nova. El que és
nou és una articulació de sostenibilitat en el context d’una
societat global postindustrial i de la informació.
Les Balears, en els darrers anys, han experimentat un
progressiu deteriorament de la seva qualitat ambiental a causa
de: l’accelerat desenvolupament de la seva principal indústria,
basada en consum de sòl i recursos; l’extraordinari creixement
de les zones urbanes; la rururbanització; la creixent immigració;
l’increment del transport; etc. Aquest deteriorament té
nombroses manifestacions: l’escassesa d’aigua, els problemes
energètics, el deteriorament del paisatge, l’acumulació de
residus, la urbanització... Aquestes són qüestions que cada dia
preocupen més els ciutadans de les Balears i obliguen els
planificadors i els polítics a desenvolupar estratègies de
protecció fonamentades en els principis de desenvolupament
sostenible.
Les TIC han de contribuir de manera decisiva a formular
i
implementar
estratègies
orientades
al
desenvolupament sostenible.

6) Les TIC i les tecnologies de
la informació geogràfica
Des del darrer quart del segle XX, les tecnologies de la

les tecnologies de la informació han tingut un interès especial per aplicar la
informàtica al tractament de la informació geogràfica, cosa
informació geogràfica, que
ha revolucionat completament els mètodes tradicionals
entre altres millores d’aproximació al coneixement geogràfic. Són moltes les àrees
significatives, han d’aplicació de les tecnologies de la informació geogràfica i s’han
creat de forma contínua noves línies de desenvolupament.
generalitzat l’accés i
l’intercanvi de la informació En concret les tecnologies de la informació geogràfica:
geogràfica per mitjà Ø Han facilitat l’inventari de recursos territorials i també han
proporcionat mecanismes per millorar-ne l’anàlisi i la
d’Internet.
interpretació.
Ø Han substituït els mètodes i les tècniques tradicionals de
Ø

representació cartogràfica per potents sistemes de
generació cartogràfica.
Han revolucionat els mètodes de captació massiva
d’informació territorial gràcies al desenvolupament de la
teledetecció i els sistemes de posicionament geogràfic.
I, entre altres millores significatives, han generalitzat l’accés
i l’intercanvi de la informació geogràfica a través d’Internet.

nombroses disciplines Ø
utilitzen les tecnologies de
la informació per tractar la Rere el conjunt de sistemes i tecnologies que desenvolupen el
informació geogràfica tractament de les informacions geogràfiques hi ha una nova
ciència, coneguda com a ciència de la informació geogràfica
(teledetecció, geografia, (geographic information science), que és una disciplina que en
enginyeria civil, cartografia,
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enginyeria civil, cartografia,
topografia, geodèsia,
fotogrametria, ecologia,
arquitectura, informàtica,
etc.)
els SIG són considerats la
tecnologia per excel·lència
de les ciències de la
informació geogràfica
els GPS han revolucionat
els mètodes de producció
geogràfica

les TIC milloren en gran
manera el coneixement de
l’entorn

els darrers anys ja ha adquirit en l’àmbit acadèmic anglosaxó la
categoria d’àrea de coneixement científic i està experimentant
una important difusió. Es tracta d’una ciència multidisciplinar, ja
que hi convergeixen la cartografia, la geodèsia, la
fotogrametria, l’estadística espacial, la psicologia, etc.
Els sistemes d’informació geogràfica (SIG) són considerats la
tecnologia per excel·lència de les ciències de la informació
geogràfica. De fet, els SIG han evolucionat com a eina per
convertir-se en tecnologia i finalment s’han legitimat
com un domini científic.
La tecnologia GPS ha provocat una revolució dels
mètodes de producció cartogràfica. Ha obert noves
perspectives per localitzar elements mòbils i ha millorat
notablement la precisió de les localitzacions espacials. A més a
més, s’han reduït sensiblement els costs de captura
d’informació i a curt termini s’hauran de replantejar els
sistemes d’actualització i de manteniment de la informació
geogràfica.
Les TIC milloren en gran manera el coneixement de l’entorn.
L’aplicació de tècniques com la teledetecció, els sistemes
d’informació geogràfica, els GPS, etc. contribueix decisivament
a analitzar i modelitzar la realitat geogràfica, permet
racionalitzar la presa de decisions i fomenta la participació
pública. Els impactes ambientals produïts pels projectes de
planificació
i
d’ordenació
territorial
poden
veure’s
extraordinàriament minimitzats gràcies a l’aplicació de les TIC.
A més a més, les tasques d’informació, de difusió i de formació
també se’n veuen fortament beneficiades.

7) Aplicació de les TIC als
sistemes de transport. Sistemes
intel·ligents de transport (SIT)
les TIC incrementen
l’eficiència, l’eficàcia i la
seguretat de tots els
sistemes de transport, a
més ajuden a solucionar els
problemes d’escassesa de
nous serveis

Des dels anys vuitanta es treballa a aplicar les TIC als
transports i els avenços es produeixen en els denominats
sistemes intel·ligents de transport o transports assistits (SIT).
Amb la finalitat d’aconseguir uns transports més segurs,
eficients i ambientalment sostenibles s’implementen a poc a poc
els resultats, per mitjà d’aplicacions i de serveis, de la política
d’I+D no tan sols a Europa sinó també al Japó i als EUA.
Els avenços i les innovacions es produeixen en tots els
modes de transports i bona part d’aquests es troben encara
en fases experimentals. De tota manera, el concepte dels SIT
com a generadors d’una major eficàcia, seguretat i menor
contaminació en els mitjans de transport s’aplica estrictament
als transports terrestres, ja que els primers símptomes de
saturació es produeixen a les ciutats i als seus accessos, per
això es comença a investigar com solucionar-los. Tanmateix, en
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l’objectiu últim de les
polítiques consisteix a
aconseguir els màxims
nivells de benestar
possibles mitjançant les
noves tecnologies
es concreten en: seguretat
en carreteres, eficiència de
trànsit i reducció d’impactes
sobre el medi ambient

una de les àrees més
treballades són els serveis
d’informació de viatges i
concretament els que es
basen en la intermodalitat i
en la difusió de la
informació sobre la
intermodalitat
els reptes són: els avenços
mateixos de les TIC,
implementats o no en els
transports, i les aplicacions
matemàtiques que
permetin respostes en
temps real
el ràpid creixement de la
telemàtica en els transports
és la tendència més
important en aquest sector
a l’any (2001)
els SIT urbans i interurbans

sentit ampli els SIT s’estenen a tots els modes de transport.
L’objectiu últim de les polítiques consisteix a aconseguir els
màxims nivells de benestar mitjançant les noves tecnologies.
Els màxims nivells de benestar es concreten en:
seguretat en carreteres, eficiència de trànsit i reducció
d’impactes sobre el medi ambient.
Les tecnologies de la informació i la comunicació no tan
sols s’apliquen als processos de distribució de
mercaderies sinó també al trànsit de passatges tant pel
que fa a les infraestructures com als vehicles mateixos,
i això afecta tots els modes de transport.
Les TIC aplicades als transports apareixen englobades en tres
grans àrees: sistemes d’informació de viatges i de trànsit,
sistemes d’informació en transports públics i gestió de
mercaderies.
S’assisteix a un procés de falta de rutina i de sincronització en
la vida social, i això genera noves necessitats de sincronització.
Aquesta evolució no tan sols és pròpia dels desplaçaments sinó
que concerneix el conjunt d’activitats socials postfordistes que
es troben diversificades.
No s’esperen grans canvis en les dimensions de les ciutats,
però sí en l’estructura per edats, cosa que influirà en la
demanda de transport, amb més necessitats per a la població
envellida i per als desplaçaments turístics.
Una de les àrees més treballades són els serveis
d’informació de viatges i concretament els que es basen
en la intermodalitat i en la difusió de la informació sobre la
intermodalitat.
Uns quants són els avantatges d’aplicar les TIC als transports:
proporcionen mobilitat i alhora augmenten en seguretat i
confort; redueixen la congestió del trànsit; ofereixen informació
als conductors i als passatges, cosa que fa augmentar els
nivells d’accessibilitat; optimitzen els fluxos de trànsit en la
infraestructura de transport i trànsit existent; permeten
l’ordenació del trànsit i l’increment de la mitjana de la velocitat
en els viatges; augmenten l’eficiència de les operacions de nolis
i càrregues; redueixen els impactes negatius en el medi
ambient, i promouen el creixement econòmic.
Els reptes de les TIC en els transports són dos: els avenços
tecnològics mateixos de les TIC, implementats en els
transports, i les aplicacions matemàtiques que permetin
respostes en temps real.
Segons estimacions de la UE, la telemàtica aplicada als
transports comprèn aproximadament el 40% del
conjunt del mercat telemàtic.
El ràpid creixement de la telemàtica en els transports és la
tendència més important en aquest sector a l’any (2001); la
segona es materialitza en l’expansió de l’aplicació del GPS als
transports; la tercera, en el pagament a distància i les targetes
intel·ligents; la quarta, en el concepte de pagament per ús de
serveis —com la carretera— i la comercialització d’aquests.
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són el mode de transport
més important, per volums
globals de viatgers i
mercaderies transportats i
per inversions i moviment
econòmic generats
els SIT contribueixen a
integrar els mitjans de
transport urbans i
interurbans en un sol
sistema de transport

Els SIT urbans i interurbans representen el mode de
transport més important, tant des del punt de vista de
volums globals de viatgers i mercaderies transportats
com pel que fa a inversions i a moviment econòmic
generats.
Les TIC a les rutes urbanes i metropolitanes disposen d’una
gran marc d’aplicació que els permet contribuir a evitar
congestions, millorar nivells de seguretat, disminuir els nivells
de contaminació i per tant ajudar a implantar una política de
desenvolupament sostenible. Aquest és un dels principals
objectius de la implementació d’una política de SIT a Europa en
l’àmbit general i especialment en la xarxa transeuropea de
carreteres.
Els SIT contribueixen a integrar els mitjans de transport urbans
i interurbans en un sol sistema de transport, a planificar els
transports urbans i a disminuir la congestió. A més ajuden a
disminuir la durada del viatge i els nivells d’accidentalitat i
incrementen la capacitat de les vies. També constitueixen un
mercat econòmic en alça.

els objectius generals dels Els objectius generals dels SIT són: eficàcia, seguretat i
SIT són: eficàcia, seguretat transport sostenible, la informació en els viatges i el guiatge
i transport sostenible, automàtic de vehicles.
informació en els viatges i Els objectius específics són diversos:
el guiatge automàtic de Ø Possibilitar més seguretat en la conducció, ja que ajuden a
minimitzar els riscs i el nombre d’accidents.
vehicles
Ø Reduir els retards en el viatge.
Ø Reduir els costs d’operació mitjançant més productivitat, tot
i que els costs d’inversió siguin més elevats.

Ø Optimitzar la infraestructura existent, ja que la fa més
efectiva amb menys necessitat de construir nou viari.

Ø Satisfer els clients que s’acostumen als SIT.
Ø Contribuir a llarg termini a disminuir la contaminació i a
millorar el medi ambient, ja que disminueixen els nivells de
congestió.

les aplicacions fonamentals
dels SIT urbans i
interurbans se centren en:

Les aplicacions fonamentals dels SIT són molt variades,
des dels sistemes d’informació avançada, la gestió del trànsit a
les ciutats, la gestió del trànsit per carretera a les cruïlles i als
corredors de transport i els programes de pagament electrònic,
fins a la creació de vehicles intel·ligents que automatitzen
funcions i permeten la conducció assistida. Es destaquen com
les més importants les següents.
Aplicacions dels sistemes intel·ligents de transport (SIT)

gestió del trànsit a les Gestió del trànsit a les ciutats
ciutats Ø Gestió del transport públic: sistemes
Ø
Ø

de localització automàtica
dels vehicles amb prioritat dels autobusos en vials, intercanvis i
intermodalitat, informació a bord en temps real, planificació de
viatges i adquisició electrònica de tiquets.
La resposta a la demanda de transport és una forma intermèdia
de transport públic i privat que usa autobusos petits i serveis de
taxi conjuntament i que estan interrelacionats per un SIT.
És difícil separar els avenços tecnològics en els transports públics
urbans dels SIT que s’hi han implementat, ja que l’avenç de la
tecnologia s’ha fet simultàniament a la incorporació de les TIC al
seu sistema de funcionament.
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Ø

Ø

Ø

gestió del trànsit per
carretera i ordenació de les
artèries

Ø

gestió d’incidents i sistema Ø
integrat de gestió Ø
d’emergències Ø

seu sistema de funcionament.
D’una banda, sorgeixen millores exteriors en els sistemes
d’autobusos, com vies reservades a les ciutats, control de
semàfors, prioritats..., mentre que d’altres formen part del seu
sistema, com la incorporació de sistemes d’ajuda d’explotació
(SAE), aplicacions telemàtiques mòbils, etc. A més apareixen
sistemes nous d’automatització en els moviments gràcies als quals
es pot arribar a no haver-hi conductor.
Els transports col·lectius es troben, d’una banda, o bé mesclats
amb el transport privat o bé amb infraestructura parcialment
segregada, i, d’altra banda, amb infraestructura controlada amb
plataforma per al transport col·lectiu independent, sense cruïlles a
nivell amb vehicles o persones. Els sistemes automàtics guiats
disposen de vehicles més petits als del metro o ferrocarril, però
requereixen segregació de la via i de la plataforma de guiatge.
Un sistema de transport públic automàtic guiat és un mode de
transport constituït per una flota de vehicles sense plataforma,
totalment independent de la resta, que opera sota el control d’un
ordinador pel que fa al trànsit a nivell, en túnel o en viaducte.
El sistema de trànsit ràpid personal és de recent aparició i és el
més conegut dels nous sistemes de transport col·lectiu.
Representa un canvi revolucionari en la concepció dels transports
col·lectius, ja que combinen els aspectes positius del vehicle privat
amb els del transport col·lectiu convencional. Podran operar de
forma automàtica, a alta freqüència i velocitat, i entre orígens i
destinacions a sol·licitud dels viatges.
Monitoratge de carrers i gestió de l’aparcament.
Gestió del trànsit per carretera i ordenació de les artèries.
Gestió d’incidents i sistema integrat de gestió d’emergències.

On som? Tendències i criteris a Europa
En l’àmbit europeu, les línies d’aplicació de les TIC en el foment
de la cohesió territorial i en el desenvolupament sostenible
estan definides principalment per la política regional
europea i pels seus instruments de programació i
desenvolupament:
programes
operatius,
iniciatives
comunitàries, accions innovadores...

Tecnologies de la informació
geogràfica a la UE
projectes:

En l’àmbit específic de les tecnologies de la informació
geogràfica, la UE desenvolupa nombroses activitats
relacionades amb la cohesió territorial:

Ø Projecte COGI (Interservice Commitee for Geographical

COGI
Ø

GISCO

Information within the Comisión <http://www.ecgis.org/cogi/>). Els seus objectius són formular una política
definida per l’adquisició, l’ús, el manteniment i la difusió de
la informació geogràfica per planificar i gestionar les
activitats de la UE.
Projecte GISCO. És part de la unitat E4 (Regional Accounts
and Indicators, Population and Geographical Information
Systems) a l’oficina d’estadística de la Unió Europea:
Eurostat. El seu principal objectiu és dissenyar i
desenvolupar les TIC en la integració i l’anàlisi de la
informació geogràfica de la UE.
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CORINE

Ø CORINE (Land Cover Database) (CLC2000). L’objectiu és
Ø

INSPIRE
Ø

GALILEO

generar una base de dades territorial sobre els usos del sòl
a partir de teledetecció (IMAGE2000).
INSPIRE (Infrastructure for Spatial InfoRmation in Europe).
El seu objectiu és coordinar l’ús de les noves tecnologies de
la informació geogràfica per construir bases de dades
territorials en l’àmbit europeu que permetin formular,
implementar, controlar i avaluar les polítiques comunitàries.
GALILEO. És una de les apostes tecnològiques més
importants de la UE en matèria de tecnologies de la
informació geogràfica i de les telecomunicacions. El
projecte, realitzat per l’Agència Espacial Europea, té per
objectiu implantar una sèrie de satèl·lits d’observació
terrestre que permetran, entra altres activitats,
desenvolupar tecnologies de posicionament geogràfic global
d’alta precisió.

Europa
i
els
sistemes
intel·ligents de transport
A més a més també és important mencionar que l’ús de les
tecnologies de la informació geogràfica apareix de forma
recurrent en nombrosos programes d’investigació del V
Programa Marc i en diverses línies d’acció dels programes de la
societat de la informació. En particular en el programa d’acció
CPA3: ús d’informació geogràfica.
La contribució de les TIC al desenvolupament econòmic
d’Europa està present en tots els documents de la UE, molt
especialment des del 1983, quan es comença a parlar de la
societat de la informació en el Llibre blanc de Delors. Entre
els objectius de la Comissió hi ha el d’animar les autoritats a
integrar la telemàtica en els transports per carretera i en
els projectes de planificació d’infraestructures de transport.

estimular l’ús d’Internet, a
través de sistemes
intel·ligents de transport,
constitueix un dels tres
objectius del pla eEuropa
2002

En els documents més recents («e-Europa 2002. Una societat
de la informació per a tots») s’insisteix a convertir Europa en
l’economia més competitiva i dinàmica del món, i a respondre la
necessitat urgent d’explotar les oportunitats de la nova
economia de la informació. Estimular l’ús d’Internet, a
través de la introducció de sistemes intel·ligents de
transport, és a dir, de sistemes de transport assistits per
telemàtica, està inclòs en un dels tres objectius del pla eEuropa (juny 2000).

el repte és afrontar una
mobilitat, que augmenta de
forma constant, a través
d’unes xarxes
d’infraestructura de
transports que són finites.
Les xarxes afronten el
problema de la seguretat,

El repte d’Europa consisteix avui dia a afrontar el conflicte
existent entre la necessitat en la restricció de l’increment de la
mobilitat i l’emergència d’una fluida i flexible xarxa social, la
qual depèn d’una mobilitat sense restriccions.
És a dir, d’una banda, la demanda de mobilitat, que augmenta
de forma constant, en unes xarxes d’infraestructura de
transports que, d’altra banda, són finites. Les xarxes afronten el
problema de la seguretat, la saturació i l’escassesa de nous
serveis.
El document e-Europa 2002 (Fira 2000), pel que fa als
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problema de la seguretat, transports, i sobretot als transports intel·ligents, se centra
els punts següents:
la saturació i l’escassesa de
Implementació de l’112, servei coordinat d’urgències.
nous serveis Ø
Ø Cel únic a Europa.
e-Europa 2002 es refereix
als transports i, sobretot,
als intel·ligents:
— implementació de l’112
— cel únic a Europa
— serveis d’informació al
viatger
— sistemes intel·ligents en
el transport per carretera
— societat de la informació
en la navegació marítima i
fluvial
— infraestructura de
satèl·lit

Ø Serveis d’informació al viatger amb implicació de les
Ø
Ø

Ø
Ø

aquesta nova era es
caracteritzarà per la
interactivitat entre
vehicles, conductors,
viatgers i xarxes

la telemàtica en els
transports, part de l’ús
amigable de la societat de
la informació

empreses privades.
Sistemes intel·ligents en el transport per carretera.
Comunicació sense fils (AVE), que no afecta el nostre
transport.
Societat de la informació en la navegació marítima i fluvial.
Decisió per continuar utilitzant la infraestructura Galileo
(satèl·lit).

Específicament en transport aeri, un dels més rellevants per a
les Illes Balears, a Europa es consideren com a temes prioritaris
en què aplicar la telemàtica els següents:

Ø Gestionar el trànsit aeri per mitjà del cel únic europeu per
Ø

Ø
Ø

el V Programa Marc de la
UE compta com a objectiu
últim fonamentar la
societat mòbil en la societat
de la informació

en

al final del 2002.
Generalitzar l’ús de tecnologies comunes, com el GPS o la
ràdio cel·lular, perquè les usen tant les companyies com els
passatges. Es requereixen: els GNSS (Galileo representa un
proposta de sistema europeu de navegació via satèl·lits),
CNS, ADP quan el monitoratge per radar no és efectiu o
bases de dades sobre el terreny.
La gestió d’aeroports, que implica l’optimatització tant de
les operacions prèvies al vol com de les posteriors.
L’aviònica: a través de l’aplicació de sistemes cada vegada
més sofisticats amb relació a les operacions en terra i a la
preparació de les tripulacions i els controladors aeris.

En el IV Programa Marc de la UE es varen abordar grans
àrees d’aplicació dels SIT: la navegació mitjançant satèl·lit per a
tots els modes (GNSS); la intermodalitat de passatgers:
informació de viatges, pagaments a distància i integrats,
operacions amb transport públic; la intermodalitat en la
càrrega, el transport per carretera: informació al conductor,
instruments de pagament, gestió de xarxes, de trànsit i control
en el vehicle, el transport aeri, el transport amb ferrocarril, i el
transport marítim.
El V Programa Marc de la UE compta com a objectiu últim
fonamentar la societat mòbil en la societat de la informació.
Aquesta nova era es caracteritzarà per la interactivitat entre
vehicles, conductors, viatgers i xarxes.
Es prioritzen les accions transeuropees, a més dels serveis
globals i el mercat internacional. Compta amb quatre
programes d’àrees temàtiques, a més d’altres tres programes
de caràcter horitzontal (com els GNSS o navegació per
satèl·lits): qualitat de vida; ús amigable de la societat de la
informació; creixement competitiu i sostenible, i energia, medi
ambient i desenvolupament sostenible.
El desenvolupament de la telemàtica en els transports es
genera a partir de l’ús de la societat de la informació. En aquest
ús, en els sistemes i serveis d’informació als ciutadans, es troba
l’eix de transport i turisme.
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El V Programa Marc es fonamenta en dos grans temes:

el V Programa Marc es
fonamenta en dos grans
temes: la gestió del
transport basada en la
informació i la infomobilitat

-

La gestió del transport basada en la informació. És a
dir, la gestió per mitjà d’una infraestructura intel·ligent que
sigui comuna a tots els modes de transport. Els serveis de
condicions meteorològiques per a la seguretat, sobretot
marítima i aèria; serveis via RDS/TMC per a usuaris de
carretera; els vehicles de carretera, i els vehicles
intel·ligents d’assistència a la conducció i d’assistència en el
viatge.

-

La infomobilitat, multimèdia per a la infomobilitat i
serveis associats. Un dels principals objectius consisteix a
estendre la plataforma bàsica d’Internet per a solucions
que cobreixin les necessitats d’usuaris públics i privats;
aplicacions mòbils d’Internet; mobilitat personal, i mobilitat
virtual (seguretat, viatges i oci, serveis d’informació sobre
condicions meteorològiques, etc.).

Els projectes se centren en les àrees de treball següents:
sistemes d’informació de conductors i viatgers, SIT per a
ciutats, transport de mercaderies, xarxa de carreteres i gestió
de la demanda, sistemes d’assistència avançada en la
conducció, transport aeri, transport marítim i transports
col·lectius.
Els projectes s’adrecen a validar i demostrar els
sistemes intel·ligents en la infraestructura i els vehicles
per a tots els modes, la intermodalitat inclosa, és a dir,
les cadenes de mobilitat per a passatgers i mercaderies.

tant en el IV Programa
Marc com en el V les
tecnologies de la societat
de la informació
contribueixen a tenir més
seguretat, més eficiència i
menys contaminació
produïda pels mitjans de
transport

L’eix transport-turisme es basa en l’ús amigable de la societat
de la informació i té els objectius següents: desenvolupament
de tecnologies de la informació i la comunicació i de sistemes
d’infraestructura
de
transport
i
vehicle
de
futur,
desenvolupament de sistemes i serveis d’innovació basats en la
localització, desenvolupament de la interoperabilitat i
interconnexió de la informació turística i altres serveis de valor
afegit a Europa i desenvolupament de l’estructura legislativa
adequada com a suport polític per explotar i implementar
aquests sistemes.
Tant en el IV Programa Marc com en el V les tecnologies
de la informació contribueixen a tenir més seguretat,
més eficiència i menys pol·lució dels mitjans de
transport mitjançant les accions següents:
Possibilitar a passatgers i proveïdors més accés en temps real;
ajudar passatgers, conductors i distribuïdors de càrrega a
avisar-los dels retards, les congestions i els viatges
innecessaris; diversificar el trànsit per rutes alternatives;
transferir càrrega a altres modes que no siguin la carretera, el
ferrocarril i el transport marítim inclosos; contribuir a la
integració multimodal de passatgers; reduir accidents;
incrementar la productivitat; augmentar la capacitat mitjançant
aquestes infraestructures; reduir l’ús d’energies no renovables i
la pol·lució mediambiental.
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On som? El Pla d’Acció del Govern de les

Illes Balears (2000-2003)

model de gestió pública, de
desenvolupament
territorial, de
desenvolupament econòmic
i de desenvolupament
social

l’estratègia respecte de la
qualitat de vida i la cohesió
social compta entre els
seus objectius «facilitar i
abaratir la mobilitat a les
Illes, entre aquestes i amb
la Península; afavorir el
transport col·lectiu, i
millorar les infraestructures
viàries i ferroviàries per
agilitar la mobilitat i
garantir la seguretat viària»

El Pla d’Acció del Govern de les Illes Balears (2000-2003)
defineix 4 models: model de gestió pública, de
desenvolupament territorial, de desenvolupament econòmic i de
desenvolupament social. A partir del reconeixement de la
situació de cada un d’aquests models, es defineixen les
estratègies que s’han de seguir i els instruments per assolir els
objectius que s’hi plantegen.
El model de desenvolupament
característiques següents:

territorial

té

les

Tendències: congestió de sistemes urbans, augment
generalitzat de la mobilitat i incorporació progressiva dels
criteris de sostenibilitat en la normativa territorial.
Debilitats: infradotació d’infraestructures de mobilitat interna i
la incoherència del sistema col·lectiu de transport.
Oportunitats: compromís polític de desenvolupar el ferrocarril.
Fortalesa: la dotació d’infraestructures d’accessibilitat.
Amenaces: forta demanda de mobilitat.
Necessitats: adaptació de les possibilitats de mobilitat al
model (participació d’ajuntaments).
Una de les estratègies que desenvolupen els models esmentats
es denomina «El privilegi de viure a les Illes: qualitat de vida i
cohesió social». Entre els seus objectius destaquen el següents:
«Facilitar i abaratir la mobilitat a les Illes, entre aquestes i amb
la Península; afavorir el transport col·lectiu, i millorar les
infraestructures viàries i ferroviàries per agilitar la mobilitat i
garantir la seguretat viària». Aquests objectius, a més del seu
efecte positiu sobre la competitivitat del territori, tenen un
efecte directe important sobre la qualitat de vida de les
persones.
Diversos programes que pertanyen a aquesta estratègia
s’agrupen sota l’epígraf «Moure’ns sense conflicte»:

dels 25 projectes
estratègics del Pla d’Acció,
dos es refereixen al
transport

-

Programa de Promoció del Transport Públic no
Motoritzat: accions per planificar i coordinar els sistemes
de transport col·lectiu, planificar i impulsar el no motoritzat
i regular el col·lectiu.

-

Programa d’Infraestructures i d’Equipaments de
Transport: accions per crear-ne de nous i millorar els
existents.

-

Programa del Cost de la Mobilitat: accions per reduir el
cost dels desplaçaments interns i amb la Península.

Entre els més de 300 projectes del Pla d’Acció del Govern s’han
identificat 25 projectes estratègics, dos d’aquests relatius a
transports, centre d’atenció en aquest mandat.
-

Racionalització de les línies regulars de transport de
viatgers per carretera. Actuacions sobre les concessions
amb el suport dels ajuntaments (consens social), adaptació
als models de mobilitat de les Illes, complementació del
model ferroviari.

Llibre verd: Les Illes Balears en la societat de la informació i del coneixement

52

Monografia Territori
-

Pla d’Infraestructures Viàries. Definició del Pla 20002008, criteris i prioritats, 2000-2004; adaptació als models
de mobilitat de les Illes; millora de la seguretat viària;
adaptació de les ajudes econòmiques de l’Estat al Pla
d’Infraestructures i al model de mobilitat; Pla
d’Infraestructures Ferroviàries; definició del Pla 2000-2008,
criteris i prioritats, 2000-2004; anàlisi dels instruments de
gestió i propostes.

Creació de l’Empresa SITIBSA
El Govern de les Illes
Balears assumeix que la
informació territorial és un
instrument fonamental per
aplicar amb criteri les
polítiques territorials

La Llei 6/1999 de les directrius d’ordenació territorial en l’article
80 assenyala: «El Govern de les Illes Balears desenvoluparà, en
coordinació amb els consells insulars i els ajuntaments, un
sistema d’informació territorial.»
L’any 2001 es va crear una empresa de caràcter públic,
SITIBSA (Sistema d’Informació Territorial de les Illes Balears),
finançada inicialment per l’Administració però amb la vocació
d’autofinançament mitjançant la venda dels seus productes.
S’establirà un preu per a cada producte, que haurà de ser el
mateix per a administracions, ciutadans i empreses.
El Govern de les Illes Balears assumeix que la informació
territorial és un instrument fonamental per aplicar amb criteri
polítiques territorials en un model de descentralització de
competències en matèria d’ordenació territorial. Cal disposar de
dades territorials (infraestructures, urbanisme, sòl vacant,
estructura de la propietat, usos del sòl, etc.) per aconseguir el
compliment de les DOT: seguiment dels plans territorials
insulars, aplicació de polítiques de cohesió territorial, actuacions
de control de creixement, cooperació en la gestió d’hisendes
locals, etc.
Els elements següents es consideren bàsics:

Ø Canvi en la concepció de la producció d’informació com a
Ø
Ø
Ø

inversió en lloc de com a generadora de despesa.
Homogeneïtzació dels sistemes de suport i d’organització
compatibles entre diversos usuaris: interoperabilitat.
Unificació de la informació.
Construcció de bases de dades temàtiques a diverses
escales.

Què cal fer? Cohesió
la nostra visió
objectiu de futur

territorial
Illes Balears

a

les

Les TIC tenen un paper cabdal en el foment de la cohesió
territorial de les Illes Balears. Les TIC estan al servei de la
qualitat de vida, de la mobilitat i de la gestió dels recursos
territorials. El fet d’aplicar-les afavoreix l’equilibri territorial
entre illes i entre municipis, permet incrementar l’accessibilitat
als equipaments i als serveis, facilitar la millora del coneixement
del patrimoni territorial, reduir costs i incrementar la qualitat del
transport.
Per assolir l’anterior visió de futur, es proposen les estratègies
següents en l’àrea de cohesió territorial:
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ESTRATÈGIES DE COHESIÓ TERRITORIAL:

1) Aplicar les TIC al coneixement de la realitat
territorial balear.
2) Aplicar les TIC al desenvolupament d’instruments
per planificar i gestionar el territori.
3) Aplicar les TIC al foment del desenvolupament
sostenible.
4) Aplicar les TIC a la cohesió territorial de les Balears
a diferents escales geogràfiques.
5) Aplicar les TIC a la planificació i la gestió integral
del transport.

aplicar les TIC al Estratègia 1. Aplicar les TIC al
coneixement de la realitat coneixement de la realitat territorial
territorial balear balear
Ø Construcció, manteniment coordinat de bases de dades

Ø

Ø
Ø

Ø

aplicar les TIC al
desenvolupament
d’instruments per planificar
i gestionar el territori

geogràfiques del territori balear en un marc d’interoperació
i d’exportació de la informació a tots els nivells, incloses la
cartografia topogràfica, la cartografia temàtica (patrimoni
natural i cultural) i la metainformació.
Dotació i foment de les infraestructures, dels serveis i de
les aplicacions de la informació geogràfica per accedir a la
consulta, la gestió i l’anàlisi de les bases de dades
geogràfiques.
Potenciació de sistemes de teledetecció espacial i GPS per
captar informació i monitoratge del territori balear.
Foment de les activitats formatives i d’investigació en
tasques d’inventari, de gestió i de planificació de recursos
territorials mitjançant l’ús de tecnologies de la informació
geogràfica.
Desenvolupament d’un llibre blanc i d’un llibre verd de la
informació geogràfica a les Balears, validat per
l’Administració a totes els nivells. Desenvolupament d’un
pla balear d’informació geogràfica.

Estratègia 2. Aplicar les TIC al
desenvolupament d’instruments per
planificar i gestionar el territori
Ø Foment d’iniciatives de les TIC per desenvolupar
Ø
Ø
Ø

instruments de gestió i planificació de recursos territorials
(gestió i planificació agrícola, forestal, energètica, etc.).
Incorporació del component geogràfic i instruments per
gestionar-lo en les bases de dades de l’Administració.
Foment de l’accés a la informació territorial a tots els
àmbits de l’Administració.
Utilització de les TIC per promoure la participació pública
en els processos de decisió en matèria ambiental i
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territorial.

Ø Aplicació de les TIC per desenvolupar sistemes d’inventari i
Ø

d’avaluació de polítiques públiques: inversions, impacte de
les inversions, etc.
Realització d'accions de difusió i d’entrenament adreçades a
donar a conèixer i aconseguir més rendiment sobre el
potencial i els usos de les tecnologies de la informació.

Estratègia 3. Aplicar les TIC al foment
aplicar les TIC al foment
del desenvolupament sostenible
del desenvolupament
sostenible Ø Desenvolupament d’infraestructures, de serveis i
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

d’aplicacions de les TIC orientats a planificar i gestionar
recursos naturals: aigua, territori, paisatge, gestió de
desastres naturals i foment de la biodiversitat.
Desenvolupament
d’infraestructures,
de
serveis
i
d’aplicacions de les TIC per gestionar residus.
Desenvolupament
d’infraestructures,
de
serveis
i
d’aplicacions de les TIC per utilitzar energies alternatives.
Sistemes de gestió marina i costanera.
Desenvolupament d’instruments per avaluar l’impacte
ambiental d’actuacions.
Aplicació de les TIC per fomentar la participació pública en
el coneixement i la valoració del patrimoni natural i cultural.
Aplicació de les TIC per a l’establiment i el monitoratge
d’indicadors espacials de sostenibilitat.
Foment de l’ús de les TIC per entitats públiques, privades i
entitats no governamentals a favor del desenvolupament
sostenible.

Estratègia 4. Aplicar les TIC a la cohesió
aplicar les TIC a la cohesió territorial de les Balears a diferents
territorial de les Balears a escales geogràfiques
diferents escales Ø Desenvolupament de les TIC en la cohesió territorial de les
Balears amb el continent. Participació en iniciatives d’índole
geogràfiques
nacional i europea que fomentin la cohesió territorial
Ø
Ø

interregional.
Foment d’iniciatives TIC a favor de la cohesió territorial
entre illes.
Aplicació de les TIC en el desenvolupament d’activitats de
cooperació intermunicipal.

aplicar les TIC a la gestió i
la planificació integral del Estratègia 5. Aplicar les TIC a la
transport planificació i la gestió integral del
transport
especial atenció a Palma i a
la seva àrea metropolitana

Línies d’acció
1. Un SIT per a la planificació integral, amb especial
atenció a Palma i la seva àrea metropolitana.

Ø Potenciar la intermodalitat en tots els modes de transport
(carretera, ferrocarril, aeri i marítim) a cada illa.

Ø Potenciar la implementació dels SIT en els transports
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seguretat i eficiència en el Ø
trànsit, en tots els modes,
especialment a les Ø
carreteres 2.

col·lectius interurbans per carretera i en el sistema
ferroviari.
Un SIT integrat de transports metropolitans amb informació
intermodal tant per a residents com per a visitants.
Afavorir la targeta única per a tots els modes.
Seguretat i eficiència en el trànsit, en tots els
modes, però sobretot a les carreteres.

Ø Convertir les carreteres en vies intel·ligents amb sistemes

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

eficiència en el trànsit per 3.
reduir els efectes
mediambientals generats
pels transports mitjançant Ø
la disminució del consum
energètic i de la
Ø
contaminació
Ø

avançats de gestió de trànsit i d’informació als passatgers
en temps real per disminuir els nivells de congestió i per
informar de rutes alternatives.
Potenciar el desenvolupament de sistemes intel·ligents a les
cruïlles entre carreteres i ferrocarrils.
Millorar els SIT en transport aeri.
Millorar els SIT en transport marítim.
Millorar el sistema integrat d’emergències 112.
Afavorir la introducció de les TIC per a operacions en
vehicles comercials (control de flotes i càrregues).
Potenciar l’I+D per incorporar TIC en els vehicles (GPS,
programari i maquinari) per a sistemes de guiatge
electrònic i conducció automàtica.
Eficiència en el trànsit per reduir els efectes
generats pels transports mitjançant la disminució
del consum energètic i de la contaminació.
Potenciació dels transports públics de demanda, en què tot
o una part del servei es fa a partir de la demanda expressa
dels usuaris. Sense horaris ni rutes fixos i amb
automatització de processos.
Potenciació del ferrocarril perquè té més capacitat i
contamina menys.
Incorporació de nous models d’autobusos amb tecnologies
menys contaminants.
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Societat:

Model
de
desenvolupament
sostenible centrat en les persones i en el seu
benestar i sustentat en la preservació dels recursos
naturals, la integració dels seus territoris i la cohesió
dels grups socials que el componen: cohesió social
En què
consisteix?
hi ha diferències abismals
entres els nivells de
motivació, cohesió i
satisfacció comunitària que
va produir la societat
industrial de la postguerra i
els que està produint la nova
economia flexibilitzada

el nivell de
desenvolupament del bé
comú d’una societat, la
qualitat de vida o, en
termes més precisos, el
grau de cohesió social no
depèn exclusivament de
factors vinculats a la
distribució de la renda

el grau de cohesió social
condiciona la satisfacció de
desigs i necessitats del

Segons l’opinió de Richard Sennet, hi ha diferències abismals
entre els nivells de motivació, cohesió i satisfacció comunitària
que va produir la societat industrial de postguerra i els que està
provocant la nova economia flexibilitzada. En l’actualitat, segons
Sennet, ni els incentius de consum per a les generacions més
joves, ni la perspectiva de la construcció d’un futur laboral i
familiar estable, ni la identificació amb una ètica del treball i de
la vida semblen capaços de provocar una experiència subjectiva,
individual i generacional que promogui vincles socials acceptats i
reconeguts.
El grup d’experts d’alt nivell de la Comissió Europea, per
elaborar recomanacions per a la societat de la informació,
assenyala en el seu informe final: «[...] és d’importància
cabdal per a la naixent societat de la informació el problema
que s’ha definit com la inclusió. Associam la inclusió —que
generalment en el llenguatge comunitari es denomina
cohesió— amb el fet que tot individu pugui participar en la
societat. Tant si és ric com si és pobre, tant si es troba al
centre com lluny d’aquest, seria desitjable en una futura
societat de la informació que els individus poguessin exercir un
paper ple en la vida social de la comunitat.»
El significat de la cohesió social com a descriptor de qualitat
dels vincles i les relacions que s’estableixen en el si de la
societat té un abast prospectiu d’indubtable eficiència. Ens diu
coses del present d’una societat, però fonamentalment ens en
diu coses del futur, de la viabilitat com a projecte suggeridor
de vida en comú i de l’expectativa de creixement i
desenvolupament.
Efectivament, el nivell de desenvolupament del bé comú d’una
societat, la qualitat de vida o, en termes més precisos, el grau
de cohesió social condiciona alhora la possibilitat de satisfer
desigs i necessitats del conjunt de la societat, l’expectativa de
ruptura dels límits de classe, la motivació pels objectius
assolits dels ciutadans, el grau de mobilitat i rotació social, la
iniciativa econòmica i productiva, els vincles de relació i de
pertinència i el compromís de tothom amb el benestar.
El grau de cohesió social d’una societat no depèn
exclusivament de factors vinculats a la distribució de la renda,
tot i que avui dia resulta evident la necessitat de perseverar a
l’hora de reivindicar-la. També depèn de la distribució
equitativa de la riquesa immaterial i de les oportunitats de
produir-la (oportunitats, coneixements, capacitats, desigs,
interessos, experiències, recursos instrumentals per a la
interacció social, hàbits d’oci i de cultura, participació en
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desigs i necessitats del
conjunt de la societat i la
motivació pel objectius
assolits dels ciutadans

el treball ha estat, i
continua essent, el factor de
cohesió en la societat
europea
l’acció redistribuïdora de
l’estat ha tingut un paper
central en la integració
social
la societat civil es fonamenta
alhora sobre la família com a
lloc primari de socialització
de la cultura, dels valors i de
les disposicions morals d’una
societat

un quart punt de cohesió
social el constitueix un
conjunt de vincles i de
relacions heterogeni que
tenen a veure amb les
solidaritats properes
el debilitament progressiu
dels vincles socials i la crisi
dels factors tradicionals de
cohesió social generen
amenaces no resoltes sobre
les societats

interacció social, hàbits d’oci i de cultura, participació en
xarxes socials de relació i promoció, etc.).
Entre els molts de factors que poden incidir en el major o
menor grau de cohesió social quatre han estat, sens dubte,
essencials per assentar el que s’ha denominat model social
europeu. El treball ha estat, i continua essent, el primer factor
d’integració en les nostres societats europees. Del treball
depèn la renda, l’estatut professional, el reconeixement social,
bona part de la identitat personal i les relacions socials i, en
darrer lloc, el finançament dels instruments de protecció social
de l’estat (pensions, prestacions, etc.). Per això, el treball ha
de tornar a ocupar el seu lloc modest, però per aquest motiu
és fonamental per conformar una ciutadania que s’enfronti
solidàriament amb el perill de reduir tots els vincles socials i
comunitaris a una espècie de mercat total. L’ordre social
durant més d’un segle s’ha construït sobre el contracte de
treball.
L’acció de l’estat, en segon lloc, ha tingut un paper central en
la integració social mitjançant els serveis públics, la satisfacció
de drets socials bàsics com l’educació o la salut, el sector
públic, la protecció social, la redistribució de la riquesa i
l’extensió de les vies de participació democràtica.
La família ha estat, en gran manera, un tercer element bàsic
de la cohesió social. La xarxa familiar ha constituït una
instància fonamental de mediació entre la persona individual i
l’entorn social. La família compleix, en aquest sentit, una doble
funció: protegeix cada membre dels riscs de la vida social i els
ajuda a incloure’s en el context social.
Finalment, un quart punt de cohesió social és el conjunt de
vincles i de relacions heterogeni que tenen a veure amb les
solidaritats properes de la comunitat en què es viu i que
s’articulen en el que podríem anomenar sistemes relacionals
del ciutadà, que configuren xarxes de relació, protecció i
promoció.
És evident el debilitament progressiu dels vincles socials en els
darrers quinze anys: vincles laborals dèbils, vincles relacionals
dèbils, vincles familiars dèbils en entorns socials en què cada
vegada és més complicada la conciliació familiar i laboral,
vincles socials dèbils promoguts per una lògica centrada
exclusivament en l’èxit individual i finalment vincles culturals o
simbòlics dèbils que condicionen el sentiment de pertinència a
un comunitat en societats cada vegada més fragmentades.
Avui dia tots els factors que han estat decisius en la
conformació del model social europeu actual semblen estar en
crisi. Ja no són on eren, però tampoc no sabem on se
situaran. Les apel·lacions a la flexibilitat laboral, com a
estratègia única de competitivitat de les empreses, i la
precarització creixent de l’ocupació qüestionen la importància
del treball com a factor de cohesió social.
El temps de trobada de les famílies, cada vegada menys i de
pitjor qualitat a causa d’horaris i de jornades incompatibles
amb la vida familiar, fan molt complicat per als cònjuges
complir amb el seu paper orientador, educador i inductor de
conductes socials envers els fills.
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desenvolupades i les seves
expectatives de
desenvolupament sostenible

la nova societat de la
informació i del coneixement
planteja el risc que la
societat europea es divideixi
entre els qui poden
interpretar, els qui tan sols
poden utilitzar i els qui
queden al marge d’una
societat que els dóna
assistència. És a dir, entre
els qui saben i els qui no
saben

es polaritza el mercat de
treball i es generen
categories i formes
d’ocupació cada vegada més
allunyades entre si

es polaritza l’accés al
coneixement i a la formació

la paradoxa d’una economia
basada en el coneixement i
d’un treball basat en la

Es qüestiona el paper de l’estat com a procurador de drets
socials bàsics, ja que s’apel·la a la inviabilitat econòmica del
benestar i els vincles socials es tornen precaris i dèbils enmig
d’un entorn normatiu moral que valora més els resultats de la
interacció social, en clau d’èxits individuals relacionats amb la
capacitat de consum, que no els processos en clau de
compromís amb la societat, el desenvolupament personal, les
relacions i els aprenentatges.
En aquest context els avenços que planteja la nova societat de
la informació i del coneixement «
suposen en si mateixos una
oportunitat i un risc: l’oportunitat de promoure una etapa de
desenvolupament sostingut amb capacitat per distribuir, sense
exclusions, els beneficis materials i immaterials del procés e
n
termes de benestar social, i el risc que la societat europea es
divideixi entre els qui poden interpretar, els qui tan sols poden
utilitzar i els qui queden al marge d’una societat que els dóna
assistència. És a dir, entre els qui saben i els qui no saben.
La Cimera Europea de Lisboa, de l’any 2000, va tenir el mèrit
de subratllar la necessitat d’una perspectiva europea sobre la
dimensió social de la societat del coneixement, expressió que
vol caracteritzar un conjunt de canvis socials i econòmics
vinculats a l’expansió fulgurant d’una nova generació de
tecnologies de la informació i la comunicació, i un nou
paradigma organitzador de l’economia, les estratègies
d’empresa, el treball i la dinàmica de l’ocupació i les relacions
laborals: el coneixement com a factor determinant en la
generació de valor econòmic.
En aquesta evolució cap a una economia basada en el
coneixement, els riscs socials són importants i no haurien de
ser menyspreats: riscs de polarització entre dos models
oposats d’organització del treball: un model neotaylorista per a
les tasques més estandarditzades i banalitzades, i una
organització del treball flexible i enriquidora per a les tasques
més qualificades i creatives.
Es produeix una polarització del mercat de treball, entre
ocupacions segures i ben valorades en el nínxol estable de
l’economia, i una constel·lació d’ocupacions perifèriques,
precàries i subcontractades. També hi ha una polarització
entre diferents formes de treball flexible: d’una banda, una
jornada laboral cada vegada més llarga (treballador accessible
les 24 hores), amb ritmes de treball cada vegada més
intensos, i dessincronització entre el temps de treball i altres
temps socials, i, d’altra banda, illots de flexibilitat socialment
positiva, en què el treball a distància permet conciliar activitats
professionals amb activitats personals o socials.
També es produeix una polarització en l’accés al coneixement i
a la formació, ja que les formes cada vegada més variades de
treball precari difícilment permeten poder realitzar aquest
aprenentatge al llarg de tota la vida, cosa que se sol presentar
com una exigència de futur per a tots els treballadors. D’una
banda, coneixements professionals amb un baix nivell de
distribució social, promotors d’inserció i carrera professional de
qualitat; d’altra banda, coneixements professionals molt
distribuïts, no vinculats a la demanda real de qualificacions i
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d’un treball basat en la
competència és que l’accés
a l’ocupació es fa més
selectiu
el fracàs escolar i
l’analfabetisme funcional
condicionen el domini de
nous codis simbòlics i
tecnològics

d’escàs impacte sobre el pla de carrera dels treballadors.
El risc d’exclusió d’una societat del coneixement té diverses
cares. La paradoxa d’una economia basada en el coneixement
i d’un treball basat en la competència és que l’accés a
l’ocupació es fa més selectiu. En efecte, quan l’aprenentatge
es fa sobretot al lloc de treball, en el si d’una organització, la
barrera d’entrada és més difícil de franquejar per als qui estan
exclosos del treball.
Encara més, en una societat en què no tan sols el treball sinó
també l’accés a la cultura i a l’exercici de la ciutadania es fan
tributàries de les tecnologies de la informació i la comunicació,
el problema del fracàs escolar i l’analfabetisme funcional
adquireixen tota la seva rellevància social, ja que condiciona
aprenentatges ulteriors i el domini de nous codis simbòlics i
tecnològics que permeten als ciutadans interpretar la realitat
social, econòmica i productiva en què viuen i operar-hi amb
llibertat i autonomia.

Una societat de la informació
per a tots
Incloure-hi tothom: els desafiaments
idealment, la societat de la
de la societat de la informació
informació hauria de
Idealment, la societat de la informació hauria de contribuir a
contribuir a reduir l’exclusió reduir l’exclusió, no a incrementar-la. En el Llibre verd. Viure i
social, no a incrementar-la treballar en la societat de la informació: prioritat per a les
la por d’una creixent
exclusió social es fonamenta
en gran manera en el gran
nombre de problemes a què
fan front en l’actualitat els
grups menys afavorits
les oportunitats que
potencialment puguin
plantejar les TIC per a grups
desafavorits no es faran
realitat per mitjà del mercat,
ja que aquests grups no
formen grups consumidors
d’interès comercial

persones s’hi exposa la preocupació que les noves TIC
reforcin, en lloc que redueixin, les desigualtats existents, amb
el risc que aparegui una societat de la informació amb dos
nivells, dividida entre els qui posseeixen i els qui no
posseeixen informació.

El problema de la cohesió social en la naixent societat de la
informació és ampli i complet. No es pot preveure
automàticament la manera amb què els individus amb
diferents capacitats o diferents nivells d’educació accedeixin o
és probable que responguin a les noves oportunitats que
representen les TIC. La por d’una creixent exclusió social es
fonamenta sobre manera en el gran nombre de problemes a
què fan front en l’actualitat els grups menys afavorits (com ara
les persones amb discapacitats, els ancians, els desocupats i
els immigrants) en la seva participació diària en l’activitat
econòmica.
D’una manera relativament estàtica, aquesta por d’una major
exclusió social parteix de la base que els problemes actuals
d’exclusió d’aquests grups continuaran essent en gran manera
els mateixos en el futur. El punt de vista optimista,
contràriament, insisteix en les noves oportunitats que
ofereixen les TIC als grups avui dia exclosos i intenta
identificar els casos en què les TIC podrien convertir-se
vertaderament en tecnologies que permetessin a aquests
grups superar els seus desavantatges.
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les tecnologies s’han
d’orientar sobre manera cap
a la satisfacció de les
necessitats humanes

Això no obstant, no es qüestiona que, amb algunes
excepcions, aquestes oportunitats no es faran realitat tan sols
mitjançant el mercat, ja que els grups exclosos, tal com el
terme suggereix, no formen grups consumidors d’interès
comercial.
Alhora, s’ha d’analitzar seriosament el perill que la societat de
la informació incrementi l’aïllament individual, encara que hi
hagi alguns indicis que pareixen mostrar l’existència de noves
formes de sociabilitat i d’interacció humana centrades en
aquestes noves tecnologies. A més a més, és important la
manera amb què el camp virtual creat per aquestes noves
tecnologies altera la nostra opinió de la realitat concreta.
Contràriament, les tecnologies s’han d’orientar sobre manera
cap a les necessitats humanes.

Desenvolupament a escala humana i
una política de inclusió social
desenvolupament orientada Una política de desenvolupament orientada cap a la satisfacció
cap a la satisfacció de les de les necessitats humanes, enteses en sentit ampli,
necessitats humanes transcendeix la racionalitat econòmica convencional perquè
compromet l’ésser humà totalment. Les relacions que poden
transcendeix la racionalitat establir-se entre necessitats i satisfactors fan possible construir
econòmica convencional una filosofia i una política de desenvolupament que situa les
persones i les seves necessitats com a organitzadors
perquè compromet l’ésser fonamentals
dels objectius i els recursos del desenvolupament.
humà totalment

El concepte de desenvolupament a escala humana es
concentra i se sustenta a satisfer les necessitats humanes
fonamentals; a generar nivells creixents d’autonomia en la
definició i la gestió del projecte d’identitat personal, i a
articular de manera orgànica els éssers humans amb la
naturalesa i la tecnologia, els processos globals amb els
comportaments locals, allò personal amb allò social..., i la
societat civil amb l’estat.

un ésser humà es troba
integrat en una realitat
social no tan sols per la
disponibilitat conjuntural de
recursos per a la
supervivència
la vertadera lluita contra
l’exclusió no consisteix, o
almenys únicament, a tractar
d’integrar els exclosos sinó a
lluitar per una transformació

La modernitat no s’importa, es construeix com a resultat d’un
procés acumulatiu d’informació, d’educació i d’experiència
vital. Comprendre les necessitats com a carència i potència, i
comprendre l’ésser humà d’acord amb aquestes, prevé contra
la reducció de l’ésser humà a la categoria d’objecte del
desenvolupament i pacient de processos de modernització
excloents. La substància fonamental de qualsevol estratègia de
modernització i de canvi social són les persones i les seves
necessitats objectives.
Un element d’un sistema es troba integrat no tan sols pel fet
d’estar dins sinó fonamentalment per contribuir de forma
significativa al seu funcionament (sense possibilitat d’exclusió)
i ser part rellevant de la seva identitat com a sistema. Un ésser
humà es troba integrat en una realitat social no tan sols per la
disponibilitat conjuntural de recursos per a la supervivència
(l’aliment, el treball, l’habitatge) sinó també pel domini
d’aquelles capacitats que li permetin garantir autònomament la
seva inclusió en la societat a què pertany i participar de
manera activa en la conformació de la identitat col·lectiva.
El problema no és tan sols repartir la renda sinó repartir,
també, les oportunitats de produir-la. L’objectiu no és
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i consolidació de les
condicions de treball i de
vida

solament el treball sinó també la possibilitat del treball elegit.
El repte no és ajustar desequilibris individuals en els ciutadans
per reintegrar-los a la vida en societat sinó la possibilitat que
aquests contribueixin a generar el model de convivència. La
solució no és integrar els exclosos sinó eliminar els factors que
condicionen l’exclusió.

Educació i cohesió social en la
societat del coneixement
els escèptics opinaven que
no es pot aprendre ni el que
se sap ni el que no se sap,
ja que ningú no cerca saber
el que ja sap i ningú no pot
cercar saber si no sap el que
ha de cercar
la motivació per aprendre,
per saber, per formar-se, no
és una construcció
condicionada exclusivament
per la determinació de cada
individu

és evident la influència dels
entorns en la conformació
de les actituds i les
decisions que afecten el
desig d’aprendre dels éssers
humans

Ensenyar i aprendre
coneixement

en

la

societat

del

Els escèptics de l’antiga Grècia mantenien que no es pot
aprendre. Segons el seu argument, no es pot aprendre ni el
que se sap ni el que no se sap, ja que ningú no cerca saber el
que ja sap i ningú no pot cercar saber si no sap el que ha de
cercar. Essent irrefutable aquesta proposició, la pregunta és:
com es pot arribar a saber quelcom sobre la realitat? La
trampa és en la bombolla aparent en què els escèptics
semblaven ficar cada individu i en què l’aïllaven del món.
La motivació per aprendre, per saber, per formar-se no és una
construcció condicionada exclusivament per la determinació de
cada individu. No és una decisió aïllada de l’entorn de relació
de cada individu. Decidir formar-se o influir perquè altres
millorin el seu nivell de qualificació són actituds i decisions que
es construeixen en entorns familiars, socials, laborals o
territorials determinats, més o menys favorables.
El fracàs escolar i el baix rendiment educatiu de bona part dels
alumnes no es distribueix aleatòriament pels diferents
estaments i classes socials; al contrari, hi ha una relació quasi
directa entre els resultats acadèmics i el nivell educatiu i
cultural de l’entorn familiar.
Un ciutadà que treballi en una empresa que opera en una àrea
d’activitat productiva intensa en coneixement tindrà la
disposició molt més favorable cap a la formació i
l’aprenentatge permanent que no treballant en una empresa
que opera en una àrea d’activitat productiva intensa en esforç
i en què el lloc de treball i l’expectativa de carrera no li
demana més coneixements ni destreses.
Sigui com vulgui, tot i que és evident la influència dels entorns
en la confirmació de les actituds i les decisions que afecten el
desig d’aprendre dels éssers humans, és imprescindible la
construcció interior de motius abans d’iniciar el procés
d’aprenentatge perquè aquest es verifiqui en tots els sentits
(construcció de significats, desenvolupament de capacitat i
transferència del coneixement i les capacitats dels entorns
socials d’interacció) i produeixi els resultats prevists. Ningú no
aprèn res si no sap per a què.
Els aprenentatges en la naturalesa compleixen sempre una
funció d’adaptació. Les espècies manifesten un potencial
d’aprenentatge o un principi gregari d’organització de les
conductes que els permet adaptar-se a l’entorn i sobreviure.
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els processos
d’aprenentatge de l’ésser
humà estan condicionats
per la necessitat, el desig o
la conducta social dominant

En el cas de l’ésser humà, aquesta funció d’adaptació, de
socialització dels aprenents es complementa amb altres de
naturalesa volitiva, si tenim en compte que la racionalitat de
l’ésser humà permet no tan sols adaptar-se al seu entorn sinó
modificar-lo segons les seves necessitats i desigs. En qualsevol
cas, és que els processos d’aprenentatge són sempre
processos condicionats per la necessitat, pel desig o per la
conducta social dominant en el grup natural de socialització.

Les preguntes clau per a
l’educació del segle XXI són
«per què?» i «per a què?»

Durant el segle XX, les grans reflexions de la didàctica s’han
articulat entorn de dues grans qüestions: «què aprendre?» i
«com aprendre-ho?». Les grans reformes dels sistemes
educatius en el darrer quart de segle s’han centrat justament
en aquestes qüestions: continguts, organització escolar i
model psicopedagògic de referència. El debat entre els models
curriculars comprensius o memorístics s’inscriu en aquest
context.

com ensenyar a desitjar?
com ensenyar a construir
per aprendre?

Tanmateix, les preguntes clau per a l’educació del segle XXI
són «per què?» i «per a què?». La idea que hi trobam trasllada
el protagonisme absolut de l’aprenentatge a l’aprenent. La
societat del coneixement exigeix que tots els ciutadans tinguin
el bagatge instrumental suficient per construir de forma
autònoma els seus interessos i objectius de desenvolupament
personal per interpretar la realitat social en què viu i deduir les
necessitats d’aprenentatge que li planteja per integrar els
aprenentatges en una estructura global de significat, i per
acabar per transferir els aprenentatges a la gestió del projecte
d’identitat i de vida.

en la societat de la
informació i del coneixement
la responsabilitat del
sistema educatiu se centra
no tant en la codificació de
les respostes com a
ensenyar a preguntar bé
les tasques de la
professió d’ensenyar s’han
d’estructurar en un nou
marc social, productiu i
laboral en el qual el temps
de vigència de les qüestions

Com desenvolupar en els ciutadans les capacitats adients per
interpretar la realitat en què viuen i operar-hi? Com ensenyar
a desitjar? Com ensenyar a construir motius per aprendre?
Com ensenyar a articular i a donar sentit global als diferents
esquemes de significat? Com ensenyar a transferir
aprenentatges a situacions de la vida quotidiana? En aquest
context, la responsabilitat del sistema educatiu se centra no
tant en la codificació de les respostes com en la garantia de la
competència per preguntar bé, no tant a transferir informació
com a desenvolupar les capacitats que permeten integrar-la i
dotar-la de significat.
En el segle XXI, la idea d’ensenyar transcendeix la lògica del
d’informar, d’instruir i d’avaluar. Qualsevol suport
multimèdia és molt més atractiu i eficient per a això. Avui dia
bona part de la informació i dels estímuls per formar opinió
que reben els ciutadans es produeix fora dels àmbits educatius
formalitzats a causa fonamentalment de la capacitat de
generar i transferir informació que els diversos mitjans de
comunicació tenen, la qual cosa deixa un espai petit però vital
per als sistemes formalitzats d’educació i la seva funció social.

XIX

Ajudar a definir els objectius de desenvolupament personal
que donen sentit als objectius d’aprenentatge, facilitar la
construcció autònoma de significats a l’alumne i promoure la
transferència dels aprenentatges a la resolució dels problemes
que es plantegen als ciutadans en la seva interacció amb
l’entorn han d’estructurar les tasques de la professió
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tècniques, científiques,
socials i laborals dels
coneixements adquirits és
cada vegada menor

d’ensenyar en un nou marc social, productiu i laboral en el
qual el temps de vigència de les qüestions tècniques,
científiques, socials i professionals dels coneixements adquirits
és cada vegada menor.
La motivació per a l’aprenentatge no té un origen genètic ni és
producte de la revelació. Al contrari, es troba profundament
relacionada amb variables verificables empíricament: la
capacitat dels ciutadans per analitzar la realitat, els fets i les
seves causes; l’existència d’estímuls i de competències per
definir el projecte d’identitat personal; el talent per construir
alternatives als futurs prescrits, i l’expectativa de satisfacció de
necessitats individuals i col·lectives.
Aquestes són les exigències, i el fet que no hi siguin és el
major fre i barrera per generar una cultura social fortament
compromesa amb els paràmetres d’aprenentatge permanent,
la corresponsabilitat social i la iniciativa col·lectiva que demana
la nova societat de la informació i del coneixement.

«la cultura és un conjunt
orgànic de creacions amb el
qual els homes han intentat
resoldre els seus problemes
vitals»

la visió que de si
mateix i del món té qualsevol
ciutadà, el seu paper en
l’organització social i
l’atribució de valor a béns
immaterials com la
informació o el coneixement
s’estableixen seguint un
patró cultural propi de cada
grup o estament social
el capital social al·ludeix a un
conjunt de normes i valors
informals que permeten a les
persones i a les societats el
desenvolupament actiu de la
cooperació i l’intercanvi
social i econòmic

Cultura, tecnologia i societat

La cultura és un producte d’expressió col·lectiva de la societat
format en un procés dinàmic i permanent a través del pas del
temps, la història comuna i el pòsit de la identitat compartida. La
gènesi, per tant, de la cultura com a conjunt de valors, visió del
món, identitat col·lectiva, actitud davant la vida i la mort,
percepció del treball i la festa, la relació amb el medi natural i la
tecnologia o la dimensió espiritual de l’home se situa en el marc
de la pròpia interacció social entre individus i grups. Ortega
al·ludeix al protagonisme social de la cultura quan assenyala:
«[...] la cultura és un conjunt orgànic de creacions amb el qual
els homes han intentat resoldre els seus problemes vitals.»
El desenvolupament cultural d’una societat condiciona la seva
visió del món, el nivell de formació significativa que posseeix
sobre la seva realitat exterior i la seva capacitat per prendre
decisions. Pensar, tanmateix, que la societat moderna —
instal·lada en una pràctica organitzativa complexa, sustentada
per equilibris inestables— respon a un model homogeni de valors
culturals en tots els grups socials que la componen és un
ingenuïtat. La visió que de si mateix i del món té qualsevol
ciutadà, el seu paper en l’organització social, l’atribució de valor
a factors intangibles com l’educació, les relacions socials o el
viatge, el significat de l’oci creador, l’ús de les tecnologies, la
recerca de transcendència en la tasca quotidiana o la idea del
límit en el desenvolupament personal s’estableixen seguint un
patró cultural propi de cada grup o estament social.
El capital social dels individus i dels grups socials al·ludeix a un
conjunt de normes i valors informals que permeten a les
persones i a les societats el desenvolupament actiu de la
cooperació i l’intercanvi social i econòmic. Constitueix un
principi bàsic d’organització del que podríem anomenar
l’organització estamental de la societat de la informació i un
requeriment imprescindible per atribuir valor i significat als
aprenentatges i als nous avenços tecnològics. No és igual de
complex promoure l’ús de noves tecnologies d’informació entre
estudiants universitaris que entre agricultors, microempresaris,
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jubilats o treballadors de la construcció.

la implantació d’una cultura
social d’ús intel·ligent de la
informació requereix
quelcom més que un suport
tecnològic adequat per
accedir-hi
la lògica de promoció d’ús
de les tecnologies de la
informació ha de seguir un
procés cartesià: problema
quotidià, alternativa de
solució, informació, presa de
decisions i solució del
problema

Aquest nivell de complexitat es troba associat al grau
d’allunyament o de proximitat que la proposta de canvi
representi respecte dels codis de conducta social i laboral dels
diferents grups i col·lectius socials. Generar una cultura
tecnològica avançada en el conjunt de la societat i
desenvolupar el potencial d’assimilació tecnològica del conjunt
de la societat són objectius condicionats no tant per la
tecnologia com per les formes de vida i el nivell de
desenvolupament cultural de la societat.
La implantació d’una cultura social d’ús intel·ligent de la
informació requereix quelcom més que un suport tecnològic
adequat per accedir-hi. Requereix que els ciutadans valorin la
informació com un instrument de desenvolupament personal,
que coneguin les vies d’accés a la informació necessària, que
discriminin i categoritzin eficientment la informació, que
seleccionin aquella amb valor significatiu i, sobretot, requereix
la capacitat de prendre decisions a partir de la valoració i el
discerniment de la informació obtinguda; capacitats, totes
aquestes, educables.
Si un ciutadà no es planteja resoldre problemes de la seva
realitat quotidiana mitjançant l’ús adequat de la informació, no
donarà valor a la informació i consegüentment no el
preocuparà manejar tecnologies de ràpid accés a la
informació. La lògica de promoció d’ús de les tecnologies de la
informació ha de seguir un procés cartesià: problema quotidià,
alternativa de solució, informació, presa de decisions i solució
del problema.

Els nous usos alternatius
En un futur molt pròxim tots els ciutadans de les Illes Balears
hauran de ser destres en les tecnologies de la informació i de
la comunicació per tenir un paper actiu en una societat cada
vegada més dependent del coneixement creador. De la
mateixa manera que les societats industrials varen plantejar la
necessitat que el conjunt dels ciutadans conegués les
tècniques de base de l’escriptura, la lectura i el càlcul, el
desenvolupament de la societat del coneixement exigeix que
cada ciutadà tingui una cultura digital, les competències
tecnològiques bàsiques per accedir a les noves oportunitats i
propostes i la capacitat per gestionar autònomament el seu
projecte de desenvolupament personal.
És important entendre les característiques de l’espai generat
per les tecnologies de la informació i de la comunicació amb
l’objectiu de determinar quines són les necessitats formatives i
educatives que genera. Convé destacar que en aquest nou
espai ja no resulta suficient la simple alfabetització, tal com
s’entenia durant el segle passat, en què estava dissenyada per
a les necessitats de la societat industrial. Ara, a més de saber
llegir i escriure, cal dominar instrumentalment les màquines i
interfícies que fan de mediadores entre els éssers humans i
aquest nou espai, de la mateixa manera que els llibres han
estat durant molt de temps el principal mediador entre els
éssers humans i el coneixement.
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El primer, tot i que no l’únic,
dels elements de la transició
cap a la societat del
coneixement és la destresa
dels ciutadans amb les
noves eines que permeten
accedir als coneixements
cal tenir molt en compte
que les noves tecnologies
permeten establir nous tipus
de relacions entre alumnat i
professorat, que, alhora,
estan configurant models
educatius innovadors

El primer, tot i que no l’únic, dels elements de la transició cap
a la societat del coneixement és la destresa dels ciutadans
amb les noves eines que permeten accedir als coneixements i
la generalització de la cultura digital adaptada als diferents
contexts d’aprenentatge i als diversos grups destinataris. Es
tracta d’un imperatiu essencial per evitar l’aparició de noves
fragmentacions socials i per reforçar la cohesió social i les
oportunitats d’ocupació.
D’altra banda, la tecnologia està tenint un impacte en
l’organització dels centres, en els mètodes educatius, en
l’estructura i en els continguts dels programes educatius, i
obre el camí cap a un nou entorn d’aprenentatge. Cal tenir
molt en compte que les noves tecnologies permeten establir
nous tipus de relacions entre alumnat i professorat, que,
alhora, configuren models educatius innovadors.
Tot plegat ha de configurar un nou entorn d’aprenentatge que
afavoreixi l’autonomia, la flexibilitat, la interconnexió de les
matèries i la progressiva relació entre els centres de generació
i transferència de coneixement, de manera que es faciliti
l’accés de tots els ciutadans als recursos de la societat del
coneixement.
A més d’instruments de relació i d’interacció social, les TIC
suposen també una oportunitat de desenvolupament
professional. S’haurien de potenciar significativament les
accions d’orientació professional en aquest camp i, a través
seu, la millora del nivell de formació dels joves sobre
trajectòries formatives, competències i qualificacions
demanades pel mercat de treball, i oportunitats d’ocupació en
perfils professionals associats al desenvolupament i la
utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació.

per aspirar al ple èxit de la
integració de les tecnologies
de la informació en
l’educació i la formació, s’ha
de disposar de serveis i
acabar, i per aspirar al ple èxit de la integració de les
continguts adients i de Per
tecnologies de la informació en l’educació i la formació, s’ha de
qualitat. Resulta disposar de serveis i continguts adients i de qualitat. Resulta
absolutament essencial per absolutament essencial per a aquest projecte la implicació de
la indústria.
a aquest projecte la
implicació de la indústria Cooperació educativa i administració
de l’educació en xarxa

Les tecnologies de la informació permetran una intensificació
sense precedents de la cooperació i l’intercanvi dins de l’espai
educatiu i cultural. Aquesta intensificació pressuposa la
transformació dels centres d’ensenyament i de formació en
centres polivalents de transferència de coneixement.

les tecnologies de la
informació permetran una
intensificació sense
precedents de la cooperació
i l’intercanvi dins de l’espai
educatiu i cultural

Durant els darrers anys, nombroses escoles i universitats,
entre les quals hi ha la Universitat de les Illes Balears, han
començat a construir entorns virtuals d’aprenentatge i
d’ensenyament. Aquests espais i camps virtuals han permès la
connexió en xarxa d’un nombre cada vegada més elevat de
professors, d’alumnes i de tutors.
Aquest moviment ha de fomentar, amb ple respecte de la
diversitat cultural i lingüística, la interconnexió dels espais i
campus virtuals i l’establiment de xarxes d’universitats,
d’escoles, de centres de formació i de centres de recursos
naturals. Aquestes xarxes estan destinades a afavorir els
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l’establiment d’una xarxa de
formació de formadors
experts en l’àmbit de l’ús
educatiu de tecnologies
seria decisiu per poder
disposar de formadors
competents
aquestes xarxes estan
destinades a afavorir els
intercanvis d’experiències de
bones pràctiques educatives
i de formació, i també el
desenvolupament de
l’ensenyament i la formació
a distància

intercanvis d’experiències de bones pràctiques educatives i de
formació, i també el desenvolupament de l’ensenyament i la
formació a distància.
L’establiment d’una xarxa de formació de formadors experts
en l’àmbit de l’ús educatiu de tecnologies seria decisiu per
poder disposar de formadors competents que responguin a les
necessitats actuals i futures en matèria d’educació i de
formació, tant pel que fa al dèficit de qualificacions tècniques
com pel que fa a l’ús d’eines, de tecnologies i de mètodes
adaptats als nous requeriments. Aquesta xarxa haurà
d’integrar la formació dels formadors, els professors, els
administradors i els gestors del sistema financer.
El sistema permetria, a més, promoure un model de formació
per a docents basat en estratègies d’administració del
coneixement en xarxa, un model que permeti compartir
instruments
didàctics
o
experiències,
metodologies,
d’avaluació, programes, etcètera entre centres i generar per
tant inventaris de bones pràctiques o bases de dades de
projectes didàctics d’aula o debats tècnics professionals sobre
diagnòstics escolars o problemes de procediments.
Igualment, podria incorporar informació sobre projectes de
centre, propostes de reflexió i debat sobre qüestions que
afecten el conjunt de la comunitat educativa, procediments de
tutoria en línia per als alumnes i les famílies, informació a les
famílies sobre factors que afavoreixin el rendiment escolar dels
fills o propostes d’exercicis o treballs a casa que permetin
recuperar matèries i reforçar capacitats transversals. A més a
més s’hi podrien incloure qüestions més concretes com la
relació directa amb el tutor per mitjà del correu electrònic
personalitzat mitjançant el qual es poguessin fer propostes,
justificar un falta, demanar un permís o autoritzar la
participació en una activitat del centre.

Una dimensió local per a la
societat de la informació

les tecnologies de la
informació modifiquen la
dimensió de l’entorn
immediat dels individus,
entès com entorn immediat
tot allò que els resultat
accessible

Un dels efectes més notables de l’actual revolució de les
tecnologies de la informació consisteix a modificar la dimensió
de l’entorn immediat, tot allò que els resulta accessible.
Aquest entorn, que en les societats primitives estava limitat
pels sentits, s’ha vist progressivament ampliat primer per
l’escriptura i la impremta; després, per les telecomunicacions,
fins a arribar a l’àmplia extensió actual que han possibilitat les
xarxes informàtiques i que l’han convertit en pràcticament
il·limitat, cosa que modifica de forma essencial la dimensió
local dels individus, entesa com la dimensió d’allò accessible a
cada individu o col·lectivitat.

les xarxes complementen
els territoris físics com a
suport per a la sociabilitat,
tant a les zones perifèriques
com a les ciutats

Les comunitats són xarxes de llaços interpersonals que
proporcionen sociabilitat, suport, informació, un sentiment de
pertinència i una identitat social. La proximitat geogràfica va
perdre la seva preeminència en la constitució de les relacions
socials a moltes zones urbanes fa ja més de trenta anys i
varen ser substituïdes per xarxes virtuals que actuen com a
suport de a la sociabilitat.
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en aquest context, els usos
d’Internet són
fonamentalment
instrumentals i adquireixen
el seu sentit social en
relacionar-se amb el treball,
la família i la vida quotidiana
dels usuaris

D’aquesta forma, Internet i les tecnologies que hi estan
relacionades ofereixen un potencial extraordinari per expressar
els drets dels ciutadans i la comunicació entre grups socials.
Com posa de manifest Manuel Castells: «Els moviments socials
del segle XXI són accions col·lectives organitzades i dirigides
cap a la transformació dels valors i les institucions que es
manifesten en Internet i a través seu.»
A partir de la segona meitat de la dècada dels vuitanta, una
gamma àmplia de comunitats locals de tot el món es varen
connectar a la xarxa. Aquest experiment va posar de manifest
que la connexió global d’aquestes comunitats locals els
permetia reforçar la seva autonomia i representativitat en els
seus contexts locals, ja que podien beneficiar-se de la
informació, el suport, els recursos i la legitimitat que provenien
de les fonts globals de solidaritat i connexió, en lloc de
dependre exclusivament de les seves connexions locals.
Malgrat algunes dificultats experimentades per les primeres i
més emblemàtiques d’aquestes xarxes, tot indica que hi ha
possibilitats per construir una nova societat civil global,
construïda per l’organització en xarxa de xarxes informàtiques
de base comunitària. Ara com ara, els governs i les
administracions públiques sembla que han descobert la
potencialitat de la xarxa com a tauler d’anuncis electrònic en
què publicar la seva informació institucional sense realitzar un
vertader esforç d’interacció bidireccional real. Aquest esforç
sembla que seria particularment fructífer per a les
administracions locals, com ha demostrat l’experiència de les
xarxes ciutadanes, que han donat ple sentit a l’estratègia
d’articular les comunitats i les xarxes locals i de potenciar la
seva funció social amb l’ús d’Internet.

On som? Tendències i criteris a Europa

El Consell Europeu de Lisboa va transmetre un nou ímpetu a la
política de desenvolupament sostenible europea en fixar un
nou objectiu estratègic per a la UE: «Convertir-se en
l’economia basada en el coneixement més competitiva i
dinàmica del món, capaç de créixer econòmicament de
manera sostenible amb més i millors treballs i amb més
cohesió social.» Obtenir aquest objectiu requereix una
estratègia global adreçada a:

Europa s’ha de convertir en
l’economia basada en el
coneixement més
competitiva i dinàmica del
món, capaç de créixer
Preparar el pas a una economia i a una societat que
econòmicament de manera !
estiguin basades en el coneixement mitjançant la millora de
sostenible amb més i millor les polítiques sobre la societat de la informació i d’I+D,
ocupació i amb més cohesió l’acceleració del procés de reforma estructural a favor de la
social competitivitat i la innovació, i la culminació del mercat interior.
!
Modernitzar el model social europeu mitjançant la
inversió en capital humà i la lluita contra l’exclusió social.
!
Mantenir les perspectives econòmiques sòlides i les
expectatives de creixement favorables mitjançant l’aplicació
d’un conjunt de mesures polítiques macroeconòmiques
adequades.
Més enllà de la simple evolució tecnològica, la societat de la
informació representa un canvi econòmic incomparable. Amb
el comerç electrònic les perspectives d’ocupació i d’augment
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de vida són enormes. Tot i que les noves tecnologies en lloc
de reduir les desigualtats existents pot ser que acabin
reforçant-les i generin el desenvolupament d’una societat de
dues velocitats que separi els rics en informació dels
desposseïts d’informació. Per això, cal que hi hagi polítiques
públiques fortes i coherents a favor d’un repartiment equitatiu
de la riquesa i de la cohesió social per equilibrar els progressos
econòmics i la justícia social. Això suposa tres desafiaments
principals:

per això, s’han d’integrar de
manera més estreta les
polítiques dels fons
estructurals i de la societat
de la informació per
estimular l’accés a les TIC i
el fet d’usar-les

! Optimitzar el potencial que representa la liberalització
de les telecomunicacions i el nou marc regulador, evitar
l’accentuació de les disparitats existents, consolidar les
polítiques d’acompanyament a favor del desenvolupament
de les infraestructures i garantir un servei universal que
consisteixi en un grup mínim de serveis oferts a preus
raonables.
! Integrar de manera més estreta les polítiques dels
fons estructurals i de la societat de la informació per
estimular l’accés a les TIC i el fet d’usar-les, i reforçar la
participació local mitjançant pactes regionals i locals per a
l’ocupació amb vista a una nova política de cohesió més
generadora d’ocupació i amb més èmfasi en els recursos
humans.
! Garantir que la societat de la informació sigui una
societat d’integració centrada en les persones, amb
informació utilitzada per elles per fer-ne veure a tothom el
poder.
D’acord amb aquests objectius, la UE, mitjançant «e-Europa
2000/02. Una societat de la informació per a tots», genera
recomanacions i prioritats que en el cas de les polítiques de
cohesió se centren a:

! Donar a la joventut europea accés a l’era digital.
Cal introduir Internet i les eines multimèdia a les escoles i
adaptar l’educació a l’era digital (iniciativa e-Learning).
! Abaratir l’accés a Internet. Cal incrementar la
competència perquè baixin els preus i augmentin les
possibilitats d’elecció del consumidor.
! Una Internet ràpida per a investigadors i
estudiants. Això podria afavorir una cooperació i una
interacció més eficaces entre els diferents laboratoris i
universitats d’Europa en benefici de la investigació i la
informació.
! La participació dels discapacitats en la cultura
electrònica.
! La salut en línia. En aquest àmbit, el recurs de les
xarxes i les tècniques intel·ligents per vigilar la salut, l’accés
a la informació i l’atenció sanitària podria millorar
vertaderament l’eficàcia dels serveis de salut per a tots els
ciutadans.
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la iniciativa e-Learning té
l’objectiu de mobilitzar les
comunitats educatives i
culturals, i els agents
econòmics i socials
europeus per accelerar
l’evolució dels sistemes
d’educació i de formació i
també la transició d’Europa
cap a la societat del
coneixement

per aconseguir el ple èxit de
la integració de les
tecnologies de la informació
en l’educació i la formació
s’ha de disposar de serveis i
continguts adients i de
qualitat. Per això, és
absolutament essencial la
implicació de la indústria

La iniciativa e-Learning té l’objectiu de mobilitzar les
comunitats educatives, culturals i els agents econòmics i
socials europeus per accelerar l’evolució dels sistemes
d’educació i de formació i també la transició d’Europa cap a la
societat del coneixement. Classifica els objectius que s’han
d’assolir en tres grups: infraestructures, increment efectiu del
nivell de coneixements de la població i adaptació dels sistemes
educatius i de formació a la societat del coneixement.
S’estructura entorn de quatres eixos principals: equipament,
formació, desenvolupament de serveis i continguts multimèdia
de qualitat, i desenvolupament i interconnexió de centres
d’adquisició de coneixements.
Pel que fa a l’equipament, l’esforç s’ha de centrar en la dotació
d’ordinadors multimèdia per connectar-se a les xarxes digitals i
millorar l’accés a aquestes dels diferents centres d’educació,
de formació i d’adquisició de coneixements fins a assolir abans
que acabi el 2004 una ràtio d’entre 5 i 15 usuaris per
ordinador multimèdia.
L’esforç de formació s’ha de centrar en el desenvolupament de
les competències que es requereixen per utilitzar les noves
tecnologies. Per això, és imprescindible garantir la
competència tecnològica i didàctica dels educadors en la seva
formació inicial i en la contínua.
Per aconseguir el ple èxit de la integració de les tecnologies de
la informació en l’educació i la formació s’ha de disposar de
serveis i continguts adients i de qualitat. Per això és
absolutament essencial la implicació de la indústria.

Algunes dades de la realitat
social de les Illes Balears
La situació educativa

el 30% dels alumnes de les
Balears abandonen el
sistema educatiu sense
graduar-se en secundària

La situació educativa de les Illes Balears és més aviat precària
si tenim en compte els indicadors que fan referència al fracàs
escolar i al nivell d’estudis assolit per la majoria de la població.
El primer col·loca les Illes Balears en un dels primers llocs del
rànquing d’Espanya, amb més d’un 30% d’alumnes que
abandonen el sistema educatiu sense graduar-se en
secundària. A aquesta xifra contundent, cal afegir-hi la no
menys contundent que posa en evidència que també més del
30% de la població ocupada tan sols té estudis primaris. La
conjunció de les dues dades il·lustra la magnitud del
desafiament que suposa incorporar les Illes Balears a la
societat de la informació i del coneixement.

el 30% de la població
ocupada tan sols té estudis El mercat de treball
primaris

!
L’atomització és la característica fonamental del teixit
productiu balear.
!
El 76% de les empreses té menys de 6 treballadors i
quasi el 60% dels assalariats és contractat per empreses que
no tenen més de 50 treballadors.
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!
El 98% de les empreses creades durant l’any 2000
adopten la forma jurídica de societats limitades.
!
El sector serveis concentra el 75% de les empreses
balears i el 80% dels assalariats.
!
L’estacionalitat de l’activitat es tradueix en la baixa del
14% de les empreses i en la reducció del 25% dels contractes
d’assalariat (78.000 treballadors) entre agost i desembre.
!
La progressió de treballadors assalariats és
espectacular: per cada 100 treballadors de 1992 n’hi ha 150 el
2000. En els darrers 9 anys la població activa ha crescut quasi
un 25%.

els treballadors ocupats amb !
Els treballadors ocupats amb formació professional
formació professional específica (llicenciats, diplomats o amb FP) suposen el 17,5%
específica (llicenciats, de la població ocupada.
Els contractes eventuals per circumstàncies de la
diplomats o amb FP) !
producció varen suposar quasi el 50% dels contractes
suposen el 17,5% de la realitzats l’any 2000, mentre que la suma d’indefinits ordinaris
població ocupada i de foment varen suposar el 5,6%.

!
La taxa d’ocupació de dones a les Balears es troba 9
punts percentuals per sobre de la mitjana nacional.
!
El 6% de la població desocupada té estudis superiors i
el 36,5%, estudis d’EGB.
!
El 13,6% dels treballadors de les Balears ha fet algun
curs de formació contínua subvencionat per Forcem.
!
L’increment acumulat dels accidents laborals en els
darrers 5 anys és del 70%.

les condicions de treball de
!
Les condicions de treball a les Balears no es poden
les Balears no es poden valorar de forma positiva si es comparen amb la mitjana de
valorar de forma positiva si l’Estat espanyol.
es comparen amb la mitjana !
Els salaris són un 10% més baixos, les desigualtats
salarials
entre homes i dones són molt elevades i la jornada de
de l’Estat espanyol
treball és més llarga.

els salaris són un 10% més
baixos, les desigualtats
salarials entre homes i
dones són molt elevades i la
jornada de treball és més
llarga

!
Les Balears presenten pitjors resultats que el conjunt
de l’Estat en condicions de treball, alienació i integració en el
treball. Tan sols l’indicador de qualitat de vida en el treball té
millors resultats que la mitjana estatal.

Pla d’Acció del Govern de les
Illes Balears

Com ja s’ha dit en l’apartat anterior, el Pla d’Acció del Govern
de les Illes Balears s’ha centrat en tres grans estratègies:
1. Reforçar la identitat.
2. Promoure la cohesió social.
3. Promoure la qualificació de l’economia.
Pel que fa als aspectes relatius a la cohesió social, les accions
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s’han centrat en els objectius següents:

! Garantir la seguretat i la salut.
! Promoure la igualtat d’oportunitats.
! Facilitar l’accés a l’habitatge.
! Reforçar els valors humans per mitjà de l’educació, la
cultura i l’esport.
! Millorar la mobilitat de les persones al territori balear.

a les Illes Balears l’esforç de
promoció de la societat de
la informació ja ha
començat a fer-se a través
del programa Xarxipèlag

A les Illes Balears l’esforç de promoció de la societat de la
informació ja ha començat a fer-se a través del programa
Xarxipèlag, en què es compta amb equips multimèdia per
connectar els centres d’educació a les xarxes digitals i millorarne l’accés. A partir d’aquest programa es creen aules
multimèdia als centres de primària i secundària.
El programa suposa, a més, la connexió dels centres en banda
ampla, la posada en funcionament d’una aplicació informàtica
per a la gestió acadèmica i administrativa en xarxa, la creació
del Web Educatiu de les Illes Balears i un programa de
formació del professorat per introduir les tecnologies de la
informació i la comunicació en el sistema educatiu.

Què cal fer? La societat balear de la

informació i del coneixement:
una societat sense barreres

la nostra visió
objectiu de futur
promoure la cohesió i
l’articulació social en xarxes
de cooperació i convivència
minimitzar els riscs de nous
desequilibris socials i
generar noves oportunitats
per al desenvolupament
sostenible

Una societat cohesionada, que s’articula de forma autònoma
en xarxes de cooperació i convivència, que valora la seva
identitat plural i protegeix les seves formes de vida, que aprèn
permanentment i transfereix els aprenentatges a les seves
pautes de conducta, que multiplica la iniciativa individual i
col·lectiva dels ciutadans, que distribueix equitativament la
riquesa material i immaterial i el dret a produir-la, que
s’enfronta amb eficàcia amb els factors d’exclusió i elimina les
barreres que impedeixen o limiten el desenvolupament
personal dels joves, que estima la llibertat i la defineix.
Per aconseguir els fins d’aquesta visió de futur, l’objectiu
general que es persegueix és:
Objectiu general:
Minimitzar els riscs de nous desequilibris socials i convertir els
punts bàsics organitzatius de la nova societat de la informació
i del coneixement en un impuls vertebrador de les diferents
realitats insulars, capaç de reforçar els vincles socials de
cooperació, relació i pertinència i de generar noves
oportunitats de desenvolupament sostenible.
Aquest objectiu general es desenvolupa en unes quantes
estratègies bàsiques, que alhora proposen un conjunt de línies
d’acció, les quals es descriuen a continuació.
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Estratègies bàsiques:

promoure l’autonomia dels
ciutadans i la transferència
social de recursos
multiplicadors d’actors,
d’iniciatives i d’efectes

1. Reforçar l’autonomia dels ciutadans per definir i
gestionar el projecte d’identitat personal.
2. Contribuir a reforçar els factors tradicionals de
cohesió social: treball, entorn familiar i protecció social.
3. Facilitar la superació de les barreres que condicionen
l’accés a la informació i l’ús comprensiu de les tecnologies
d’informació i de comunicació.
4. Reforçar la funcionalitat social de les TIC.
5. Promoure
el
desenvolupament
operatiu
i
l’eficiència de les xarxes socials de protecció,
promoció i relació.
6. Promoure les iniciatives insulars i locals, i impulsar
que convergeixin en aquest marc general

reforçar l’autonomia dels Estratègia 1. Reforçar l’autonomia dels
ciutadans per definir i ciutadans
gestionar el projecte Línies d’acció
d’identitat personal
1. Estimulació i compensació educativa en xarxa.

Objectius:
!
Garantir a tota la població el
domini de capacitats instrumentals
bàsiques per a l’aprenentatge.
!
Contribuir a l’estimulació
primerenca d’interessos personals i
vocacionals.
!
Contribuir a l’enriquiment
cultural i a l’adquisició d’instrument per
a la interacció social dels ciutadans.
!
Orientar la funcionalitat social
de les TIC al reforç de l’autonomia dels
ciutadans per definir i gestionar el
projecte d’identitat personal.

!

Generar aplicacions i desenvolupaments de les TIC per
enfortir les capacitats instrumentals d’aprenentatge (lectura i
escriptura comprensiva, càlcul bàsic).
!
Generar aplicacions i desenvolupaments de les TIC de
reforç educatiu per estimular l’estudi en família i millorar el
temps i la intensitat de l’estudi.
!
Generar aplicacions i desenvolupaments de les TIC
d’informació i de formació per a la vida adulta.
2. Orientació personal i assessorament vocacional i
professional en xarxa.

! Generar aplicacions i desenvolupaments de les TIC

per estimular la vocació primerenca.
! Generar aplicacions i desenvolupaments de les TIC de
suport a l’acció tutorial en els nivells obligatoris del
sistema educatiu.
! Generar aplicacions i desenvolupaments de les TIC de
suport a l’orientació professional i l’elecció de trajectòries
formatives.
! Generar aplicacions i desenvolupaments de les TIC
d’assistència i d’assessorament en xarxa per definir el
projecte d’identitat personal.
3. Enriquiment instrumental.

! Generar aplicacions i desenvolupaments de les TIC per

promoure el plurilingüisme i l’aprenentatge del català,
llengua pròpia de les Balears, en xarxa.
! Generar aplicacions i desenvolupaments de les TIC per
promoure el plurilingüisme i l’aprenentatge de l’espanyol i
les llengües europees en xarxa.
! Generar aplicacions i desenvolupaments de les TIC per
promoure hàbits d’oci i de cultura.
! Generar aplicacions i desenvolupaments de les TIC per
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planificar i gestionar autònomament el desenvolupament
personal (identificació d’interessos, definició d’objectius,
balanç personal de competències, definició de trajectòries
de desenvolupament personal, determinació de pautes de
gestió).

Estratègia 2. Enfortiment dels factors
Enfortiment dels factors
tradicionals de cohesió social
tradicionals de cohesió
social: treball, família, Línies d’acció
serveis públics i protecció 1. Promoure la responsabilitat social de les empreses.
social
! Establir i desenvolupar una etiqueta d’«ocupació de

Objectius:
qualitat» per a empreses generadores de treball estable i
!
Promoure una cultura
de qualitat.
d’empresa de compromís amb l’entorn
! Establir reconeixements honorífics a les empreses que
social favorable a l’aplicació de bones
s’hagin caracteritzat per una major sensibilitat envers la
pràctiques en matèria d’aprenentatge
inserció laboral de col·lectius amb necessitats especials.
permanent, organització del treball,
! Enfortir les xarxes de cooperació empresarial en
igualtat d’oportunitats, promoció
matèria de bones pràctiques de responsabilitat social de
professional, inclusió social i
les empreses.
desenvolupament sostenible.
! Contribuir al lideratge empresarial d’empreses
!
Contribuir a la transparència de
compromeses amb l’entorn.
les oportunitats i les ofertes d’ocupació
! Desenvolupar llocs web per promoure i difondre les
del mercat de treball balear.
directives comunitàries i les bones pràctiques europees en
!
Contribuir a l’enfortiment de la
matèria de responsabilitat social de les empreses.
capacitat d’orientació, d’estimulació i de 2. Intermediació laboral.
suport al desenvolupament personal i
! Generar aplicacions i desenvolupaments de les TIC per
als entorns sociofamiliars.
aconseguir una gestió eficaç i a temps de l’oferta i la
!
Contribuir a millorar
demanda d’ocupació a les Balears.
l’accessibilitat i l’eficiència dels serveis
! Generar aplicacions i desenvolupaments de les TIC per
públics que afecten drets socials bàsics.
difondre oportunitats de formació i d’inserció prelaboral i
!
Millorar la informació que es
laboral.
tramet al ciutadà i el grau
! Generar serveis personals d’ocupació en xarxa per
d’accessibilitat a serveis de les
aconseguir la inserció laboral dels desocupats i millorar
administracions públiques de suport a
l’ocupació de treballadors en actiu.
situacions sociofamiliars de
3.
Promoure
la relació i la trobada familiar.
contingència o de cobertura de
necessitats socials especials.
! Establir sistemes de tutoria en xarxa per al seguiment
familiar de l’evolució dels aprenentatges i les conductes
socials dels escolars dels nivells no universitaris de les
Balears.
! Desenvolupar programes de formació en xarxa per
enfortir les capacitats educadores i orientadores de
l’entorn familiar.
! Promoure llocs web d’informació sobre alternatives
d’oci familiar.
4. Enfortir el sistema públic d’educació.

! Transferir

recursos
didàctics
i
curricuculars,
tecnològics, pedagògics i de gestió en xarxa als centres
del sistema.
! Organitzar un sistema d’administració en xarxa i
connectar entre si els centres del sistema educatiu en el
nivells no universitaris.
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! Enfortir les actituds i les aptituds investigadores dels

docents del sistema educatiu en tots els nivells i connectar
en xarxa dels resultats.
! Desenvolupar xarxes i sistemes d’administració del
coneixement tècnic i docent dels centres del sistema com
a alternativa a la formació contínua del professorat.
! Enfortir les xarxes universitàries de relació i cooperació
investigadora i docent.
! Desenvolupar aplicacions de les TIC per formar els
actors de la comunitat educativa.
5. Optimitzar els recursos, personalitzar les respostes
i millorar l’accessibilitat dels serveis de salut.

! Desenvolupar un sistema integral d’administració en

xarxa dels centres de salut del sistema.
! Transferir recursos tecnològics i de gestió en xarxa als
centres del sistema.
! Desenvolupar sistemes informatitzats que reforcin el
tractament individualitzat de pacients.
! Informatitzar la gestió d’històries clíniques.
! Desenvolupar estratègies de telediagnòstic.
! Desenvolupar
estratègies
informatitzades
de
prediagnòstic i de gestió del flux de pacient.
! Desenvolupar sistemes informatitzats de cita prèvia.
! Promoure sistemes electrònics d’urgència i d’alerta per
a majors que viuen sols o malalts crònics.
! Desenvolupar aplicacions de gestió que permetin la
interacció del ciutadà amb el sistema i la gestió de
reclamacions.
! Desenvolupar aplicacions d’educació per a la salut i la
promoció d’hàbits saludables.
! Desenvolupar aplicacions en línia per assessorar i
resoldre dubtes sobre la salut.
6. Reforçar l’accessibilitat als serveis i les prestacions
socials de les administracions públiques.

! Establir aplicacions i desenvolupaments d’informació

per sensibilitzar sobre la corresponsabilitat social dels
ciutadans en la millora de les condicions de vida de les
persones i les famílies amb necessitats especials.
! Desenvolupar un sistema i un suport unificat
d’informació sobre serveis i prestacions socials de les
administracions públiques.
! Desenvolupar sistemes de recerca que utilitzin com a
organitzadors lògics de la informació expressions i
formulacions de problemes amb significat social vinculats
als problemes concrets de la població.

Estratègia 3. Facilitar la supressió de
barreres
Línies d’acció
facilitar la superació de les
barreres que condicionen
l’accés a la informació i l’ús

1. Cultura tecnològica.

! Generar campanyes divulgatives de sensibilització
social i de promoció de l’ús de les noves tecnologies.
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comprensiu i generalitzat de
les TIC

! Generar procediments d’alfabetització tecnològica de

les famílies a través dels membres més joves dels nuclis
familiars.
! Establir convenis amb organitzacions socials i
econòmiques perquè participin com a agents educadors i
promotors de la societat de la informació.
! Establir convenis amb organitzacions que exerceixen el
Objectius:
lideratge en el seu àmbit d’operació i comprometre’ls com a
!
Promoure la cultura tecnològica
promotors de la societat de la informació.
i els usos quotidians de la tecnologia.
2. Promoció social de destreses tecnològiques.
!
Desenvolupar el potencial
d’assimilació tecnològica de la societat
! Promoure que els docents del sistema d’educació
balear.
adquireixin competències vinculades a la didàctica de la
!
Garantir el domini de
tecnologia.
competències i destreses tecnològiques
! Promoure que tots els docents adquireixin
bàsiques en el conjunt de la població
competències i destreses tecnològiques.
balear.
! Generar processos d’immersió tecnològica en els
!
Garantir l’accés de tots els
escolars dels nivells no universitaris.
ciutadans a equips i infraestructures.
! Obrir els centres públics de nivells educatius no
universitaris a la societat per aprendre les qüestions
tecnològiques bàsiques i per accedir a la informació en
horaris de cap de setmana.
! Desenvolupar programes d’extensió universitària que
comprometin el món universitari amb la promoció social de
la cultura tecnològica (demostracions, formació de sectors
socials específics, etc.).
! Promoure la implantació de programes de formació
per a la vida adulta que incorporin, entre d’altres, l’ús de
les TIC com a objectiu d’aprenentatge.
3. Infraestructures i equipaments.

! Transferir

equips i aplicacions informàtiques,
didàctiques i de gestió als centres del sistema educatiu.
! Generar sistemes de promoció de la inversió de les
organitzacions socials d’interès públic en equips i
aplicacions d’informació i de comunicació (crèdit i
finançament a fons perdut amb criteris d’interès públic i de
capacitat d’autofinançament).
! Generar sistemes de promoció de la inversió familiar
en equips i tecnologia d’informació i de comunicació (crèdit
i finançament a fons perdut amb criteris de renda).
4. Desenvolupaments i aplicacions.

! Desenvolupar aplicacions de les TIC la funcionalitat de

les quals es verifiqui en l’entorn domèstic de les famílies.
! Desenvolupar aplicacions de les TIC que facilitin la
relació no presencial
dels
ciutadans
amb les
administracions públiques.
! Desenvolupar aplicacions de les TIC d’impacte sobre
factors bàsics de benestar dels ciutadans: educació, salut i
treball.
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reforçar la funcionalitat Estratègia 4. Reforçar la funcionalitat
social de les TIC social de les TIC
Línies d’acció
1. Promoure idees sobre usos alternatius de les TIC.
Objectius:
! Multiplicar l’impacte ambiental de
! Generar efectes demostració de difusió massiva.
les TIC sobre les formes de vida i els
! Generar un banc de dades obert als ciutadans i a les
problemes quotidians dels ciutadans.
organitzacions socials sobre usos socials alternatius de les
! Reforçar la funcionalitat social de
TIC.
les TIC i el seu major impacte sobre
! Promoure concursos d’idees a la comunitat educativa
factors de cohesió social.
balear.
! Promoure la participació de la
! Promoure concursos d’idees entre sectors i grups
indústria en el disseny i la implantació
socials de la societat balear.
de nous suports, desenvolupaments i
! Promoure concursos d’idees entre els empresaris
aplicacions vinculats a les necessitats
balears.
percebudes pels ciutadans.
! Promoure concursos d’idees entre operadors i
! Promoure la participació social en
desenvolupadors de la indústria de la informació i la
la identificació de nous espais socials
comunicació.
d’aplicació de les TIC.
! Finançar el desenvolupament operatiu de les millors
! Promoure la participació de la
idees.
Universitat de les Illes Balears en el
2. Promoure la indústria de la societat de la
disseny d’aplicacions de les TIC.
informació a les Balears
! Promoure la participació de docents
! Promoure els usos turístics de les TIC.
dels nivells no universitaris en el
! Promoure la qualificació professional dels joves en
desenvolupament d’aplicacions socials
perfils professionals vinculats a les tecnologies d’informació
de les TIC.
i de comunicació.
! Facilitar la inserció laboral de joves en noves
professions vinculades a les TIC.
! Promoure la implantació d’empreses intensives en
coneixement a les Balears.
! Promoure la implantació d’empreses que operin en
l’àmbit de les TIC a les Balears.
! Promoure
el
desenvolupament
d’iniciatives
emprenedores dels joves en aquest àmbit.
3. Participació de la Universitat de les Illes Balears.

! Establir convenir específics amb la Universitat de les

Illes Balears en aquest àmbit.
! Promoure
projectes
d’investigació
i
de
desenvolupament de productes que reforcin la funcionalitat
social de les TIC en l’àmbit de les iniciatives i dels
programes europeus.
! Promoure la investigació social i el desenvolupament
d’estudis específics sobre nínxols potencials d’ús de les TIC
que encara no estiguin resolts.
! Desenvolupar projectes d’I+D en l’àmbit de la gestió
de programes socials.
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promoure el
desenvolupament operatiu i
l’eficiència de les xarxes de
protecció, promoció i relació

Estratègia
5.
Promoure
el
desenvolupament operatiu i l’eficiència
de les xarxes de protecció, promoció i
relació
Línies d’acció
1. Promoure l’organització social en xarxa.
Xarxes de cooperació

!
Objectius:
!
Promoure la implantació i la
consolidació de xarxes socials
d’aprenentatge i de transferència
vinculades en el desenvolupament
funcional a satisfer necessitats i
requeriments específics dels diferents
grups socials.
!
Afavorir la corresponsabilitat
social en la superació de les dificultats
de la societat balear i en la recerca
d’alternatives de solució.
!
Generar processos
d’aprenentatge entre iguals.
!
Promoure la protecció i la
difusió social de la identitat cultural les
Illes Balears.
!
Promoure la protecció i la
difusió socials de les altres cultures de
les Illes Balears.
!
Generar processos de cohesió
intercultural.
!
Promoure la igualtat
d’oportunitats i la promoció social de la
dona.

Promoure la cooperació, l’intercanvi de coneixements i
d’experiències i optimitzar recursos.

!

Donar suport a l’enfortiment i a l’ús de suports
tecnològics que habilitin el treball en xarxa de serveis
públics de cohesió social i actors socials i econòmics.
Prioritàriament:

#

Xarxa de centres educatius universitaris

#

Xarxa de centres educatius no universitaris

#

Xarxa de centres de salut

#

Xarxa d’ajuntaments per a l’excel·lència en la gestió

#

Xarxa d’empreses qualificadores

#

Xarxa d’empreses innovadores

#

Xarxa de famílies educadores i orientadores

Xarxes de relació i de convivència

!

Promoure la funcionalitat del treball en xarxa, la
trobada, el coneixement mutu i l’intercanvi de coneixements
i d’experiències.

!

Donar suport a l’enfortiment i a l’ús de suports
tecnològics que possibilitin el treball en xarxa
d’organitzacions socials representatives de la realitat balear.
Prioritàriament:

#

Relacions culturals

#

Relacions familiars

#

Relacions insulars

#

Relacions veïnals

Xarxes socials d’acollida i d’inclusió

!

Promoure la funcionalitat del treball en xarxa,
l’intercanvi de coneixements i d’experiències i l’optimització
de recursos d’organitzacions socials que treballin amb
sectors i grups socials en situació d’exclusió.

!

Donar suport a l’enfortiment institucional i a l’ús de
suports tecnològics que possibilitin el treball en xarxa i
multipliquin l’eficiència i l’impacte social de les seves
accions.
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Prioritariàment quant a:

#

Immigrants

#

Persones dependents

#

Integració social de joves

promoure les iniciatives # Igualtat d’oportunitats
insulars i locals i impulsar-ne Estratègia 6. Promoure
la convergència en el marc insulars i locals
general de promoció de la Línies d’acció
societat de la informació de 1. Coordinació institucional
les Illes Balears

iniciatives

! Acordar desenvolupaments de la societat de la

Objectius:
!
Promoure i donar suport a les
iniciatives insulars i locals,
desenvolupar-hi la societat de la
informació i orientar el seu esforç
educatiu i inversor.
!
Desenvolupar estratègies per
optimitzar recursos i inversions de les
administracions locals en accions per
promoure la societat de la informació.
!
Generar un sistema
d’administració en xarxa del
coneixement i l’experiència institucional
i de difusió de les bones pràctiques de
gestió de les administracions insulars i
locals de les Balears.

informació en tots els àmbits governamentals
d’administració de polítiques socials del Govern balear.
! Impulsar la creació d’un consell balear per promoure la
societat de la informació amb la participació de
l’administració autonòmica, insular i local, agents
econòmics i socials, i representants d’organitzacions
socials.
! Facilitar l’optimització d’inversions per mitjà de la
creació de mancomunitats de serveis de promoció de la
societat de la informació.
2. Garantia d’accés

! Desenvolupar una xarxa local de centres públics de

promoció de la cultura tecnològica, de formació bàsica per
desenvolupar competències tecnològiques i d’accés a la
informació.
! Establir convenis amb organitzacions socials.
3. Desenvolupaments i aplicacions

! Reforçar la connexió entre les diferents realitats

insulars.
! Prestar servei i suport a les organitzacions socials per
organitzar fòrums de debat social.
! Desenvolupar suports que permetin compartir els
coneixements i les experiències de gestió de les
administracions locals.
! Desenvolupar i difondre en xarxa inventaris de bones
pràctiques de les administracions locals i les organitzacions
socials i econòmiques per promoure la societat de la
informació.
4. Serveis a ajuntaments

! Desenvolupament d’assistència tècnica per planificar

estratègies i inversions en TIC en les administracions
locals.
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Economia:

La cohesió econòmica de les Illes
Balears com a element fonamental de la societat de
la informació. Les noves tecnologies i les activitats
relacionades amb l’e-economia poden contribuir a
crear una economia regional sostenible i
competitiva.
En què consisteix?

les TIC poden reforçar la
integració territorial i
potenciar les activitats
econòmiques

suport actiu del Govern a la
promoció de la
innovació

La societat de la informació i la cohesió econòmica de la regió
balear estan estretament vinculades. Mentre que les noves
tecnologies de la informació i comunicació (TIC) poden
reforçar la integració dels diferents territoris insulars i
potenciar les activitats econòmiques de la regió, una economia
regional oberta i innovadora afavorirà l’ús de les TIC i l’aparició
de noves activitats tecnològiques.
El Govern de les Illes Balears ha reconegut aquesta relació
vital i dóna suport activament a la promoció de la innovació a
les Illes Balears. Una primera fita va ser l’Estratègia
d’Innovació i Transferència Tecnològica de les Illes
Balears PlaBIT SEGLE XXI de l’any 2001.
Actualment, el pla INNOBA, el I Pla d’Innovació de les Illes
Balears 2001-2004 i el I Pla d’Investigació i
Desenvolupament Tecnològic de les Illes Balears 20012004 representen el conjunt d’activitats previstes per
promoure la potenciació de l’I+D+i.

anàlisi de la situació actual
aspectes demogràfics,
econòmics i socials
context científic i tecnològic
i paper de les TIC
tendències europees i
posició de les Balears
proposta d’accions i
estratègies d’actuació

Amb el fi d’identificar els àmbits concrets d’actuació per
reforçar la cohesió econòmica a través de la societat de la
informació, cal analitzar la situació actual de la regió.
En aquest context, es presenta en primer lloc una anàlisi dels
aspectes demogràfics, econòmics i socials que han format
l’evolució recent de la regió. En segon lloc, s’observa el
context científic i tecnològic de la regió i se’n compara el
desenvolupament amb l’anàlisi de les regions espanyoles. A
continuació, s’analitza el paper de les noves tecnologies de la
informació i comunicació a la regió balear. Aquest marc es
refereix tant a les infraestructures i a l’oferta de les empreses
productores i de serveis com a la demanda i a l’ús de les
noves tecnologies a les llars i les empreses.
A continuació s’analitzen les tendències d’Europa i la posició de
les Illes Balears en aquest panorama.
Finalment, es proposen accions concretes emmarcades en
estratègies d’actuació per potenciar el desenvolupament de
l’economia balear en la societat de la informació.
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On som? Estructura socioeconòmica de
Mallorca

Menorca

Eibissa

Formentera
82

571
694

3.620

una extensió de gairebé
5.000 km2 dels quals més
de 3.600 corresponen a
Mallorca
el 79% de les empreses
industrials són a Mallorca
9%

1%

11%

79%

Mallorca compta amb la
major part de l’equipament:
el 81% de les línies
telefòniques

8%

10%

1%

81%

la societat de la informació
pot ajudar a superar els
inconvenients de la
insularitat

les Illes Balears

La comunitat autònoma de les Illes Balears està constituïda
per un arxipèlag geogràficament localitzat a la zona occidental
de la mar Mediterrània. Formen l’arxipèlag cinc illes; tres
(Mallorca, Menorca i Eivissa) de major pes relatiu que les
altres dues (Formentera i Cabrera).
En conjunt l’extensió arriba als 4.968 km2, que suposen un
0,98% del total nacional. Mallorca és amb diferència la més
extensa de totes amb 3.620 km2, seguida de Menorca amb
694 km2. El clima que caracteritza l’arxipèlag és típicament
mediterrani amb un règim de precipitacions escàs i amb
temperatures agradables.
La peculiaritat insular i les característiques de les diferents illes
influeixen de manera especial en el desenvolupament regional
i socioeconòmic de les Illes Balears. Així, Mallorca i sobretot la
capital, Palma, és el centre econòmic de l’arxipèlag. Mallorca
compta amb el 79% de les empreses industrials balears i amb
el 77,7% dels restaurants i bars de totes les Balears. Per això,
amb vista a una evolució futura, compta amb uns factors de
localització (infraestructures, mà d’obra, qualificació)
favorables gràcies a la concentració de població i d’activitats.
D’una altra banda, cal tenir en compte el caràcter perifèric que
presenten les illes de Formentera, Eivissa i, en cert grau,
Menorca pel que fa a infraestructures bàsiques com
electrificació, línies telefòniques i vials, fet que influirà de
manera significativa en el desenvolupament social i econòmic
d’aquests espais insulars. Una vegada més, Mallorca compta
amb la major part de l’equipament, per exemple, amb el 81%
de les línies telefòniques fixes que hi ha a les Balears.
No obstant això, les illes menys poblades presenten també
aspectes positius, com un entorn més natural i rural, un
turisme menys massificat, una imatge més bohèmia i altres
qualitats intangibles. Aquests aspectes intangibles es tornen
cada vegada més importants també per atreure empreses i
serveis que no depenen de la proximitat dels clients i dels
mercats, com poden ser les TIC.
Les activitats relacionades amb la societat de la informació
poden presentar, en aquest context, un instrument de
desenvolupament important que aconsegueixi superar els
inconvenients de la insularitat i convertir l’entorn natural i
agradable en un avantatge per al desenvolupament territorial.

Evolució demogràfica
significatiu augment de la
població en els anys 60

Pel que fa als elements demogràfics, cal assenyalar que a
partir dels anys setanta es va produir un augment significatiu
del volum de la població de les Illes Balears, la qual cosa té
l’origen en dos fenòmens vinculats que interactuen
mútuament: el creixement vegetatiu, d’una part, i el saldo
migratori net, de l’altra. Tots dos experimentaren una evolució
clarament positiva.
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comunitat espanyola amb
major saldo positiu net de
ciutadans que provenen de
la resta del país

Durant el període que abraça els anys 1955-1994 aquest saldo
és de 162.340 persones, fet que reflecteix que les Illes Balears
varen ser un dels principals focus d’atracció de persones de tot
Espanya, únicament superada per Madrid, Catalunya, la
Comunitat Valenciana i els País Basc, i sense cap dubte suposa
el pilar fonamental de l’important creixement poblacional que
s’ha produït. A més, aquest factor, lluny de disminuir en la
segona meitat de la dècada dels 90, s’ha fet cada vegada més
significatiu i les Balears s’han convertit en la comunitat
espanyola amb un major saldo positiu migratori net de
ciutadans que provenen de la resta del país.

taxa de natalitat més alta
d’Espanya

Aquest procés, unit al fet que les persones que componen
aquest saldo positiu són majoritàriament joves, acaba per
redundar en una taxa de natalitat de les més altes a Espanya
(11,01‰ enfront del 9,2‰ de la mitjana espanyola del 1997),
fet que al seu torn esdevé un creixement vegetatiu positiu.

creixement vegetatiu tres
vegades superior a la
mitjana espanyola

declinació progressiva de la
natalitat i estancament de la
mortalitat
progressiu envelliment de la
població

Atès tot això, no resulta estrany que el creixement vegetatiu
que es va produir el 1997 (0,44‰) sigui superior a la mitjana
nacional (0,35‰) i també que les projeccions estadístiques
realitzades per l’INE a partir del cens de 1991 per al període
considerat, comprès entre els anys 2000 i 2005, atorguin a les
Illes Balears unes previsions de creixement vegetatiu tres
vegades superior (7,44%) a la mitjana del conjunt d’espanya
(2,34%).
Tanmateix, cal fer notar que des de la dècada dels setanta la
regió comparteix, si bé de manera certament atenuada i
condicionada pels processos mencionats, la tendència que
sofreix la resta del conjunt d’Espanya i dels països
desenvolupats caracteritzada per una davallada progressiva de
les taxes de natalitat unida a un estancament de la mortalitat.
D’aquesta manera podem comprovar que la piràmide
poblacional de les Balears s’assembla a l’estructura pròpia de
les societats desenvolupades occidentals, amb un envelliment
progressiu de la població.

Indicadors econòmics
No va ser fins a la dècada dels anys seixanta del segle XX quan
l’economia de les Balears va començar a configurar un procés
propi i diferenciat respecte de les dinàmiques més generals
que caracteritzen l’economia espanyola en conjunt.

profunda transformació de
l’estructura productiva en
els anys 60 amb
especialització en el sector
turístic

En aquest sentit, és inevitable mencionar com a partir de
l’accelerat procés de creixement econòmic dels anys setanta,
procés que va acompanyar el conjunt de l’economia
espanyola, les Illes Balears varen sofrir una transformació
profunda de l’estructura productiva. A partir d’aquest moment,
va començar clarament a especialitzar-se en el sector turístic i
en les activitats de serveis que hi estan vinculades. Un sector
que, d’una altra part, seria un dels motors del
desenvolupament econòmic espanyol.
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participació en el PIB
nacional superior a la de la
població
desocupació molt inferior a
la nacional
índexs positius amb vista al
desenvolupament futur de
l’estructura econòmica

El producte interior brut (PIB) de les Illes Balears va arribar
l’any 2000 a una xifra de gairebé 2.365 milions de pessetes,
que equival a una participació en el PIB nacional entorn del
2,34%. D’aquesta manera, la regió presenta una producció
interior bruta la participació de la qual en el PIB nacional
supera el percentatge quant a la població (2,09%) i al terreny
(0,98%).
La situació del mercat de treball, d’acord amb les darreres
dades disponibles (any 2000), mostra una taxa de desocupació
molt inferior a la nacional (6,3% enfront del 14,1%).
La regió de les Illes Balears presenta, per tant, uns índexs
marc positius amb vista al desenvolupament futur de la seva
estructura econòmica. A continuació, presentam la situació de
les característiques particulars amb més detall.

Evolució de la producció
major pes del sector serveis
i de la construcció que a la
resta d’Espanya

Quant al valor afegit brut per sectors econòmics, s’observa
que el pes en el VAB regional del sector serveis és molt
superior si es compara amb el valor nacional.
A més a més, el sector de la construcció és més important a
les Balears que no a la resta d’Espanya i ocupen rangs menys
importants el sector industrial i el sector agrícola balear
enfront d’altres sectors.
D’aquesta manera, el sector de serveis suposa el 3,4% del
total nacional, mentre que el sector industrial només presenta
el 0,94% de la producció espanyola.

Evolució de l’ocupació i el mercat
de treball
desocupació molt inferior a
la nacional

població jove i activa
estacionalitat i qualitat
limitada de moltes feines

La taxa d’activitat, reflex de la població en edat de fer feina, i
la taxa d’ocupació, tal com mostren les dades, ha crescut en
els darrers anys. A les Illes Balears la taxa d’activitat va
experimentar un increment del 52,1% al 56,1%, i la taxa
d’ocupació, un increment del 42,9% al 52,5%. El
desenvolupament nacional ha estat de dimensió inferior, del
49,1% al 51,3% quant a la taxa d’activitat i del 37,4% al
44,1% amb relació a la taxa d’ocupació.
Superant la tendència nacional, la taxa de desocupació balear,
encara que abans també era inferior a la mitjana espanyola,
es recupera progressivament i se situa en nivells molt inferiors
(6,3% el 2000) als de la nacional (14,1% el 2000). De fet, la
situació favorable de les taxes d’activitat, d’ocupació i de
desocupació indica la presència d’una població jove i activa.
Cal destacar, encara que la taxa de desocupació sigui baixa,
l’estacionalitat i la qualitat limitada de moltes ocupacions a
causa de la relació amb el sector turístic, fet que d’alguna
manera relativitza les xifres de desocupació. Així, els
contractes indefinits suposaven durant l’any 2000 un
percentatge que oscil·lava entre el 7% i l’11%. Contràriament,
els contractes temporals presentaven entre el 88% i el 92%
del total dels contractes laborals a la regió balear.
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Nivell de qualificació

70

La mà d’obra disponible a les Illes Balears presenta en general
un nivell d’estudis més baix que la mitjana espanyola. A les
Illes Balears, el 57,6% de la població ocupada compta amb
estudis mitjans enfront del 49,6% nacional. Estudis superiors i
anteriors a superiors són la base de l’11,3% de la població
ocupada a les Illes, mentre que la mitjana espanyola és del
16,9% (dades de 1997).
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Encara que en els darrers anys el nivell de qualificació ha
augmentat, el nombre d’ocupats altament qualificats encara
no arriba a la mitjana espanyola.
Quant a la comparació amb la mitjana europea, les diferències
es tornen encara més clares. El nivell de qualificació europeu
(entre nivells més baixos, mitjans i superiors) està molt més
igualat que a les Balears. Sobretot destaca el repartiment
entre el nivell baix i mitjà d’estudis.

Ocupació per sectors
creixement menor en
indústria i serveis que en
agricultura i construcció
predomini dels serveis i
menys importància de la
indústria i del sector primari
que en l’àmbit nacional

Pel que fa a l’evolució de l’ocupació per sectors, s’observa que
tots els sectors econòmics de les Illes Balears experimenten un
creixement en el nombre de feines en termes absoluts.
Malgrat això, el creixement en el sector de la indústria i en el
de serveis no és tan fort com l’augment de llocs de feina
agrícoles i en la construcció, per la qual cosa perden en termes
relatius.
En comparació amb Espanya, la distribució confirma la
tendència observada en la distribució del VAB: els serveis
dominen l’economia balear (74,6%), amb una xifra molt
superior a la mitjana nacional (49%), mentre que la indústria i
el sector primari són menys importants que en l’àmbit
nacional.

Estructura empresarial

estructura empresarial
dominada per les petites
empreses

Segons el DIRCE 2001, hi ha 71.421 empreses a les Illes
Balears. El 50,5% d’aquestes empreses són establiments
d’hoteleria i altres serveis no comercials, el 26% són
comerços, amb la qual cosa el sector serveis és el dominant en
l’estructura empresarial. La construcció suposa el 16% i la
indústria, el 7,5% de les empreses.
Es tracta d’una estructura empresarial dominada per les
empreses petites. El teixit empresarial de les Balears està
compost fonamentalment per empreses de menys de 20
empleats (97,4% del total).
Les empreses d’entre 20 i 49 empleats suposen l’1,7% de les
empreses balears, mentre que les de mida superior només
representen el 0,7%.
L’empresa petita domina especialment en els sectors de:
!
la fusta i el suro
!
maquinària i equip mecànic
!
material i equipament elèctric, electrònic i òptic
!
el comerç
!
les immobiliàries i els serveis empresarials
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escassa presència
d’empreses grans i
predomini de les empreses
petites en sectors industrials
i tradicionals i en els serveis
empresarials i immobiliaris

Les empreses de mida mitjana i gran apareixen sobretot en els
sectors de:
!
alimentació , begudes i tabac
!
indústria tèxtil, confecció, cuir i calçat
!
indústria química
!
cautxú i materials plàstics
!
productes minerals no metàl·lics diversos
!
indústries manufactureres diverses
!
energia i aigua
!
construcció
!
hoteleria
!
intermediaris financers
L’estructura empresarial es caracteritza, per tant, per l’escassa
presència d’empreses grans i pel predomini de les empreses
petites, sobretot en els sectors industrials i tradicionals i en els
serveis empresarials i immobiliaris.

predomini del sector serveis

el sector primari ha reduït la
seva aportació al VAB però
contribueix a mantenir
extenses àrees rurals i té
una alt valor ecològic

Estructura sectorial

En general, l’estructura sectorial de les Illes Balears es
caracteritza per un predomini del sector serveis. En
comparació amb Espanya, destaca la importància dels altres
serveis enfront del comerç, sobretot pel que fa a l’ocupació i
no tant a les empreses. A més a més, destaca el percentatge
menor de la indústria en l’ocupació balear enfront del
percentatge espanyol (13%), mentre la diferència quant a les
empreses no supera l’1,7%.
El sector primari ha reduït la seva aportació al VAB regional els
darrers anys. Tanmateix, la seva aportació a l’ocupació total
regional ha augmentat i, en general, es tracta d’un sector
important perquè contribueix a mantenir extenses àrees rurals
i per tant pel seu valor ecològic. L’agricultura ajuda d’aquesta
manera a mantenir la biodiversitat i l’entorn natural de les
àrees urbanes i rurals.
La producció agrícola és diversificada, el sector vitivinícola,
l’olivicultura i la producció de formatge representen activitats
importants d’aquest sector.
La indústria balear no té la mateixa importància a l’hora de
generar riquesa en la regió que la de l’àmbit nacional, ja que
les Balears són una regió de serveis i concretament de
turisme. També els escassos recursos naturals, la falta de mà
d’obra qualificada, el caràcter insular i la importància de la
construcció —amb relació al turisme i la immigració— han
limitat el desenvolupament de la indústria balear.

predominen subsectors
tradicionals i poc intensius
en tecnologia

Dins la indústria predominen subsectors tradicionals i poc
intensius en tecnologia com ara:
!
el sector energètic
!
l’agroindústria
!
el sector tèxtil i de la confecció
!
el subsector del calçat, la pell i el cuir
!
fusta i suro
!
els materials de construcció: ciment, ceràmica i
transformats
!
el subsector bijuter: joieria, bijuteria i articles de regal
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En aquests sectors la regió presenta una especialització major
en comparació amb la importància real en l’àmbit nacional.
Cal afegir que, en aquests sectors tradicionals, les empreses
són moltes vegades petites i fins i tot familiars, amb poques
activitats de modernització.

la construcció és el segon
motor de l’economia
creixement lligat al turisme i
a la migració
la construcció ecològica
podria ser una font de
modernització
el sector serveis està al
capdavant amb més del
76% de les empreses i
gairebé el 73% de
l’ocupació
pes de les activitats lligades
al turisme

El sector de la construcció té una importància específica a les
Illes Balears: és el segon motor de l’economia després del
turisme i representa el 16% de les empreses i el 17,3% de
l’ocupació.
El creixement del sector de la construcció està molt lligat al
turisme i a la migració, i la seva evolució recent ha causat
problemes mediambientals, reforçats en part per l’especulació
immobiliària i el retrocés de l’agricultura com a activitat
conservadora de l’entorn natural. A causa d’això, i com es
planteja en l’Estratègia Regional d’Innovació PlaBit, la
construcció d’edificis i d’urbanitzacions ecològiques (amb
materials renovables, infraestructures d’estalvi energètic i
d’aigua) podria ser una font de modernització i augmentar
d’aquesta manera la qualitat del sector.
Analitzant l’evolució de l’estructura productiva dels darrers
anys es pot dir que el sector de serveis s’ha anat establint com
a capdavanter de l’economia. El sector representa el 76,5% de
les empreses i el 72,8% de l’ocupació balear.
L’estructura del sector per branques d’activitat mostra un pes
important de les activitats relacionades directament amb el
turisme com:
!
Hoteleria (el 30,2% de l’ocupació en el sector serveis,
9,2% en l’àmbit nacional)
!
Comerç i reparació (29,4% enfront del 24,24%)
!
Transports i comunicació (13,26% enfront del 9,1%)
!
Immobiliàries i serveis empresarials (11,75% enfront del
10,46%)
En comparació amb l’estructura nacional, els serveis públics o
de no mercat són significativament menys importants a les
Balears mentre que l’hoteleria presenta un percentatge molt
major a les Illes.

creixement constant del
turisme amb més ofertes de
qualitat i especials

El turisme com a element central de l’economia balear ha
aconseguit créixer constantment en els darrers anys. S’hi han
introduït cada vegada més ofertes de qualitat i especials
(cicloturisme, senderisme, ecoturisme, submarinisme) a part
del turisme de masses. La modernització en forma de sistemes
de reserves a Internet, lloguer i venda electrònica, etc. també
ha permès en els darrers anys ampliar les possibilitats del
sector.

importància del sector
transport per
la insularitat

El transport suposa una activitat important a causa de la
insularitat de la regió i la importància del transport aeri i
marítim de passatgers i mercaderies entre les Illes, amb la
Península i amb Europa.

l’evolució segueix les

L’evolució en els darrers anys (entre 1995 i 1998) demostra
que el desenvolupament dels sectors a les Illes Balears
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tendències nacionals

pràcticament correspon a les tendències nacionals. L’ocupació
balear va experimentar un increment en l’àmbit del comerç i la
reparació i en el subsector d’immobiliàries i de serveis
empresarials. L’hoteleria i el subsector dels transport sofriren
pèrdues lleugeres.

Context cientific-tecnològic

Un sistema regional d’innovacions es divideix en dos
subsistemes principals: el subsistema d’aplicació i d’explotació
del coneixement i el subsistema de generació i difusió del
coneixement. Cal tenir en compte que l’evolució del sistema
d’innovació depèn en gran manera del grau d’interrelació entre
els subsistemes. El primer correspon principalment al sector
empresarial mentre que el segon es refereix a organitzacions
públiques com universitats, instituts d’investigació, agències de
transferència de tecnologia i organitzacions de govern
autònom i territorial, responsables de les polítiques de suport a
la innovació.
En general, el subsistema d’aplicació del coneixement
demandarà tecnologia i s’identificarà amb l’entorn productiu.
Al costat de l’oferta, distingim entre l’oferta científica,
principalment originada a la Universitat, l’oferta tecnològica i
d’innovació i les infraestructures de suport a la innovació.

dèbil interacció entre
l’entorn productiu i
tecnològic

Perquè el conjunt del sistema d’innovació funcioni, els entorns
que demanen i ofereixen tecnologia, l’entorn productiu i
tecnològic, han d’interactuar, i en el cas de les Illes Balears la
interacció és dèbil, en part a causa de l’escassa demanda
d’innovació i també perquè no hi ha mecanismes d’interfície
adequats.

Estratègia d’Innovació i
Transferència Tecnològica
PlaBIT Segle XXI

S’hi ha d’afegir que l’anàlisi del sistema cientificotecnològic de
les Illes Balears representa una part important de l’Estratègia
d’Innovació i Transferència Tecnològica PlaBIT Segle XXI, en
el qual se’n podrà trobar una anàlisi més profunda.

La
investigació
i
el
desenvolupament tecnològic a
les Illes Balears
alta taxa de creixement de
la despesa en I+D

escassa participació en la
depesa nacional en I+D

La despesa en I+D, tant en termes absoluts com relatius, s’ha
incrementat a les Illes Balears de manera decisiva durant els
darrers anys. En concret, l’any 1995 es gastaren en aquestes
activitats 2.781 milions de pessetes, que pujaren a 5.472
milions el 1999, quantitat equivalent a una taxa de creixement
del 96,7%. Amb això, les Balears superen considerablement el
creixement mitjà nacional (40,7%) i es converteixen en la
regió amb més creixement durant els anys 1995-1999 a
Espanya.
Tanmateix, tal com mostren les dades corresponents, les
despeses nacionals d’I+D estan fortament concentrades en
unes quantes regions espanyoles: Madrid (31,8%), Catalunya
(22,6%), Andalusia (9,5%) i el País Basc (8,3%) absorbien, el
1999, gairebé tres quarts de la despesa total (exactament el
72,2%). Les Illes Balears representen només el 0,7% de la

Llibre verd: Les Illes Balears en la societat de la informació i del coneixement

88

Monografia Economia
despesa interna nacional d’I+D.

sistema productiu amb
escàs dinamisme tecnològic

Encara que la major part de la I+D realitzada a la regió s’ha
concentrat, tradicionalment, en els organismes públics, en
particular la Universitat, en els darrers anys s’observa un cert
canvi de tendència segons el qual les empreses de la regió
incrementen la seva participació en la I+D regional, també en
termes relatius, encara que continua essent molt inferior a la
mitjana espanyola.

70
60
50
40
30
20
Espanya
Illes Balears

Administració

Universitat

Empreses

0

La despesa en I+D/PIB regional com a indicador d’esforç en
I+D posa de manifest un sistema productiu amb dinamisme
tecnològic escàs. Amb relació a les altres comunitats
autònomes, les Illes Balears es troben en una posició menys
afavorida, encara que l’evolució ha estat molt positiva en els
darrers anys (del 0,17% el 1995 al 0,25% el 1999).

La I+D pública per agents executors

despesa en I+D en %

10

De fet, i malgrat el fort creixement en termes absoluts, la
participació en les despeses d’I+D nacionals ha augmentat
només en un 0,2% i continua representant amb el 0,7% del
total nacional una de les regions menys actives en aquest
context.

El 1999 el percentatge de despesa en I+D realitzat per les
empreses puja al 15,9%, mentre les administracions públiques
assumeixen el 22,9% de la despesa. La Universitat aporta el
61% de la despesa total.
L’estructura balear de la despesa en I+D segons agents
executors és per tant considerablement distinta de la mitjana
nacional, en què les empreses gastaren el 1999 el 52,5% de la
despesa total i en què la Universitat (30,4%) i l’Administració
(17,1%) són menys importants.
Pel que fa al personal dedicat a activitats d’I+D, encara que
s’observa una tendència creixent (+18,5% i +34,2% quant a
investigadors), no és un creixement estable d’un any a un
altre. El nombre de personal dedicat a la I+D a les Illes
Balears és encara escàs si es compara amb el d’altres
comunitats autònomes.
De fet, el creixement que es va produir en l’àmbit nacional
entre 1995 i 1999 se situa en el 28% i supera fins i tot el
creixement regional balear (18,5%). Només respecte del
nombre d’investigadors s’ha produït un increment major
(34,16%) a la mitjana espanyola (30%).

més presència de personal a
la Universitat que en la
mitjana nacional i menor
presència en les empreses

El 1999, la Universitat absorbia el 65,6% del personal en
equivalència a dedicació plena, molt per sobre de la mitjana
nacional, que es troba en el 40%.
Com ja s’ha pogut observar en la despesa d’I+D, les empreses
només representen un percentatge limitat del personal d’I+D
(8,8%), encara que l’evolució ha estat positiva. A Espanya, les
empreses ocupen el 37,8% del personal total.
El percentatge del personal dedicat a les activitats d’I+D de
l’Administració a la regió balear (25,6%) s’ha anant acostant a
la mitjana espanyola (22,1%).
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La innovació a les Illes Balears

alt creixement d’inversió en
innovació
el creixement d’inversió en
innovació supera la mitjana
nacional

el percentatge en la
despesa nacional ha baixat
la despesa de les empreses
en innovació és de les
menors de les comunitats
autònomes

Els darrers indicadors d’I+D+i publicats per l’INE reflecteixen
que les empreses estan apostant per la innovació amb
l’objectiu d’aconseguir nous processos i productes de major
valor afegit. El 1998 les Illes Balears gastaren 8.513 milions de
pessetes en innovació industrial. Això va suposar, d’una
banda, que des de 1996 s’havia produït un increment en
termes absoluts que es va situar en el 198,6 % i, per l’altra, la
duplicació del percentatge en la despesa total nacional (del
0,4% al 0,8%).
De manera més concreta: el creixement de la inversió en
innovació a les Illes Balears entre 1996 i 1998 va superar
notablement la mitjana nacional (27,3%) i presentà, amb
Extremadura (199,8%), el creixement més alt. L’increment es
reparteix de manera pràcticament igual entre empreses amb
menys de 20 empleats i empreses més grans, encara que
aquestes darreres presenten una taxa de creixement un poc
més gran.
No obstant això, l’any 2000 la despesa en innovació de les
empreses balears s’ha vist reduïda a 44.286.000 d’euros
(7.369 milions de pessetes). D'aquesta manera, el percentatge
de la despesa nacional en innovació ha baixat una altra
vegada fins al 0,44%, ja que la despesa nacional total i la
despesa de qualsevol de les altres comunitats autònomes ha
pujat.
D’aquesta manera, les empreses de les Illes Balears només
superen Extremadura pel que fa a despesa en innovació, però
queden en general a la coa de les comunitats autònomes.
Aquest fet està, sens dubte, vinculat a l’estructura empresarial
de la regió, ja que a les Illes Balears conviuen una majoria
d’empreses de dimensions molt reduïdes i de caràcter familiar
(97,4% del total tenen menys de 20 llocs de feina) amb una
minoria de grans empeses.
D’aquesta manera, és evident que la preocupació per la
innovació existeix en les empreses petites i familiars, però és
menor que en les empreses grans.

Noves accions a favor de la innovació
En aquest context, cal mencionar les noves accions de la
iniciativa pública i privada a favor de la innovació i de la I+D a
les Illes Balears.
El Govern de les Illes Balears ha elaborat, per exemple, el I Pla
d’Innovació i el I Pla d’Investigació i Desenvolupament
Tecnològic Balear.

Acció innovadora
INNOBAL XXI

En el marc de les accions innovadores cofinançades per la
Comissió Europea a través del Fons Europeu de
Desenvolupament, les Illes han dissenyat el projecte INNOBAL
XXI, un conjunt d’accions estratègiques amb el fi d’estimular
les activitats d’innovació i la cooperació entre agents clau del
sector públic, privat i acadèmic.
Com a nucli de la innovació i catalitzador del desenvolupament
tecnològic i de les activitats empresarials innovadores, el Parc
de la Innovació Telemàtica Balear, ParcBIT, ubica d’ençà que
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Parc de la Innovació
Telemàtica Balear,
ParcBIT

fou creat l’any 1997 una sèrie d’empreses innovadores en les
seves instal·lacions de gran qualitat. En els propers anys, el
ParcBIT farà un paper important a l’hora d’atreure empreses
d’alt contingut tecnològic a Mallorca, i serà un centre
d’innovació i d’excel·lència per a les empreses que ja
existeixen i per a les de nova creació.

El paper de les noves TIC en el
desenvolupament innovador de
la regió
Si l’objectiu és que el Llibre verd faci un paper dinamitzador
per a les activitats relacionades amb la societat de la
informació, ha de ser un element essencial en la dinàmica de
generació de relacions entre els elements del sistema d’I+D+i,
i més concretament entre el subsistema d’aplicació i
d’explotació del coneixement i el subsistema de generació i
difusió del coneixement. Per això, cal conèixer les fortaleses i
debilitats de la regió per reforçar-ne les primeres i, al mateix
temps, millorar-ne les darreres.

En conseqüència, és necessari conèixer, en primer lloc, quins
són els indicadors principals existents en el subsistema
d’aplicació i d’explotació del coneixement, és a dir, quant a
l’oferta de les noves tecnologies de la informació i comunicació
(TIC), la telemàtica i la demanda de les TIC a les Illes Balears.
Per tant, es presenta en aquest capítol la situació de la
comunitat autònoma de les Illes Balears quant a
infraestructures, empreses productores de TIC i penetració i
ús de les noves tecnologies.
llars cable

Les infraestructures

PC/llar

Pel que fa a les infraestructures de telecomunicacions
disponibles, la regió presenta una situació heterogènia.

digitalització

línees telèfon
tel./llar
0

50

100

Illes Balears Espanya

150

Els indicadors relatius al nombre de telèfons per llar, línies
telefòniques i grau de digitalització de la xarxa telefònica
superen la mitjana espanyola. Les xifres balears relatives a la
penetració de PC en les llars (8,9) i nombre de llars cablejades
(2) no arriben als valors de la mitjana nacional (11 i 10,2
respectivament).

El fet que alguns indicadors demostren que hi ha una connexió
millor a les Illes Balears que a la resta del conjunt nacional
indica que el caràcter insular no limita l’accés a xarxes d’alta
velocitat i qualitat. A través de xarxes de cables submarins i
xarxes de senyals digitals terrestres i de satèl·lit la dotació
d’infraestructures de telecomunicacions no ha de dependre de
la proximitat a metròpolis i eixos de comunicació.

Les empreses del sector de TIC

La distribució regional en percentatge de les empreses de
noves tecnologies a Espanya situa les Illes Balears com a seu
de només l’1,0% de les empreses que operen en aquest camp
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a gran distància de la
situació de les regions líders

País Basc
3,50%

en l’àmbit nacional. Amb això, la regió supera comunitats com
Cantàbria, la Rioja, Extremadura, Navarra i Múrcia.
No obstant això, les Illes Balears es troben encara a una gran
distància de la situació actual a les dues regions líders, Madrid
(41%) i Catalunya (31,1%), i lluny de regions com la
Comunitat Valenciana (6,7%), Andalusia (4,8%) i el País Basc
(3,5%).

Andalusia
4,80%

Aragó
1,30%

Astúries
1,20%

I. Balears
1,00%

Navarra
0,70%

I. Canàries
1,10%
Cantàbria
0,60%
Castella-la
Manxa
1,20%

Múrcia
0,80%

Castella i Lleó
2,10%

Madrid
41,00%

Catalunya
31,10%

la Rioja
0,40%
Galícia
2,30%

Extremadura
0,20%

Comunitat
Valenciana
6,70%

Font: SEDISI, 2001. Seus d’empreses del sector TIC per comunitats autònomes

Si observam l’existència de les empreses productores i de
serveis de les TIC a les Illes Balears amb més profunditat, es
requereix, primer, una definició més concreta del sector i es
planteja la necessitat d’identificar-ne i aclarir-ne la presència a
les Illes Balears. Com que hi ha definicions diverses segons
l’organisme que la utilitza (OCDE, COTEC, EITO (European
Information Technology Observatory), ANIEL (Asociación
Nacional de Industrias Electrónicas), SEDISI) en aquest estudi
ens referirem a la definició següent:

El sector de les TIC comprèn la indústria electrònica
(consum, components, electrònica professional, equips
informàtics i telecomunicacions), i també els serveis
informàtics i de telecomunicacions.
Seguint aquesta classificació sectorial, que inclou les activitats
de producció i de serveis que es poden observar en les taules
22 i 24, i les dades que contenen, a la regió hi ha una certa
escassesa d’empreses de serveis TIC en comparació amb la
situació nacional.

menys de l’1% de les
empreses espanyoles

En alguns subsectors ni tan sols hi ha empreses a la regió,
mentre que en d’altres el nombre és molt reduït. Únicament en
l’àmbit de la fabricació de màquines d’oficina i equips
informàtics, fabricació d’altres equips elèctrics i fabricació
d’instruments i aparells a mida, etc. el nombre d’empreses és
superior a 5.
Les empreses productores en el sector TIC de les Illes Balears
representen en general només el 0,81% de les empreses
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espanyoles.
La majoria de les empreses compten amb menys de 20
empleats. Només 3 empreses compten amb una plantilla
d’entre 20 i 49 treballadors.
Quant a les empreses de serveis en el sector de les TIC, la
regió presenta més activitats amb relació al total espanyol que
no les empreses productores. Els serveis balears presenten el
2,6% del total nacional.

hi ha subsectors de serveis
en els quals les Illes Balears
estan més ben
representades en el conjunt
nacional

Concretament, els serveis de telecomunicacions, de
processament de dades, de manteniment i reparació de
màquines d’oficina i d’equips informàtics, de consulta
d’aplicacions i de subministrament de programes informàtics
presenten subsectors en els quals les Illes Balears estan més
ben situades amb relació al conjunt nacional.
Tal com es podia observar respecte de les empreses
productores, les empreses que ofereixen serveis són
majoritàriament empreses petites de menys de 20 empleats.
No obstant això, els serveis presenten un nombre major
d’empreses de mida mitjana (entre 20 i 49 empleats) i fins i
tot de mida gran (més de 49 empleats).

el potencial es troba més en
el serveis TIC que no en el

hardware

necessitat de millorar la
capacitat en I+D

El potencial de les Illes Balears per dinamitzar les activitats
existents es troba, per tant, més en el sector de serveis TIC
que en la producció de hardware, encara que aquesta pugui
guanyar pes en la mesura que se’n reforci l’oferta i la
demanda per a serveis TIC.
En aquesta situació, el sector en conjunt es veurà obligat a
millorar les capacitats en general, i la capacitat en I+D en
concret, si pretén competir en l’àmbit nacional.
Això es podrà aconseguir o bé amb la millora de la capacitat
de les empreses ja instal·lades, o bé amb l’atracció de noves
empreses o bé amb l’impuls de creació de noves empreses,
per a la qual cosa resulta clau establir espais de dinamització
com el ParcBIT.

Penetració i ús de les TIC

En observar l’oferta de les TIC a les Illes Balears, és a dir, les
empreses productores i de serveis, cal afegir-hi l’anàlisi de la
situació de la demanda.
La demanda s’estableix a través d’indicadors com el grau de
penetració de les TIC i l’ús que se’n fa en les empreses
balears.
El grau de penetració d’Internet per regions espanyoles en
concret ens permet observar l’evolució que presenta la regió
balear.

en les comunitats
autònomes amb més grau
de penetració d’Internet

El 1997, era la segona regió amb més percentatge de població
de 14 i més anys amb accés a Internet (4,3%), mentre que la
comunitat amb un percentatge més elevat era Catalunya, amb
un 4,8%.
Aquest percentatge s’incrementa sensiblement del 1997 al
1998 (al 5,2%) i del 1998 al 1999 (a un 6,6%) i, finalment,
arriba amb un salt al 13,7% el 2000. D’aquesta manera se
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ús habitual d’Internet en
més del 52% a les
empreses, per sobre de la
mitjana espanyola

situa en les comunitats autònomes amb més grau de
penetració darrere de Catalunya, la Rioja, Madrid i Navarra.
Malgrat haver perdut la segona posició, les Illes Balears
compten encara amb un grau alt de penetració d’Internet en el
conjunt de les regions espanyoles.
L’ús d’Internet a la regió balear és habitual en un poc més
del 52% de les empreses. Amb aquesta dada, les Illes Balears
se situen just per sobre de la mitjana espanyola pel que fa a
l’ús d’Internet a les empreses (la mitjana espanyola és de
51,7%) i s’inclou en el grup de comunitats autònomes amb un
percentatge mitjà d’empreses amb Internet, com són Galícia,
Castella-la Manxa, Navarra i Múrcia.
La regió no arriba als nivells de més del 60% d’empreses que
usen Internet de comunitats autònomes com Canàries,
Catalunya, la Comunitat Valenciana, la Rioja i Madrid.

segona regió espanyola en
comerç electrònic

Quant al comerç electrònic en les empreses, les Illes Balears
presenten un major grau d’ús d’aquesta eina.
Del total de les empreses, el 16,5% fan negocis a través
d’Internet, amb la qual cosa és la segona regió espanyola
després de Madrid.
De les empreses amb presència a Internet, el 42% també
apliquen el comerç electrònic, de manera que les Balears
ocupen el tercer lloc entre les regions espanyoles (darrere
Múrcia i Madrid).

Posició favorable per a més
activitats relacionades amb
les TIC

Entre les regions espanyoles, les Illes Balears, per tant,
presenten una posició favorable per desenvolupar més
activitats relacionades amb les TIC.
La situació, tanmateix, no és la mateixa per a totes les
empreses de la regió balear i varia entre els diferents sectors i
entre determinades empreses (pimes i grans empreses).
Quant a les diferències intraregionals tant en el sector
industrial i hoteler amb clients predestinats de les noves
tecnologies com en empreses de mides diferents, la penetració
informàtica i d’Internet presenta estats diferents de
desenvolupament.

més del 90% de les
indústries i del 89% dels
hotels té equips informàtics
i més del 63% i el 55%
respectivament tenen
Internet

D’aquesta manera, les empreses industrials mostren un nivell
lleugerament major de penetració informàtica i d’Internet: el
90,5% de les empreses industrials compta amb equips
informàtics; el 63,5%, amb Internet. Dels hotels, el 89,5% i el
55% respectivament té els equips corresponents instal·lats.

major penetració en les
empreses grans

Amb relació a la mida de les empreses, la penetració de les
noves TIC és considerablement major en les empreses grans;
el 50% de les empreses amb més de 50 treballadors compta
amb web i només el 17% de les empreses que tenen entre 6 i
10 empleats.

No obstant això, la participació activa en Internet mitjançant la
creació i l’ús d’un web és una pràctica més difosa entre els
hotels, especialment entre els que tracten directament amb els
clients (50%), i menys en els majoristes de viatges (25,5%).

L’evolució dels web d’empreses balears ha tingut lloc
principalment en els darrers dos anys, dada que indica que és
només el començament d’un desenvolupament més intensiu.
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panorama favorable de
penetració i d’ús de les TIC

bona base per introduir
noves tecnologies en el
sector empresarial i les llars

El panorama de la penetració i de l’ús de les TIC a les Illes
Balears sembla molt favorable, ja que la regió es troba
generalment entre les primeres d’Espanya.
Òbviament, en comparació amb els Estats Units d’Amèrica o
amb els països nòrdics, totes les regions espanyoles són
encara en via de desenvolupament. Tanmateix, ateses les
altes taxes de creixement dels darrers anys a tot Espanya, la
recuperació
acosta
ràpidament
les
regions
menys
desenvolupades a les més desenvolupades.
En resum, la situació actual suposa una bona base per
introduir les noves tecnologies encara més en el sector
empresarial i en les llars balears.

suport a empreses micro i
petites i en sectors
importants

S’hauria de tenir en compte sobretot el suport per a les
microempreses, així com per a sectors importants en què l’ús
de les TIC encara no arriba a nivells satisfactoris. A més a
més, cal promocionar cadascuna de les tres fases de la
penetració informàtica, és a dir, l’ús d’ordinadors, l’ús passiu
d’Internet i la creació i l’ús de webs.

la posició en I+D+i és molt
menys important que el
nivell de PIB

Les Illes Balears en el camí cap a la societat de la informació
parteixen d’una situació en certa manera ambigua. Mentre que
el seu nivell de producte interior brut és el més alt d’Espanya i
arriba al 99,5% (1998) de la mitjana europea, la seva posició
quant a la I+D+i regional és molt menys positiva.

desenvolupament positiu del

L’evolució del PIB dels darrers anys indica un
desenvolupament positiu en comparació amb les mitjanes
nacionals i europees. Les taxes de creixement del PIB balear
han superat contínuament les taxes corresponents d’Espanya i
la mitjana de la Unió Europea, encara que totes demostren
una tendència decreixent.

PIB en comparació amb
mitjanes nacionals i
europees
indicadors menys favorables
d’I+D, molt allunyats de la
mitjana europea

Quant a la investigació i el desenvolupament tecnològic, la
regió presenta uns indicadors menys favorables. Comparat
amb altres països i regions europees, les Illes Balears, que ja a
Espanya són una de les regions amb menys despesa dedicada
a la I+D, els tenen molt allunyats de la mitjana europea.

tendència a augmentar,
però necessitat d’actuar

No obstant això, la despesa espanyola amb relació a l’europea,
com la despesa balear amb relació a l’espanyola, demostren
una tendència a l’augment en els darrers 10 anys. Però tant
l’indicador d’esforç en I+D (despesa en % del PIB) com el
nombre baix d’empleats en aquest àmbit indiquen la necessitat
d’actuar.

Situació en el context europeu

A falta de dades específiques sobre indicadors de
desenvolupament de l’economia balear en la societat de la
informació, sembla important analitzar la situació d’Espanya en
el context europeu. L’Informe d’avaluació comparativa de la
iniciativa e-Europa 2002 (COM (2002) 62 final) realitzat per la
Comissió Europea aporta informació sobre aquesta qüestió.
La penetració global del comerç electrònic en les empreses
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europees continua essent relativament lenta si es compara
amb l’experiència americana. Com a mitjana, el 20% de les
empreses europees compren i venen a Internet, amb
Alemanya, Irlanda i el Regne Unit encapçalant la part de les
vendes i Dinamarca i Finlàndia fermes al costat de la compra
en línia.
Les grans empreses són més actives que no les petites i
mitjanes, i el sector dels serveis és clarament el líder en la
utilització d’Internet per comprar o vendre béns o serveis.
En sis estats membres més del 30% de la totalitat de les
empreses compra la totalitat o una part dels subministraments
a través d’Internet, amb Finlàndia i Dinamarca per sobre del
40%, enfront del 20% a Espanya. El percentatge de les
empreses que venen en línia varia del més del 30% en el
Regne Unit i Alemanya a menys del 10% a Espanya.

la situació d’Espanya se
situa per sota de la mitjana
tant en empreses que
compren com que venen a
Internet

En general es confirma que als països amb un alt nivell de
difusió d’Internet i costs baixos d’accés hi ha més empreses
que utilitzen Internet per comprar i vendre en línia que no als
països menys avançats. Per comprar només es necessita una
connexió i una targeta de crèdit, mentre que per vendre cal
tenir un lloc a la xarxa, mantenir-lo en condicions de seguretat
i probablement una organització logística.

Tendències a Comerç electrònic i pimes:
Europa oportunitats i nous reptes
iniciativa go-Digital

més de 19 milions de pimes
a Europa
flexibilitat de les pimes per
adaptar-se a les fluctuacions
del mercat

El tercer objectiu del pla e-Europa 2002, estimular l’ús
d’Internet, incloïa una iniciativa encaminada a animar les
petites i mitjanes empreses (pimes) a passar a la fase digital:
go-Digital (COM (2001) 136 final). El propòsit era identificar
les necessitats específiques de les pimes per aprofitar-se
plenament dels avantatges que ofereix el comerç electrònic.
Europa compta avui amb més de 19 milions de pimes. En la
majoria dels estats membres representen més del 99% de les
empreses. Les pimes generen una part important del PIB, són
un factor clau per crear feina i un àmbit idoni per
desenvolupar l’esperit empresarial i de noves idees comercials.
Com que la seva organització interna és més flexible que la de
les empreses més grans, les pimes poden adaptar-se moltes
vegades a les fluctuacions dels mercats de manera més ràpida
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escassa participació en el
comerç electrònic

obstacles perquè les pimes
passin a la fase digital

animar les pimes a passar a
la fase digital amb mesures
coordinades

identificar obstacles
inspiració en polítiques i
iniciatives existents
coherència amb l’àmbit
europeu
avaluació comparativa
entorn favorable

i eficaç. No obstant això, el predomini de les pimes en
l’economia europea no va igualat amb la utilització que fan del
comerç electrònic. Només un 42% de les pimes té accés a
Internet. En alguns estats aquest percentatge és fins i tot
inferior al percentatge de penetració d’Internet en les llars.
Només el 20% de les pimes utilitza Internet per a les
operacions comercials.
Entre les empreses connectades, la majoria només recorre a
Internet amb fins informatius. Fins i tot en els estats membres
més avançats tecnològicament només una minoria de pimes
pot dur a terme les operacions electrònicament (compres,
vendes, subhastes electròniques, pagament electrònic).
Amb el fi d’ajudar les pimes tradicionals a passar a la fase
digital, s’han de suprimir diversos obstacles com: la conjuntura
actual d’inestabilitat de les empreses .com, la necessitat de
normativa que afavoreixi les operacions transfrontereres de
comerç electrònic, la falta de personal tècnic i de gestió
adequat, falta de solucions TIC normalitzades i plenament
compatibles i els alts costs de participació en el comerç
electrònic.
L’objectiu perseguit per go-Digital era «Animar les pimes a
passar a la fase digital mitjançant activitats coordinades de
creació de xarxes per intercanviar coneixements sobre
pràctiques millors i capacitat de dur a terme comerç electrònic
i avaluació comparativa (benchmarking). Els centres de
referència podrien ajudar les pimes a introduir el comerç
electrònic en la seva estratègia empresarial».
Go-Digital proposa una sèrie d’iniciatives destinades a:
! Identificar els principals obstacles amb què es topen les
pimes en les operacions de comerç electrònic.
! Proposar mesures específiques per ajudar les pimes a
«passar a la fase digital», inspirant-se, en particular, en
les polítiques i iniciatives existents.
! Garantir la coherència entre les distintes polítiques i
iniciatives per al pas de les pimes a la fase digital en
l’àmbit europeu, nacional, regional i local.
! Aprofitar l’experiència pràctica i procedir a una avaluació
comparativa dels resultats de les distintes estratègies de
suport a les pimes per passar a la fase digital.
Las prioritats de go-Digital són les següents:

! Fomentar un entorn favorable i les condicions generals

aprofitar resultats
d’I+D !
coneixements i
competències TIC !

requerides per estimular el comerç electrònic i l'esperit
empresarial.
Facilitar l’adopció del comerç electrònic amb l’àmplia
difusió dels resultats de la investigació i el
desenvolupament tecnològic (I+D) i permetre a les pimes
de tots els sectors aprofitar-se’n.
Contribuir a subministrar coneixements en matèria de
tecnologies de la informació i la comunicació, reparar la
falta d’aquests coneixements en les pimes i cercar i
desenvolupar noves competències empresarials per a la
nova economia.

Llibre verd: Les Illes Balears en la societat de la informació i del coneixement

97

Monografia Economia
entorn favorable per al
comerç electrònic i l’esperit
empresarial

Les prioritats i accions de go-Digital són les següents
Línies d’acció go-Digital
LÍNIA D’ACCIÓ 1: ENTORN FAVORABLE
ELECTRÒNIC I L’ESPERIT EMPRESARIAL

PER

AL

COMERÇ

ACCIÓ 1: Avaluar de manera comparativa els resultats de les estratègies
nacionals i regionals de suport al comerç electrònic.
ACCIÓ 2: Mesurar l’adopció de les TIC i del comerç electrònic.

adopció del comerç
electrònic

ACCIÓ 3: Millorar l’accés a la informació i considerar les observacions de les
empreses a l’hora d’elaborar polítiques en l’àmbit de la legislació sobre comerç
electrònic.
ACCIÓ 4: Interoperar amb el comerç electrònic.
LÍNIA D’ACCIÓ 2: ADOPCIÓ DEL COMERÇ ELECTRÒNIC

competències relacionades
amb les TIC

ACCIÓ 5: Sensibilitzar sobre el pas a la fase digital.
ACCIÓ 6: Adoptar el comerç electrònic.
ACCIÓ 7 : Crear un mecanisme de garantia de préstecs per a les pimes.
ACCIÓ 8: Fomentar una millor utilització dels fons estructurals.
LÍNIA D’ ACCIÓ 3: COMPETÈNCIES RELACIONADES AMB LES TIC
ACCIÓ 9: Donar suport a les iniciatives industrials per a nous programes
d’estudis centrats en les TIC.
ACCIÓ 10: Crear un grup de control de les competències TIC als estats
membres.
ACCIÓ 11: Posar en marxa un programa de pràctiques a les pimes.
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Què cal fer? Cohesió econòmica a les Illes

Balears

La nostra visió
objectiu de futur

aprofitar els punts forts
que ofereix l’entorn
socioeconòmic
i un
sector de serveis fort
intentar superar les
debilitats i l’escassa
qualificació de la mà d’obra

Unes empreses modernes i diversificades que puguin competir
en els mercats globals, es beneficiïn plenament de les
oportunitats que ofereixen les noves tecnologies, explotin
l’esperit empresarial i els coneixements de la població laboral,
assegurin un creixement durador, augmentin la qualitat dels
productes, serveis i processos, generin ocupació estable i de
qualitat i garanteixin la major cohesió econòmica de la
comunitat.
L’anàlisi socioeconòmica de la regió ha destacat les
característiques següents de l’economia i del sistema social
balear:
! Un alt potencial de qualitat de vida gràcies al caràcter
insular i al clima mediterrani.
! Una alta concentració territorial i econòmica a l’illa de
Mallorca.
! Una evolució demogràfica i econòmica positiva, tant en
termes absoluts com relatius en comparació amb la
mitjana espanyola.
! Una alta concentració en el sector serveis i més en concret
en el turisme i les activitats que s’hi relacionen.
! Un sector de construcció important.
! Una indústria menys significativa en el conjunt de
l’economia i concentrada en activitats industrials
tradicionals.
! Un elevat grau d’atomització empresarial.
! Una baixa taxa de desocupació, encara que matisada per
l’estacionalitat del sector turístic.
! Una escassetat de recursos humans de qualificació
professional alta.
S’han d’aprofitar els punts forts que ofereixen tant l’entorn
socioeconòmic de la regió com un sector de serveis fort, i
intentar superar les debilitats i l’escassa qualificació de la mà
d’obra.
L’anàlisi del context cientificotecnològic i de l’actitud
d’innovació a la regió ha permès elaborar les conclusions
següents:
La regió ha pogut incrementar la depesa en I+D i innovació i
augmentar el valor de l’indicador d’esforç en I+D (despesa en
I+D / PIB regional) fins a 0,25%. L’increment és deu sobretot
a una despesa major de les empreses que han ampliat la seva
participació entre els agents executors, enfront de la
Universitat i les administracions.

incrementar la despesa en
I+D

No obstant això, en comparació amb la mitjana europea i amb
altres països europeus, les Illes Balears presenten encara uns
valors inferiors quant a despesa i personal dedicat a I+D.

cal augmentar la despesa

S’ha de valorar amb cura l’evolució recent de la despesa en
innovació de la indústria balear amb una reducció de la
despesa única a Espanya entre els anys 1998 i 2000. Malgrat

Llibre verd: Les Illes Balears en la societat de la informació i del coneixement

99

Monografia Economia
privada en innovació durant
els pròxims anys

el desenvolupament positiu dels anys anteriors en què tant les
empreses petites i mitjanes com les grans augmentaren les
despeses, cal tornar a pujar les despeses privades en
innovació en els pròxims anys.

explotar el potencial de les
noves accions d’innovació:
I+D,
INNOBAL XXI, ParcBIT

En aquest context, les noves accions en favor de la innovació,
com ara els plans d’innovació i d’investigació i el
desenvolupament tecnològic del Govern balear, l’acció
innovadora INNOBAL XXI i les actuacions del ParcBIT, hi
poden i hi han de tenir papers importants.

s’han d’aprofitar les
infraestructures existents i
reforçar l’ús i l’aplicació de
les noves tecnologies en les
empreses i les llars
cal donar suport a la creació
de noves empreses
productives i de serveis,
especialment de serveis del
sector TIC

El paper de les noves tecnologies de la informació i
comunicació a la regió és important pel que fa a les
infraestructures i a l’ús de les noves tecnologies. D’una altra
banda, la regió no compta amb xifres altes relatives a la
producció de les TIC, mentre que l’oferta de serveis
relacionats amb les TIC (de telecomunicacions i serveis
informàtics) és àmplia i es troba en una situació millor en
comparació amb el panorama nacional.
Per tant, s’haurien d’aprofitar les infraestructures existents i
reforçar l’ús i l’aplicació de les noves tecnologies en les
empreses i les llars.
Al mateix temps, i tant com sigui possible, cal donar suport a
la creació de noves empreses productives i de serveis per
millorar la situació de la regió en aquest sentit. S’hauria
d’enfocar especialment les empreses que ofereixen serveis del
sector TIC, perquè la regió ja presenta una base d’empreses
sobre la qual es podria fer feina.
A partir d’aquestes conclusions es poden definir les actuacions
que fan falta per potenciar l’accés de la regió balear,
especialment de les empreses, a la societat de la informació.
L’objectiu general que s’ha d’aconseguir és:

objectiu general

Acostar el teixit empresarial i industrial balear a la
societat de la informació per millorar la competitivitat;
augmentar la qualitat dels productes, serveis i
processos; generar ocupació estable, i garantir la
major cohesió econòmica de la regió.
Les estratègies per assolir l’objectiu general inclouen els
àmbits següents:
1) Acostar les empreses a les TIC i a Internet.
2) Augmentar la qualitat de les TIC.
3) Generar una cultura empresarial de la informació.
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Estratègia 1. Acostar les empreses a
les TIC i a Internet
La primera estratègia es fixa en la importància que tenen les
TIC per al món empresarial en qualsevol dels seus vessants
(informació, administració, comunicació, recerca de personal,
màrqueting, distribució, venda, producció, disseny, etc.).
L’objectiu de l’estratègia serà oferir un suport fort a
l’apropament de les empreses balears a les TIC i a Internet
per promoure’n la competitivitat i ampliar-ne les possibilitats,
tant amb relació a la gestió interna com amb relació a nous
mercats, clients i formes de comercialització.

acostar les empreses L’estratègia es concreta en les accions següents:
a les TIC ! Augmentar la presència i l’ús d’Internet entre les empreses
balears (cerca d’informació, processos administratius,
i a Internet
cerca i contractació de personal...).
! Fomentar el comerç electrònic (B2B, B2C).
! Promoure l’ús d’eines electròniques per a la gestió,

l’organització de la producció, la formació i la informació
de les empreses.

Estratègia 2. Augmentar la qualitat de
les TIC
La segona estratègia es concentra en la qualitat de les TIC, en
la infraestructura i en les connexions necessàries per establir
un ús més comú i difós de les TIC i d’Internet.
L’objectiu general és millorar no solament el nombre
d’accessos sinó també i sobretot la qualitat, la rapidesa i
l’extensió d’infraestructures, d’aplicacions i de serveis
relacionats amb les TIC. L’estratègia millorarà la connexió
general de la societat balear amb les TIC i beneficiarà
especialment les empreses i la societat civil a través de més
qualitat en els serveis i les aplicacions, la consideració de les
infraestructures necessàries en noves instal·lacions així com
facilitar els accessos públics a Internet i als ordinadors.
L’augment de la qualitat comprendrà avenços en la facilitat
física d’accedir a les TIC, l’ús de tecnologies i d’aplicacions
adequades a les necessitats dels usuaris, un alt estàndard
tecnològic de les TIC i serveis disponibles a més d’una bona
relació tecnologia-servei ofert-preu.
L’estratègia preveu les accions següents:

augmentar la qualitat de !
les TIC

Millorar
la
connexió
telecomunicacions.

a

xarxes

modernes

de

! Millorar el nombre i la qualitat dels serveis d’accés i de
manteniment.

! Desenvolupar programes i aplicacions adequades a les

necessitats de les empreses balears, especialment per al
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sector hoteler, turístic i d’oci.

! Accés de les xarxes de telecomunicacions als edificis, les
obres civils i les urbanitzacions noves.

! Facilitar punts d’accés públic: la biblioteca digital i espais
culturals i de teletreball.

! Possibilitar accions concentrades entre empreses per
generar la provisió de serveis de qualitat.

Estratègia 3. Generar una
empresarial de la informació

cultura

La tercera estratègia es basa en la necessitat d’integrar l’ús de
les TIC en la formació actual, tant escolar com professional,
ocupacional, contínua i universitària, amb l’objectiu de
garantir-ne la utilització més eficaç en el futur laboral i privat
dels usuaris.
A més a més, es promourà la formació d’e-empresaris com a
manera estratègica de generar una base d’empreses
tecnològiques relacionades amb les TIC, així com un sistema
de monitoratge i assessorament per observar els progressos
aconseguits i iniciar processos d’aprenentatge dins de la
mateixa estratègia.

generar una cultura L’estratègia preveu les accions següents:
empresarial de la
! Fomentar la formació contínua en l’àmbit de les TIC.
informació

! Integrar les TIC en les carreres actuals de formació
professional i ocupacional.

! Fomentar

l’aparició de formacions universitàries i
avançades
que
facilitin
personal
qualificat
per
desenvolupar la societat de la informació.

! Promoure l’aparició de noves e-empreses.
! Creació de un sistema de monitoratge i d’assessorament
de la societat de la informació.
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Governança:

Una bona governança que
reforci la ciutadania i la democràcia, i una
administració moderna en línia al servei de tots els
ciutadans i les empreses, amb independència d’on
es trobin. Persegueix la cohesió administrativa.
En què consisteix?

agrupar els serveis segons
les necessitats
i la conveniència de cada
ciutadà individual

visió de govern i lideratge

fer feina de forma
coordinada en sistemes
comuns i projectes conjunts

sistemes moderns d’oficines
de suport

En el nostre entorn sociopolític i geogràfic, les noves
tecnologies d’informació i de comunicació (TIC) estan causant
un gran impacte en la prestació de serveis públics, ja que
ofereixen nombroses oportunitats de gaudir d’uns serveis més
convenients, més centrats en l’usuari i que es faciliten de
forma més eficient. Per exemple, permeten agrupar els serveis
segons les necessitats i la conveniència de cada ciutadà
individual, en lloc de segons les conveniències dels organismes
prestadors dels serveis.
Aquest fet planteja reptes en les estructures existents, en
l’organització i en els enfocaments administratius, i,
probablement, serà un fort catalitzador de canvi i de progrés
en el futur. Segons les distintes etapes i els diferents
esdeveniments de la vida quotidiana, es poden agrupar
diversos serveis relacionats entre si i es poden fer disponibles
a través de mitjans electrònics amb simples interfícies amb
l’usuari en forma de portals o finestretes úniques.
L’adopció de serveis electrònics en el sector privat ha estat
motivada freqüentment per factors lligats a una forta
competència comercial, que no existeix generalment en el
sector públic. La implantació de les TIC en els serveis públics
ha de guiar-se per una forta visió de govern; exigeix un
lideratge fort, un enfocament en el ciutadà; ha de tenir uns
objectius clars per complir, i necessita comptar amb la
col·laboració necessària dels funcionaris públics, que han
d’estar capacitats per concebre, liderar i executar els projectes
nous.
La provisió de serveis orientada al consumidor obliga el servei
públic a fer feina de forma coordinada en sistemes comuns i
projectes conjunts. La majoria dels usuaris són indiferents a
qui els proporcionen els serveis i només estan interessats a
tenir un accés fàcil, segur i convenient als serveis que
consideren rellevants pel que fa a les seves necessitats i
obligacions. Els proveïdors de serveis necessiten respondre a
aquesta demanda, combinar les seves ofertes amb les d’altres
proveïdors i formar paquets de serveis públics. Les TIC
possibiliten que es produeixi aquesta relació de manera més
eficaç i eficient.
A més de possibilitar uns serveis públics més convenients, les
noves TIC tenen també el potencial de millorar l’eficiència de
les funcions administratives internes i els serveis de suport al
contacte directe amb el públic (back office). El
desenvolupament coordinat de sistemes moderns del servei
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centres de processament de
dades
consideració d’especificitats
geogràfiques, com la
insularitat

transparència,
responsabilitat i consulta al
ciutadà

col·laboració amb el
sector privat

enriquiment del procés
democràtic

coordinació de les
compres del sector
públic

d’administració (back office), la col·laboració en les
contractacions de proveïdors i l’establiment de centres de
procés d’informació i de plataformes tecnològiques integrades,
amb vincles electrònics als punts de contacte amb l’usuari, són
formes potencialment importants de millorar l’eficiència dels
serveis públics.
El sector públic ha de servir tots els seus usuaris, ciutadans i
empreses, inclosos aquells que no poden o no volen accedir
als seus serveis usant mitjans electrònics. Això significa que
els serveis electrònics no poden reemplaçar d’una manera
completa els canals convencionals i que s’han de mantenir
canals alternatius. Les especificitats geogràfiques, com la
insularitat, presenten un repte addicional en la cerca de
cohesió en la disponibilitat de serveis administratius que les
noves TIC poden contribuir a resoldre en gran manera, i
possibiliten la disseminació de l’atenció al ciutadà i a les
empreses de tot l’arxipèlag.
És important que el ciutadà confiï en els serveis públics que es
faciliten per via electrònica. Han de proporcionar-se d’una
forma transparent i responsable. Per això, és important que es
consulti els usuaris potencials en el procés de
desenvolupament i d’implementació, i que se’n tinguin en
compte els punts de vista en el disseny dels propis serveis, en
particular pel que fa a la protecció de dades personals i de la
intimitat.
El sector públic és cada vegada més conscient de les
oportunitats de col·laboració amb el sector privat i l’ús de les
TIC obre camins nous de col·laboració en àmbits financers,
tècnics i comercials, en els quals s’ha d’assegurar que els
interessos comercials no estiguin en conflicte amb els objectius
públics o erosionin la confiança del ciutadà en el sector públic.
L’establiment de plataformes tecnològiques de col·laboració,
amb introducció de vincles amb els actors més rellevants, és
una gran oportunitat de millorar l’eficiència mútua i d’arribar a
majors economies d’escala i d’abast en la provisió de serveis.
Les noves tecnologies també creen oportunitats per involucrar
cada vegada més ciutadans d’una forma més activa en els
referèndums i consultes al públic i en els procés democràtic en
general. Les noves oportunitats poden incloure consultes i
respostes en línia, enquestes d’opinió en línia, accés directe a
funcionaris i representants electes a través del correu
electrònic, així com l’ús del vot electrònic. Tot això pot abaratir
els costs electorals, facilitar un recompte més ràpid i exacte
dels resultats i millorar les taxes de participació en les
eleccions, en particular dels joves —ja acostumats a l’ús
sistemàtic d’Internet— i de les persones amb dificultats de
desplaçament.
Les administracions i els organismes públics també són
consumidors principals de serveis de telecomunicacions i, en
general, no són propietaris de les xarxes, sinó que compren
serveis als operadors. Les oportunitats de planificar,
programar i combinar les compres de tot el sector públic amb
un plantejament i una política de compres comuna pot
proporcionar grans sinergies, simplificació de procediments,
contribució al desenvolupament del mercat i estalvis
considerables de costos.
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On som? Pla d’Acció del Govern de les

Illes Balears (2000-2003)

governabilitat
cohesió social
sostenibilitat i competitivitat

El Pla d’Acció del Govern de les Illes Balears (2000-2003)
vertebra entorn de tres objectius principals: el govern i
governabilitat, la qualitat de vida i la cohesió social, i
sostenibilitat en el sistema productiu per mantenir
competitivitat.

es
la
la
la

El primer, al qual fa referència una part dels continguts i de les
propostes d’aquest capítol, reconeix que un govern que vol
incidir efectivament en la realitat ha de garantir una
administració capaç de gestionar el canvi, que sigui eficaç per
executar els projectes de la seva competència i que tingui
voluntat d’impulsar la participació de tota la societat i de les
institucions en l’acció de govern.
Des d’aquesta perspectiva, s’ha avançat en la definició d’un
model d’administració que permeti la consecució dels objectius
plantejats en el Pla d’Acció i que s’estructura en tres eixos:

resposta a les demandes
ciutadanes
una funció pública
democràtica
i eficient
una administració
moderna i eficaç

1. La creació de determinats òrgans de gestió, necessaris per
donar resposta a les demandes dels ciutadans i dels
sectors productius, amb la millora del tracte al ciutadà en
les seves relacions amb l’administració i la garantia de
transparència i honestedat de l’acció pública.
2. El desenvolupament d’una funció pública democràtica i
eficient mitjançant la creació i l’aplicació d’un sistema
d’accés objectiu i que garanteixi la igualtat d’oportunitats
per a tots els ciutadans.
3. La definició dels sistemes
administració moderna i eficaç.

que

estructurin

una

Aquest darrer objectiu estratègic del Pla d’Acció del Govern
pretén canviar el model d’administració i passar d’una visió
internista i burocràtica a una administració democràtica,
moderna i eficaç, que vol ser més propera als usuaris, més
senzilla, àgil i transparent.

modernització de
l’Administració: Pla de
Qualitat, Pla d’Administració
Digital, Pla de Reforma del
Sector Públic

Des de 1999 s’estan duent a terme una sèrie d’accions que
tendeixen per tant a la modernització de l’Administració
pública de la CAIB i que s’han formalitzat entorn de tres grans
plans: Pla de Qualitat, Pla d’Administració Digital i Reforma del
Sector Públic.
A més, altres plans sectorials no específicament pensats per
millorar l’Administració han plantejat propostes que poden
incidir favorablement en aquest procés o, com a mínim,
generar nous serveis que permetin a l’Administració liderar el
procés de canvi a les Illes Balears. Es tracta de plans com el
d’Innovació, el Sectorial de Telecomunicacions o aquest mateix
projecte que ens ocupa de societat de la informació.
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Per la seva especial incidència en el tema que ens ocupa,
desenvoluparem a continuació alguns dels aspectes més
destacats dels plans de Qualitat i d’Administració Digital.

Pla de Qualitat
l’Administració

Global

de

El Pla de Qualitat Global de l’Administració (PQ) té, entre altres
objectius específics, els de:
Incorporar les noves tecnologies en l’atenció al ciutadà
incorporar les noves i!en el procediment
administratiu en general.
tecnologies !
Orientar les pràctiques administratives cap a la
satisfacció dels usuaris.

orientar cap a la satisfacció El PQ inclou accions com:
del ciutadà ! Carta dels drets dels ciutadans
! Oficines d’atenció al ciutadà

carta de drets del ciutadà !
atenció al contribuent !

!
!
cita prèvia en els serveis de !
salut !

Registre unificat
Desenvolupament del telèfon d’atenció 012
Atenció al contribuent
Integració de les bases de dades del SAC i del 012
Reenginyeria de procediments
Sistema de cita prèvia en els serveis de salut

Una bona part d’aquests projectes necessitaran sens dubte
l’aplicació d’eines tecnològiques i digitals que els situïn molt
prop de les propostes per desenvolupar la societat de la
informació.
A manera d’exemple podem citar:

oficines d’atenció al ciutadà

1. Oficines d’atenció al ciutadà
Aquest projecte té com a objectiu específic oferir un servei
especialitzat de qualitat en l’àrea d’atenció presencial al
ciutadà. Per això és necessari, lògicament, mecanitzar una
bona part dels procediments de l’Administració de la CAIB i
una utilització de les TIC que permeti la desconcentració física
en diferents territoris insulars.
2. Atenció telefònica 012

012

Des del Govern es pretén crear un centre de trucades 012 per
atendre consultes administratives. Com a suport per mantenir
la informació necessària, s’adaptarà l’actual base de dades
SAC mantinguda de forma distribuïda per les conselleries però
coordinada des de la DG de Tecnologies d’Informació i
Comunicació.
3. Reenginyeria de procediments

reenginyeria de
procediments

La reenginyeria de procediments té com a objectius específics
racionalitzar el conjunt d’actuacions que es duen a terme des
de l’Administració i agilitar els processos que se segueixen per
prestar serveis públics. Això requereix en molts de casos usar
la tecnologia web, que permet un ús compartit dels
procediments, i la generació i el tractament de la informació
necessària per prendre decisions.
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afrontar els reptes de
l’administració digital del
segle XXI

Pla d’Administració Digital
Una altra de les actuacions del Govern dins del marc general
de modernització de l’Administració és el Pla d’Administració
Digital.
L’objectiu general és col·locar el Govern de les Illes Balears en
una situació privilegiada per afrontar els reptes que implica
l’administració digital del segle XXI:

! Millorar la interfície amb el ciutadà proporcionant la
informació i els serveis necessaris amb l’eficàcia i la
qualitat desitjades.

! Desenvolupar un sistema de seguiment de la qualitat dels
serveis prestats.

! Millorar la gestió dels procediments de l’Administració:
racionalització
tecnològiques.

i

simplificació

mitjançant

eines

Com a objectiu específic el Pla d’Administració Digital
persegueix habilitar, tant per als ciutadans com per als
funcionaris i gestors, mitjançant portals digitals (web, wap...).
els serveis que dóna l’Administració
El Pla desenvolupa, entre d’altres, els projectes següents:
1. Base de dades de persones

acreditació i seguretat
integració d’informació

Aquest projecte ha de permetre habilitar l’accés de les
persones físiques i jurídiques als serveis digitals de la CAIB
amb les garanties necessàries d’acreditació i seguretat.
2. Personalitat administrativa digital
El projecte PAD té com a finalitat última aconseguir oferir a les
persones físiques i jurídiques una visió d’administració única,
permetre el dret a presentar els documents en una sola
vegada i a no haver de repetir en múltiples instàncies les
mateixes dades personals. Aquest projecte es desenvolupa a
través d’un conveni amb la comunitat autònoma de la Rioja,
amb els costs dividits a parts iguals.
3. Pla FINNOVA

informació per a la decisió

El pla FINNOVA té com a objectiu específic integrar en un únic
sistema d’informació tots els procediments de comptabilització
i control de les activitats economicofinanceres de la CAIB de
forma que es puguin impulsar tasques de control i d’anàlisi per
prendre decisions.
4. Sistema de gestió econòmica i financera

plataforma tecnològica
integrada SAP/R3
Sector Públic

Des de 1977 la gestió tributària es duu a terme d’acord amb la
plataforma tecnològica denominada SAP/R3 Sector Públic. Des
de gener de 2000 es va procedir a implantar en aquesta
mateixa plataforma els subsistemes de despesa, tresoreria i
pressuposts. En aquests moments, s’hi està implantant el
subsistema de contractació
Tot això ha generat un sistema d’informació per a la gestió
econòmica i financera la novetat i l’interès del qual ha fet que
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cinc comunitats autònomes hagin seguit les mateixes pautes i
que s’hagi fundat el GUSP (Grup d’Usuaris del Sector Públic de
SAP) amb el Govern com a soci fundador.
5. Registre electrònic

registre electrònic

Per permetre la connexió del Registre General de la CAIB amb
els altres registres d’altres administracions (Conveni de
finestreta única) serà necessari crear una capa superposada a
l’aplicació actual que permeti gestionar els enviaments
telemàtics i els processos de signatura.
6. Projecte ROL: informació administrativa

regions en línia

Regions On Line és un projecte europeu (iniciativa Interreg
IIIb - fons Feder) que es lidera i en el qual participen altres
regions espanyoles, italianes, portugueses i franceses.
El projecte ROL parteix del fet que les administracions
públiques treballen normalment de forma simultània sobre els
eixos següents: persones, territori i mobilitat de persones i
mercaderies pel territori gestionat (transports). L’objectiu
d’aquesta actuació consisteix a integrar la informació dels tres
eixos en el portal ciutadà en el web.
7. Nou web corporatiu

portal del Govern

Desenvolupament d’un sistema de suport per al portal web del
Govern que sigui suficientment àgil i flexible per publicar-hi
informacions i per integrar-hi les aplicacions de gestió. A més,
aquest web ha de permetre publicar i moderar fòrums, facilitar
un sistema de consulta massiva de l’hemeroteca disponible
sobre el Govern i la CAIB des de 1996. Per la seva importància
o grau d’implantació, en desenvoluparem a continuació alguns
dels continguts.
8. Web de seguiment d’expedients d’habitatge

expedients d’habitatge

Consisteix a mecanitzar la gestió interna dels expedients de la
DG d’Arquitectura i Habitatge (subvencions, façanes, compres,
reformes, HPO…) i fer-ne un seguiment al web.
9. Web de seguiment d’expedients sancionadors

expedients sancionadors

Adaptació i elaboració del sistema de gestió d’expedients
sancionadors i percepció de taxes de la CAIB.
10. Web de gestió i d’informació de transports

gestió i informació de
transports

Consisteix a mecanitzar la gestió interna dels expedients de la
DG de Transports (targetes per als transportistes, títols per a
embarcacions d’esbarjo) i fer-ne al web el seguiment, així com
la informació necessària per utilitzar els sistemes de transport
col·lectiu (tarifes, línies, parades, horaris...) juntament amb
utilitats que en facilitin la consulta (mapes, selectors de la ruta
millor...).

On anam? Consell Europeu de Lisboa

transformació del paper que

Com ja s’ha comentat anteriorment, el Consell Europeu de
Lisboa dels dies 23 i 24 de març de 2000 marca el camí que
s’ha de seguir a la Unió Europea per fer front a l’enorme canvi
que planteja la transició cap a una nova economia basada en
el coneixement, aquest canvi afecta tots els àmbits de la vida
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fan les administracions
públiques

un nou objectiu estratègic:
una economia
basada en el coneixement

accés electrònic generalitzat
als serveis públics principals
i compres
públiques en línia

el coneixement, aquest canvi afecta tots els àmbits de la vida
de les persones i exigeix una transformació radical de
l’economia europea i del paper que fan les administracions
públiques. El ritme cada vegada més ràpid de canvi significa
que és important que la Unió actuï ara per aprofitar plenament
els beneficis i les oportunitats presents i que s’obriran en el
futur pròxim.
El Consell de Lisboa considera que el pas a una economia
digital, basada en el coneixement, fruit de nous béns i serveis,
serà un motor poderós per al creixement, la competitivitat i
l’ocupació. A més, serà capaç de millorar la qualitat de vida
dels ciutadans i del medi ambient. Per aprofitar al màxim
aquesta oportunitat, el Consell Europeu fixa l’objectiu
estratègic de convertir la Unió en l’economia basada en el
coneixement més competitiva i dinàmica del món, i convida el
Consell i la Comissió a preparar el pla d’acció global e-Europa.
El Consell Europeu considera a Lisboa que per preparar el pla
e-Europa les administracions públiques han d’insistir en tots
els àmbits per aprofitar les noves tecnologies i fer que la
informació sigui tan accessible com sigui possible. El Consell
Europeu demana especialment que es garanteixi l’accés
electrònic generalitzat als serveis públics principals per a l’any
2003 i que es facin les passes necessàries perquè, l’any 2003,
les compres públiques es realitzin en línia.

El pla d’acció e-Europa 2002
El pla d’acció e-Europa 20021 rep el suport del Consell Europeu
de Feira i parteix de tres objectius clau: una Internet més
barata, ràpida i segura; invertir en les persones i la formació, i
estimular la utilització d’Internet.
En aquest darrer objectiu, e-Europa persegueix, entre d’altres,
els fins següents: accelerar el comerç electrònic, administració
en línia i sistemes de transport intel·ligents.
Amb relació al sector públic, el repte que es planteja en la
iniciativa e-Europa de la Comissió Europea és el següent:

serveis més ràpids i més
sensibles a les necessitats
adaptació de les
administracions als nous
mètodes de
treball

«Les tecnologies digitals permeten un accés i una reutilització

més fàcil del patrimoni d’informació que posseeix el sector
públic. L’administració electrònica podria transformar
l’organització tradicional del sector públic i proporcionar uns
serveis més ràpids i més sensibles a les necessitats. Així
mateix, pot augmentar l’eficàcia, rebaixar costs i simplificar els
tràmits administratius de les empreses i els ciutadans. L’accés
electrònic suposaria també una aportació destacada per
accelerar la transició a la societat de la informació i estimular
els serveis d’Internet més interessants per als europeus. El
repte al qual han de fer front les administracions és adaptar-se
ràpidament als nous mètodes de treball i fer possibles noves
formes innovadores de treball, amb la inclusió de formes
d’associació amb el sector privat.

«Tanmateix, aquestes possibilitats no s’estan explotant. El pas
1

COM (2000) 330 final
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a la interacció electrònica implica canvis considerables en la
manera de fer feina de les administracions que poden ser
difícils de gestionar. A més, les normes diferents sobre accés
que hi ha a la Unió restringeixen el desenvolupament de
serveis paneuropeus.»
La resposta d’e-Europa al repte anterior és la següent:
«La consulta realitzada amb relació al Llibre verd sobre la

facilitar l’accés a la
informació pública

informació del sector públic en la societat de la informació
posava de manifest la necessitat de millorar l’accés, la difusió i
l’explotació de la informació sobre el sector públic a Europa.
Responent a aquesta necessitat, la iniciativa e-Europa es fixa
l’objectiu de facilitar als ciutadans un accés fàcil a la
informació pública essencial, així com fomentar la interacció en
línia entre ciutadans i governs.»

«La millora de la eficiència del sector públic exigirà un

replantejament de
l’organització interna i
dels intercanvis electrònics
entre institucions

replantejament de l’organització interna i dels intercanvis
electrònics entre institucions. Els estats membres i la Comissió
han estat cooperant en aquest camp mitjançant el programa
IDA (Intercanvi de Dades entre Administracions), que
s’utilitzarà com a base per desenvolupar serveis paneuropeus i
intercanviar les millors pràctiques. A més, s’han desenvolupat
noves aplicacions a través del Programa Marc de la Unió
Europea que ofereixen la possibilitat de donar suport a
solucions innovadores. Finalment, la Comissió estudiarà la
necessitat de revisar els seus procediments per explotar millor
les tecnologies digitals en el context de la seva reforma.»
A demanda del Consell de Lisboa el pla d’acció e-Europa 2002
planteja les accions següents:
En les conclusions del Consell Europeu de Lisboa es
demanava:

! Que les administracions públiques a tots els nivells s’esforcin
per explotar les noves tecnologies per fer la informació tan

la demanda del accessible com sigui possible.
Consell de Lisboa ! Que els estats membres proporcionin

accés electrònic
generalitzat als principals serveis públics bàsics per a l’any
2003.

En conseqüència, en e-Europa 2002 es plantegen les accions
següents:
En resposta al Consell, el pla d’acció e-Europa 2002 proposa:

! Informació pública essencial en línia, inclosa la informació

la resposta del pla d’acció !
e-Europa 2002

jurídica, administrativa, cultural, mediambiental i sobre
trànsit.

Procediments administratius simplificats en línia per a les
empreses (per exemple, procediments ràpids per crear
empreses).

! Desenvolupament d’un plantejament coordinat de la

informació sobre el sector públic, inclosa la informació en
l’àmbit europeu.

! Creació de portals paneuropeus de serveis públics
interactius (aplicació a través del programa IDA).
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! Foment de l’ús de programes de fonts obertes en el sector

públic i de les millors pràctiques d’administració electrònica
mitjançant l’intercanvi d’experiències a tota la Unió (a
través dels programes IST i IDA).

! Tots els tràmits principals amb la Comissió Europea s’han

de fer en línia (per exemple, pel que fa a finançament,
contractes d’investigació, contractació de personal i
adjudicació de contractes).

! Promoció de l’ús de signatures electròniques en el sector
públic.

Declaració
dels
ministres
europeus de la Funció Pública y
de l’Administració
Amb posterioritat al llançament del pla d’acció e-Europa 2002,
els ministres europeus de la Funció Pública i de l’Administració
s’han reunit en diverses ocasions per impulsar la cooperació en
matèries d’e-govern.
Amb ocasió de la conferència organitzada per la Comissió
Europea el 29 de novembre de 2001 sobre e-govern i a
iniciativa de la presidència belga, es va produir una declaració
en què els ministres reafirmaren el seu compromís amb el
desenvolupament ràpid de l’e-govern, com a part de
l’estratègia de Lisboa i del pla d’acció e-Europa 2002 .

major prioritat als aspectes
d’e-govern
de l’estratègia
de Lisboa

Els ministres reafirmen les conclusions de la Resolució de la
vuitena reunió de ministres de la Funció Pública i
l’Administració, del 7 de novembre de 2000, a Estrasburg, en
la qual els ministres consideren que:
«El desenvolupament de l’e-govern a Europa és d’importància

primordial i concerneix tant la millora dels serveis a usuaris,
ciutadans i empreses, com les millores per als funcionaris
públics, en termes de millors condicions de treball,
desenvolupament professional i promoció de les seves
activitats. En conseqüència, acorden donar la màxima prioritat
als aspectes de l’e-govern per desenvolupar l’estratègia de
Lisboa.»
En la declaració ministerial de Brussel·les, els ministres
acorden:

inclusió

Declaració ministerial de Brussel·les, 29 de novembre de
2001
Assegurar la inclusió:

!

confiança i seguretat

!

Els ciutadans i les empreses han d’estar en el centre d’atenció del
disseny de serveis en línia que puguin ser més fàcilment
accessibles a tots.
Els serveis s’han de proveir a través de diversos canals
complementaris, en línia i per mètodes tradicionals, i els
ciutadans han de poder triar la forma que prefereixen.

Promoure confiança i seguretat:

!

Una seguretat i confiança apropiades són precondicions per
introduir els serveis en línia.
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!
!

Enfortir la cooperació europea per garantir la seguretat de les
xarxes i un accés segur als serveis d’e-govern.
Establir un grup d’experts nacionals per investigar els sistemes i
les eines d’identificació i d'autentificació electrònica.
Estimular l’ús de signatures electròniques a gran escala.

basar-se en les pràctiques !
millors Basar-se en les pràctiques millors:
!
!
!

participació

Un e-govern efectiu requereix reorganització interna, amb canvis
en les estructures i en l’organització del treball, en la formació i
en les capacitacions, així com en les condicions de feina.
Compartir experiències en formació i en la millora de la qualitat
del treball i de les condicions de feina en el sector públic.
Establir una plataforma d’e-govern sobre la base del Fòrum
Europa en e-Govern i de l'Observatori d’e-Govern.

Estimular la participació:

!

!
!
!

Les TIC poden ser una eina poderosa per a la bona governança i
s’adopten els cinc principis clau del Llibre blanc sobre la
governança de la Comissió Europea: obertura, participació,
responsabilitat comptable, eficiència i coherència.
Les TIC poden contribuir a una major participació en les
activitats democràtiques i a enfortir els nostres sistemes de
democràcia parlamentària representativa.
Importància d’augmentar la participació en els processos
democràtics en els àmbits locals, regionals, nacionals i europeus.
Les TIC ofereixen oportunitats noves i importants per
desenvolupar e-comunitats, per això s’acorda catalitzar i donar
suport a aquests desenvolupaments.

Mirar al futur:

mirar al futur !
!

!
!

Les transformacions cap a l’e-govern han de mirar més enllà de
la primera generació de provisió d’informació a Internet per anar
cap a serveis plenament interactius.
Una societat europea dinàmica i democràtica, amb una economia
forta i productiva, requereix un govern en tots els àmbits que
s’orienti als serveis, que sigui innovador i en el qual es pugui
confiar.
Un desenvolupament amb èxit de l’e-govern pot millorar els
serveis, enfortir les nostres societats, augmentar la productivitat i
el benestar, i reforçar la democràcia;
Els ministres reiteraren el seu compromís de perseguir una visió
a llarg termini, amb objectius clars i mesurables, i ser constants
en a l’hora de desenvolupar-los.

Conferència d’Anvers sobre egovernança en l’àmbit local i
regional (28.11.2001)
També en el context de la Conferència d’Anvers sobre l’egovernança, duta a terme el dia 28 de novembre de 2001 a
Anvers, la Presidència Belga i el Consell de Municipis i Regions
d’Europa tragueren unes conclusions sobre l’e-governança en
els àmbits locals i regionals.
La Conferència d’Anvers enfocà els temes següents:
El municipi com una comunitat electrònica: Les noves

finestreta única

tecnologies proporcionen l’oportunitat de satisfer els
requeriments dels ciutadans sobre informació i serveis en un
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simple contacte. Aquesta possibilitat de satisfacció per mitjà
d’un únic intent es pot fer disponible a través de l’elecció de
canal pel ciutadà: a la finestreta, per telèfon, per contacte
directe amb un funcionari, que fins i tot pot estar teletreballant
a ca seva, per Internet o per televisió digital.

responsabilitat,
transparència i integració
vertical

participació dels
ciutadans

lideratge polític

Responsabilitat comptable, transparència i integració
vertical del sector públic: La nova tecnologia ha de servir

per millorar la transparència i la responsabilitat comptable dels
governs regionals i locals. Hi ha una necessitat d’integració
vertical entre els diferents nivells de l’administració pública per
fer que la informació i els serveis siguin fàcilment accessibles i
siguin més rellevants per als ciutadans, en particular si es
considera que un ciutadà realitza fins al 70% dels seus actes
administratius en l’àmbit local.

Consulta i compromís efectiu dels ciutadans en el
procés de la presa de decisions: La governança implica un

procés de consulta i participació més àmplia, que es produeix
en objectius mútuament acordats i en compromisos comuns.
El sector públic no pot per més temps cercar la satisfacció dels
seus objectius polítics sense el suport actiu dels ciutadans, les
empreses locals, les organitzacions voluntàries i els qui actuen
sobre el terreny. Els ciutadans, per part seva, volen estar cada
vegada més involucrats en els processos de presa de
decisions. Internet, més que no altres eines de TIC,
proporciona als polítics la possibilitat de comunicar
directament amb el ciutadà, sense intermediaris com la
premsa i els mitjans de comunicació.

e-Governança i responsabilitat política: La disponibilitat
de tecnologia moderna no duu automàticament a noves
formes de governança i de participació ciutadana. En la
pràctica política s’han de realitzar addicionalment esforços
conscients per atreure innovacions mitjançades per la
tecnologia. Els mecanismes de mercat per si mateixos no
proporcionaran els conceptes i els productes requerits. Cau
sota la responsabilitat política de tots els àmbits de govern
donar suport a noves aventures en democràcia i estimular
l’experimentació, finançar investigació i desenvolupament així
com canviar les rutines polítiques i administratives quan es
demandi.
Sobre aquestes bases d’anàlisi, els participants en la
conferència establiren les recomanacions següents a municipis,
ciutats i regions:
Recomanacions a municipis, ciutats i regions:

! Sensibilitzar i crear més accés a les tecnologies
!
!

interactives d’informació i comunicació.
Convidar el sector privat a participar activament en
associacions publicoprivades i a cooperar amb universitats
i escoles superiors en innovació i investigació aplicada.
Imaginar associacions o cooperacions intermunicipals per
compartir costs, intercanviar experiències i crear masses
crítiques.

Llibre verd: Les Illes Balears en la societat de la informació i del coneixement

113

Monografia Governança
cap a
un nou pla d’acció
e-Europa 2005

e-Europa
part integral de l’estratègia
de Lisboa

Cap a e-Europa 2005: consells
de ministres de telecomunicacions i societat de la
informació i Consell Europeu
de Barcelona
En la reunió informal de ministres relacionats amb
telecomunicacions i societat de la informació a Vitòria els dies
22 i 23 de febrer de 2002, aquests subratllaren la importància
del pla d’acció e-Europa com a part integral de l’estratègia de
Lisboa per al creixement, la competitivitat i l’ocupació.

Els ministres reforçaren el seu convenciment que ampliar
l’accés a Internet i a les noves tecnologies de la informació i
les comunicacions a la Unió Europea és una font de
creixement econòmic i d’inclusió social, de qualitat de vida, de
creació de més i millors llocs de feina i d’oportunitats per a
tots els ciutadans.
Els ministres destacaren, entre altres aspectes, que:

lideratge dels governs i de !
les institucions europees
continguts adaptats a les
!
cultures diferents
disponibilitat de banda
ampla per a ciutadans i !
empreses
exemple del sector públic !
evitar risc de divisió regional

desenvolupament sostenible
utilització generalitzada de
banda ampla per al 2005

S’haurien de posar en pràctica les mesures anunciades en
la declaració ministerial de novembre de 2001
(anteriorment descrites) per permetre als governs i a les
institucions europees que liderin la introducció de serveis
públics en línia per als ciutadans i les empreses en els
àmbits nacional i europeu.
Els continguts digitals atractius i innovadors en les
llengües pròpies i adaptats a les diferents cultures faran
un paper clau per assegurar l’èxit de la societat de la
informació.
L’accés a Internet de banda ampla, l’accés públic inclòs,
pot portar importants canvis en l’estil de vida, de fer
negocis, en l’educació, en la salut i en l’administració
electrònica. S’animarà els estats membres i el sector privat
a fer disponible la banda ampla a tants ciutadans i
empreses com sigui possible.
El sector públic pot ser un exemple per desenvolupar els
serveis de banda ampla a força de promoure’n l’ús en els
serveis de l’administració, de la sanitat i de l’educació, així
com en les regions més desafavorides.

! Las polítiques comunitàries de cohesió social i econòmica

actualment vigents haurien d’ajudar a evitar el risc
potencial de divisió regional que podria resultar d’un
desplegament insuficient de la banda ampla a les regions
desafavorides.

El Consell Europeu de Barcelona, dels dies 15 i 16 de març de
2002, consolida la política de desenvolupament sostenible com
a tema horitzontal de totes les polítiques europees, fixa com a
nova prioritat la disponibilitat i la utilització generalitzada de
xarxes de banda ampla a tota la Unió abans del 2005 i
demana a la Comissió Europea que prepari un nou pla d’acció
e-Europa 2005.
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preparació del pla d’acció
e-Europa 2005

l’administració
electrònica

El Consell de Ministres de Transports i Telecomunicacions de la
Unió Europea, dels dies 25 i 26 de març de 2002, consolida la
demanda del Consell a la Comissió perquè elabori un pla
d’acció e-Europa 2005, que continuarà el pla d’acció actual i
abraçarà el període 2002-2005, centrat en:

! L’accessibilitat i la utilització generalitzada de xarxes de

banda ampla, el desenvolupament del protocol Internet
Ipv6 i la seguretat de les xarxes de la informació.

! L’administració electrònica (e-Government).
! L’aprenentatge per mitjans electrònics (e-Learning).
! Els serveis sanitaris en línia (e-Health).

Consell Europeu
de Sevilla

! El comerç electrònic (e-Business).
El Consell Europeu de Sevilla, dels dies 21 i 22 de juny de
2002, especifica els objectius del pla d’acció e-Europa 2005
presentat per la Comissió, que planteja les accions següents
relatives a l’administració electrònica.

e-Europa 2005: uns serveis
públics en línia moderns
i) Administració en línia

connexions de !
banda ampla

Connexió de banda ampla. Els estats membres
s’esforçaran per disposar de connexions de banda ampla
per a totes les administracions públiques abans de
finalitzar el 2005. Ja que els serveis de banda ampla es
poden oferir sobre diferents plataformes tecnològiques,
les autoritats nacionals i regionals no han de discriminar
entre les tecnologies a l’hora d’adquirir connexions (per
exemple, utilitzant procediments de licitació oberta).

interoperabilitat !

Interoperabilitat: Abans de finalitzar el 2003, la
Comissió Europea farà públic un marc d’interoperabilitat
concertat per facilitar la prestació de serveis paneuropeus
d’administració electrònica a ciutadans i empreses. S’hi
abordaran els continguts d’informació i les polítiques i les
especificacions tècniques recomanades per combinar els
sistemes d’informació de l’administració pública de tota la
UE. Es basarà en normes obertes i fomentarà l’ús de
programes de font oberta.

serveis públics interactius !

Serveis públics interactius. Abans d’acabar el 2004, els
estats membres han d’haver garantit que els serveis
públics bàsics siguin interactius, quan correspongui; siguin
accessibles a tots, i explotin les possibilitats tant de les
xarxes de banda ampla com de l’accés multiplataforma.
Per això serà necessària una reorganització interna que
s’escometrà en l’exercici de les bones pràctiques. S’hi
haurà d’abordar igualment l’accés de les persones amb
necessitats especials, com discapacitats o ancians. La
Comissió i els estats membres concertaran la llista dels
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serveis públics per als quals resulten adequats la
interactivitat i la interoperabilitat.

contractació pública !

punts d’accés públic a
!
Internet

cultura i turisme !

Contractació pública. Abans de finalitzar el 2005, els
estats membres han de dur a terme per mitjans
electrònics una part significativa de la contractació
pública. L’experiència del sector privat demostra que
s’aconsegueix reduir més els costs mitjançant l’ús
d’Internet en la gestió de la cadena de l’oferta, la
contractació electrònica inclosa. El Consell i el Parlament
adoptaran tan aviat com sigui possible les mesures
legislatives sobre contractació.
Punts d’accés públic a Internet (PAPI): Tots els
ciutadans han de tenir un accés fàcil als PAPI als seus
municipis, preferiblement amb connexions de banda
ampla. En establir els PAPI, els estats membres han
d’utilitzar els fons estructurals i ha de col·laborar amb el
sector privat i el voluntariat, quan procedeixi. La Comissió
té
intenció
de
continuar
donant
suport
al
desenvolupament tecnològic en el programa d’investigació
i els aparadors de bones pràctiques, en la mesura que
sigui possible a través del programa successor de
PROMISE.
Cultura i turisme. La Comissió, en cooperació amb els
estats membres, el sector privat i les autoritats regionals,
definirà uns serveis electrònics per promoure Europa i
oferir una informació pública de fàcil utilització. Aquests
serveis, que s’implantaran a tot estirar el 2005, es basaran
en interfícies interoperables, utilitzaran comunicacions de
banda ampla i seran accessibles des de qualsevol tipus de
terminal digital.

!

Què cal fer? Cohesió administrativa a les

Illes Balears

La nostra visió
objectiu
de futur

Els serveis públics estan disponibles en qualsevol moment i en
qualsevol lloc de les Illes Balears on els usuaris els demanin i
es puguin utilitzar a través de mitjans electrònics adequats,
inclosos la televisió digital, dispositius mòbils, telèfons i
Internet. Els serveis s’enfoquen a l’usuari, es dissenyen amb
relació als diferents esdeveniments i a les etapes de la vida
quotidiana, segons els perfils de les persones que els
demanen, i s’agrupen perquè siguin més fàcils al ciutadà, en
lloc de seguir la conveniència del proveïdor del servei.
S’integren en portals o finestretes úniques, en els quals també
es poden introduir vincles que facilitin la prestació de serveis
privats que suposin un valor afegit, sense comprometre la
confiança del ciutadà ni la independència i neutralitat del
sector públic.
Una bona governança i un bon e-govern impliquen una
administració pública cada dia més democràtica que reforci la
ciutadania i reorienti la gestió:
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una administració !
vertebradora en línia
un govern modern i motor !
del canvi

Per aconseguir una administració en línia al servei de tots
els ciutadans i de totes les empreses, particularment
d’aquells sectors que o bé han de vertebrar l’economia del
coneixement o bé pateixen més les desigualtats.
Per modernitzar el govern per convertir-lo en motor del
canvi cap a la societat de la informació i transformar
l’administració en proveïdora de serveis orientats a l’usuari
consumidor.

Impulsar l’ús de les tecnologies d’informació i comunicació per
desenvolupar l’e-governança implica assumir compromisos
com els següents:

confiança i seguretat
participació

! Aconseguir la confiança dels ciutadans i les empreses en la
democràcia, el govern i el comerç electrònic i garantir la
privacitat i la seguretat a les xarxes.
! Participació de la ciutadania en los processos de regulació
de les administracions públiques.
! Comprometre el sector privat i la societat civil en els

compromís processos d’e-govern.
canvi de mètodes i
! Realitzar canvis en profunditat en els mètodes de feina i
organització en l’organització estructural de l’administració per fer creïble i
operativa l’e-governança.

administració electrònica,
!
carta de drets del ciutadà
igualtat d’oportunitats

Potenciar l’administració electrònica.

! Elaborar la carta dels drets del ciutadà en la societat de la
informació.
! Oferir una igualtat de possibilitats i d’oportunitats per a
tots els ciutadans en totes les administracions locals,
particularment les que són en zones menys afavorides, amb
atenció especial a les persones amb discapacitats i a la lluita
contra l’exclusió de la informació.

informació essencial en línia,
accés electrònic generalitzat !

Informació pública essencial en línia tan accessible com
sigui possible.

! Garantir l’accés electrònic generalitzat als principals serveis
públics bàsics.

visió comuna

Complir aquests compromisos exigeix:

! Aconseguir una visió comuna entre les administracions
públiques.

canvi cultural !

Un canvi cultural en els responsables polítics i en el
personal de les administracions públiques que doni lloc a
noves prioritats polítiques i de gestió.

lideratge social !

El lideratge social dels partits polítics i de les institucions
en l’impuls i el desenvolupament de la societat de la
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informació.

regles del joc !

Reformes legislatives i desenvolupament normatiu, no
intrusiu, que estableixin les regles del joc i permetin
avançar ràpidament en l’e-governança.

En conseqüència, es proposa continuar el desenvolupament
dels plans de qualitat global de l’administració i d’administració
digital, donar-los un impuls major i procurar una plena
integració amb criteris, objectius i mesures proposades per al
pla de la societat de la informació.
Complementàriament, o de forma addicional, es proposa posar
èmfasi en una sèrie de principis generals i línies concretes
d’actuació que es desenvoluparan a continuació:
PRINCIPIS GENERALS

obertura, participació, !
responsabilitat comptable,
eficiència i coherència
serveis plenament !
interactius
integració !
horitzontal
integració !
vertical

Les tecnologies de la informació i de la comunicació poden
ser una eina poderosa per a la bona governança i per això
s’han de perseguir els cinc principis clau proposats en el
Llibre blanc de la governança de la Comissió Europea:
obertura, participació, responsabilitat comptable, eficiència
i coherència.
Les transformacions cap a l’e-govern han de mirar més
enllà de la primera generació de serveis de provisió
d’informació a Internet per anar cap endavant cap a
serveis plenament interactius i possibilitar vertaderes
transaccions en línia.
Per cercar sinergies i aconseguir economies d’escala, s’ha
de fomentar la integració horitzontal de les iniciatives dels
distints àmbits de les administracions públiques: comunitat
autònoma, illes i municipis.
Per aconseguir una major coherència i efectivitat de les
accions, s’ha de fomentar la integració vertical d’accions
en infraestructures, serveis, aplicacions i continguts, amb
el suport particular del pla de telecomunicacions i del
desenvolupament
de
plataformes
tecnològiques
adequades.

Atesos els principis anteriors es proposa desenvolupar les
estratègies següents:
ESTRATÈGIES
1. Una administració per a
convenientment per tot el territori.

tots,

que

s’estén

2. Una administració moderna, que adapta la prestació
de serveis a les necessitats del ciutadà.
3. Una administració integrada, que utilitza el potencial
d’Internet per integrar aplicacions en portals o finestretes
úniques.
4. Una administració que facilita el desenvolupament
local i impulsa el desenvolupament de continguts i
activitats comunitàries.
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Estratègia 1. Una administració per a
una administració per a tots, tots
que s’estén convenientment A) Accions de caràcter intern a l’administració
por tot el territori

! Desenvolupament i extensió de la xarxa corporativa de

banda ampla, de manera que s’arribi progressivament a
tots els municipis de l’arxipèlag.

! Desenvolupament de plataformes tecnològiques per
integrar serveis, aplicacions i continguts.

! Cursos de formació i reciclatge en TIC per als agents de
l’Administració pública del Govern.

! Millora de les condicions i de la flexibilitat en el lloc de
feina (teletreball, treball a temps parcial, etc.).

B) Accions de caràcter extern a l’administració

! Crear punts d’accés públic a Internet.
! Subvencionar la compra de PC o TV digital als sectors
considerats crítics per garantir la cohesió
desenvolupament de la societat de la informació.

en

el

! Informació, sensibilització i suport als usuaris en l’ús de les
noves eines tecnològiques.

! Impuls al desplegament dels operadors de noves
infraestructures i serveis.

Estratègia
moderna

2.

Una

administració

A) Accions de caràcter intern a l’administració

! Utilització sistemàtica d’Internet en la funció pública.

una administració moderna !
que adapta la prestació de
serveis !
a les necessitats del ciutadà

Gradual racionalització i automatització dels processos
administratius a la CAIB.
Automatització progressiva dels processos i intercanvis
electrònics entre administracions.

! Coordinació de compres públiques d’infraestructures,
d’equips i de serveis telemàtics.

! Ús sistemàtic i incentivació del comerç electrònic.
! Implantació progressiva de la signatura, la targeta
electrònica i el DNI digital

B) Accions de caràcter extern a l’administració

! Portal integrat de la CAIB amb avançament gradual de la

informació a la transacció, a través dels portals del
ciutadà, del contribuent i del proveïdor.

! Sensibilització i promoció del comerç electrònic.
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! Foment i suport a la formació i capacitació de les
empreses en comerç electrònic.

! Creació d’entitats certificadores.

Estratègia 3.
integrada

Una administració

A) Accions de caràcter intern a l’Administració

! Desenvolupament sistemàtic d’aplicacions rellevants en
tots els sectors de l’Administració i del Govern.

una administració integrada
! Coordinació i suport al desenvolupament estandarditzat
que utilitza el potencial
d’aplicacions.
d’Internet per integrar ! Foment de la col·laboració i del desenvolupament
d’aplicacions interserveis.
aplicacions en portals i
finestretes úniques B) Accions de caràcter extern a l’Administració
! Contractació pública electrònica.
! Tràmits simplificats electrònics per a les empreses,
particularment per crear-les.

Estratègia 4. Una administració que
facilita el desenvolupament local
A) Accions de caràcter intern a l’Administració

! Desenvolupament estandarditzat de continguts locals,
inclosa la metadata per identificar-los i explotar-los millor.

! Coordinació i suport per produir continguts digitals
estandarditzats.

! Identificació i promoció d’experiències i bones pràctiques.

una administració que B) Accions de caràcter extern a l’Administració
facilita el desenvolupament
! Informació pública essencial en línia, amb millora de la
local i impulsa el interfície humana: ús fàcil per a persones amb necessitats
desenvolupament de especials, acollida de minories i comunitats d’interès i
continguts i activitats assistència en diverses llengües.
comunitàries Foment i suport a la producció de continguts locals i al
desenvolupament d’iniciatives comunitàries.
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Conclusions i recomanacions
finals
!
!
!
!
!

Resum de propostes
Campanya
d’informació
i
de
sensibilització
Plataforma de coordinació
Observatori de la societat de la
informació
Presència a la xarxa i bústia de
suggeriments
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Conclusions i recomanacions finals

Conclusions:
obertura del debat públic i posada en marxa de
mecanismes de participació, de coordinació i de
seguiment de l’evolució de la societat de la informació
Conclusions
propostes
anàlisi d’oportunitats i
de reptes
marc d’actuació del nostre
entorn pròxim
accions del Govern
visions, estratègies i línies
d’acció
concreció d’aquestes
mesures en un pla d’acció
Pla 0 de referència

i

resum

de

Aquest Llibre verd presenta una anàlisi de les oportunitats i
dels reptes que presenta la transició cap a la societat de la
informació per al territori, la societat, l’economia i la
governança de les Illes Balears.
Partint d’una interpretació de les causes i dels efectes del nou
paradigma tecnològic i socioeconòmic, s’hi analitza el marc
d’actuació en el nostre entorn pròxim, s’hi descriuen les
accions principals posades en marxa pel Govern balear i s’hi
proposen visions de futur, així com una sèrie d’estratègies i de
línies d’acció.
A manera de resum, en les taules de les pàgines següents es
presenta un conjunt d’accions i de mesures derivades de la
reflexió amb motiu de la redacció d’aquest Llibre Verd.
Com a conclusió, es proposa concretar aquestes mesures en
un pla d’acció i s’inclou un annex amb el conjunt de mesures
desenvolupades pel Govern, a manera de Pla 0 de referència.
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Component: visió objectiu
TERRITORI:

Les TIC tenen un paper bàsic en el foment de la cohesió territorial de les Illes Balears i estan al servei de la
qualitat de vida, de la mobilitat i de la gestió dels recursos territorials. La seva aplicació afavoreix l’equilibri territorial entre illes i entre
municipis, permet incrementar l’accessibilitat als equipaments i als serveis, facilita la millora del coneixement del patrimoni territorial i
permet reduir costs i incrementar la qualitat del transport.

Estratègies

Accions o programes principals

Aplicar les TIC al coneixement de la
realitat territorial balear.

!
!
!
!
!
!

Aplicar les TIC per desenvolupar
instruments per a la planificació i gestió
territorial.

!
!
!
!
!
!

Aplicar les TIC per fomentar
desenvolupament sostenible.

el

!
!
!
!
!
!
!
!

Construir i mantenir de manera coordinada bases de dades geogràfiques del territori balear en un
marc d’interoperabilitat i d’exportabilitat de la informació en tots els àmbits. Inclou cartografia
topogràfica, cartografia temàtica (patrimoni natural i cultural) i metainformació.
Fomentar la dotació de les infraestructures, dels serveis i de les aplicacions de la informació
geogràfica per accedir a la consulta, la gestió i l’anàlisi de les bases de dades geogràfiques.
Potenciar sistemes de teledetecció espacial i GPS per captar informació i monitoratge del territori
balear.
Fomentar les activitats formatives i d’investigació en tasques d’inventari, de gestió i de planificació de
recursos territorials mitjançant l’ús de tecnologies de la informació geogràfica.
Desenvolupar un llibre blanc verd de la informació geogràfica a les Balears, validat per
l’Administració en tots els àmbits.
Desenvolupar un pla balear d’informació geogràfica.
Fomentar iniciatives TIC per desenvolupar instruments de gestió i planificació de recursos territorials
(gestió i planificació: agrícola, forestal, hidrològica, energètica, etc.).
Incorporar el component geogràfic i instruments per gestionar les bases de dades de l’Administració.
Fomentar l’accés a la informació territorial en tots els àmbits de l’Administració.
Utilitzar les TIC para promoure la participació pública en los processos de decisió en matèria
ambiental i territorial.
TIC per desenvolupar sistemes d’inventari i d’avaluació de polítiques públiques: inversions, impacte
de les inversions...
Dur a terme accions de difusió i d’entrenament dirigides a aconseguir un major enteniment sobre el
potencial i els usos de les tecnologies de la informació.
Desenvolupament d’infraestructures, serveis i aplicacions TIC orientades a planificar i gestionar
recursos naturals: aigua, territori, paisatge, gestió de desastres naturals i foment de la biodiversitat.
Desenvolupament d’ infraestructures, serveis i aplicacions TIC per gestionar residus.
Desenvolupament d’infraestructures, serveis i aplicacions TIC per utilitzar energies alternatives.
Sistemes de gestió marina i costanera.
Desenvolupament d’instruments per avaluar l’impacte ambiental d’actuacions.
TIC per al foment de la participació pública en el coneixement i valoració del patrimoni natural i
cultural.
TIC per a l’establiment i el monitoratge d’indicadors espacials de sostenibilitat.
Foment de l’ús de les TIC per entitats públiques, privades i entitats no governamentals a favor del
desenvolupament sostenible.

Aplicar les TIC en la cohesió territorial
de les Balears a diferents escales
geogràfiques.

!

Aplicar les TIC en la planificació i gestió
integral del transport.

A) Un SIT per a la planificació integral del transport. Especial atenció a Palma i la seva àrea
metropolitana
! Potenciar la intermodalitat en tots els mitjans de transport a cada illa.
! Potenciar la implementació dels SIT en els transports col·lectius interurbans per carretera i en el
sistema ferroviari.
! Crear un SIT integrat de transports metropolitans amb informació intermodal.
! Afavorir la targeta única per a totes les maneres de transport.
B) Seguretat i eficiència en totes les formes de trànsit, però sobretot en carreteres
! Convertir les carreteres en vies intel·ligents per disminuir els nivells de congestió i informar de rutes
alternatives.
! Potenciar el desenvolupament de sistemes intel·ligents en els creuers de carreteres i ferrocarrils.
! Millorar els SIT en transport aeri.
! Millorar els SIT en el transport marítim.
! Millorar el sistema integrat d’emergències 112.
! Afavorir la introducció de TIC per a les operacions en vehicles comercials.
! Potenciar la I+D per incorporar TIC en els vehicles (GPS, programari i maquinari) per a sistemes de
guiatge electrònic o conducció automàtica.
C) Eficiència en els trànsits per reduir les externalitats mediambientals generades pels
transports mitjançant la disminució del consum energètic i de la contaminació
! Potenciar el transport públic de demanda, en el qual tot o una part del servei es fa a partir de la
demanda expressa dels usuaris.
! Potenciar el ferrocarril per la seva major capacitat i menor contaminació.
! Incorporar nous models d’autobusos amb tecnologies menys contaminants.

!
!

Desenvolupar TIC en la cohesió territorial de les Balears amb el continent. Participar en iniciatives
d’índole nacional i europea per fomentar la cohesió territorial interregional.
Fomentar iniciatives TIC a favor de la cohesió territorial entre illes.
Fomentar les TIC en el desenvolupament d’activitats de cooperació intermunicipal.
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Component: visió objectiu
SOCIETAT:

Minimitzar els riscs de nous desequilibris socials i convertir las bases organitzatives de la nova societat de la
informació i del coneixement en un impuls vertebrador de les diferents realitats insulars, capaç de reforçar els vincles socials de
cooperació, relació i pertinència i de generar noves oportunitats de desenvolupament sostenible.

Estratègies

Accions o programes principals

Reforçar l’autonomia dels ciutadans per
definir i gestionar el projecte d’identitat
personal.
Orientar la funcionalitat social de les TIC i
contribuir a l’estimulació primerenca
d’interessos personals i vocacionals, a
l’enriquiment cultural, a l’adquisició
d’instruments per a la interacció social i a
garantir el domini de capacitats
instrumentals bàsiques per a l’aprenentatge
en el conjunt de la població.

!
!
!

Estimular i compensar l’educació en xarxa.
Fomentar l’orientació personal i l’assessorament vocacional i professional en xarxa.
Fomentar l’enriquiment instrumental.

Enfortir els valors tradicionals de cohesió
social: treball, entorn familiar i protecció
social.
Promoure una cultura d’empresa de
compromisos amb l’entorn social, enfortir la
capacitat d’orientació, d’estimulació i de
suport al desenvolupament personal i de
l’entorn sociofamiliar amb la contribució a
l’accessibilitat als serveis de suport a
situacions de contingència.

!
!
!
!
!
!

Promoure la responsabilitat social de les empreses.
Promoure la intermediació laboral.
Promoure la relació i l’encontre familiar.
Enfortir el sistema públic d’educació.
Optimitzar els recursos, personalitzar les respostes i millorar l’accessibilitat dels serveis de salut.
Reforçar l’accessibilitat als serveis i les prestacions socials de les administracions públiques.

Facilitar la superació de las barreres que
condicionen l’accés a la informació i l’ús
comprensiu i generalitzat de les TIC.
Desenvolupar el potencial d’assimilació
tecnològica de la societat balear potenciant
l’ús quotidià de la tecnologia i garantint
l’accés dels ciutadans a equips i
infraestructures.

!

Difondre la cultura tecnològica mitjançant campanyes divulgadores d’alfabetització tecnològica i
mitjançant convenis amb organitzacions socials.
Promoure en la societat les destreses tecnològiques.
Millorar l’accés a infraestructures i equips generant sistemes de promoció de la inversió familiar
i d’organitzacions de interès públic.
Fomentar desenvolupaments i aplicacions per a l’entorn domèstic de les famílies, la relació no
presencial dels ciutadans amb l’Administració i amb impacte potencial sobre l’educació, la salut i
el treball.

Reforçar la funcionalitat social de les TIC.
Multiplicar l’impacte potencial de les TIC
sobre les formes de vida i els problemes
quotidians promovent la participació dels
sectors educatius en el disseny d’aplicacions.

!
!
!

Promoure idees sobre usos alternatius de les TIC.
Promoure la indústria de la societat de la informació a les Illes Balears.
Promoure la participació de la Universitat de les Illes Balears en la promoció de projectes
d’investigació i de desenvolupament de productes que reforcin la funcionalitat social de les TIC i
en el desenvolupament d’ I+D en l’àmbit de la gestió de projectes socials.

Promoure el desenvolupament operatiu i
l’eficiència de les xarxes socials de protecció,
promoció i relació.
Promoure la implantació i la consolidació de
l’organització social en xarxa generant
processos de cohesió intercultural, de
igualtat d’oportunitats de la dona i de
protecció i difusió de la identitat cultural de
les Illes Balears.

!

Promoure la constitució de xarxes de cooperació habilitant la feina en xarxa de serveis públics
de cohesió social i d’actors socials i econòmics.
Promoure la constitució de xarxes de relació i convivència habilitant la feina en xarxa
d’organitzacions socials representatives de la realitat balear.
Promoure la constitució de xarxes socials d’acollida i d’inclusió optimitzant els recursos de les
organitzacions socials i habilitant-ne la feina en xarxa que multipliqui l’eficiència i l’impacte
social de les seves accions.

Promoure les iniciatives insulars i locals i
impulsar-ne la convergència amb el marc
general de promoció de la societat de la
informació a les Balears.
Orientar l’esforç educatiu i inversor de les
iniciatives públiques optimizant-ne recursos i
generant un sistema d’administració en
xarxa del coneixement i l’experiència
institucional.

!

!
!
!

!
!

!
!
!

Fomentar la coordinació institucional en els diferents àmbits governamentals i impulsar el
Consell Balear per a la Promoció de la Societat de la Informació.
Garantir l’accés mitjançant el desenvolupament d’una xarxa local de centres públics i convenis
amb les organitzacions socials.
Promoure els desenvolupaments i les aplicacions que reforcin la connexió entre las diferents
realitats insulars institucionals i socials per compartir coneixements i experiències de gestió i
difondre bones pràctiques per promoure la societat de la informació.
Promoure serveis als ajuntaments de suport a la planificació d’estratègies i d’inversions de les
administracions locals en TIC.
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Component: visió objectiu
ECONOMIA:

Unes empreses modernes i diversificades que puguin competir en els mercats globals; que es beneficiïn plenament
de les oportunitats que ofereixen les noves tecnologies; que explotin l’esperit empresarial i els coneixements de la població laboral;
que assegurin un creixement durador; que augmentin la qualitat dels productes, serveis i processos; que generin ocupació estable i
de qualitat, i que garanteixin la major cohesió econòmica de la comunitat.

Estratègies

Accions o programes principals

Acostar les empreses a les TIC i a
Internet.
Donar suport a les empreses balears
per acostar-se a les TIC i a Internet,
tant pel que fa a la gestió interna com
pel que fa a nous clients i formes de
comercialització.

!

Augmentar la qualitat de les TIC.
Millorar la qualitat, la rapidesa i
l’extensió d’infraestructures,
d’aplicacions i de serveis relacionats
amb les TIC, i millorar la connexió
general de la societat balear amb
aquestes empreses.

!
!
!

Generar una cultura empresarial
de la informació.
Generar una base d’empreses
tecnològiques a partir de la formació
d’e-empresaris i d’introduir les TIC en
tots els nivells de formació amb el fi de
garantir-ne una utilització més eficaç
tant en el món laboral com en el privat.

!
!
!

!
!

!
!
!

!
!

Augmentar la presència d’Internet i el seu ús entre les empreses balears (cerca d’informació,
processos administratius, cerca i contractació de personal...).
Fomentar el comerç electrònic (B2B, B2C).
Promoure l’ús d’eines electròniques per gestionar, organitzar la producció, la formació i la informació
de les empreses.

Millorar la connexió a xarxes modernes de telecomunicacions.
Millorar el nombre i la qualitat dels serveis d’accés i de manteniment.
Desenvolupar programes i aplicacions adients a les necessitats de les empreses balears,
especialment per al sector hoteler, turístic i d’oci.
Facilitar l’accés a les xarxes de telecomunicacions als edificis, a les obres civils i a les noves
urbanitzacions.
Facilitar punts d’accés públic: biblioteca digital, espais culturals i teletreball.
Possibilitar accions concentrades entre empreses per generar la provisió de serveis de qualitat.
Fomentar la formació contínua en l’àmbit de les TIC.
Integrar les TIC en les carreres actuals de Formació Professional i Ocupacional.
Fomentar l’aparició de formacions universitàries i avançades que facilitin personal qualificat per
desenvolupar la societat de la informació.
Promoure l’aparició de noves e-empreses.
Creació de un sistema de monitoratge i d’assessorament de la societat de la informació.
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Component: visió objectiu
GOVERNANÇA:

Els serveis públics han d’estar disponibles en qualsevol moment i en qualsevol lloc, i s’han de poder utilitzar a
través de mitjans electrònics adequats, que incloguin la televisió digital, dispositius mòbils, telèfons i Internet. Els serveis s’han
d’enfocar als usuaris i s’han d’agrupar per facilitar-ne l’ús al ciutadà en lloc de prioritzar la conveniència del proveïdor. Els serveis
públics s’han d’integrar en portals o finestretes úniques a les quals també es poden introduir vincles que facilitin la prestació de
serveis privats que hi suposin un valor afegit, sense comprometre la confiança del ciutadà ni la independència i la neutralitat del
sector públic.

Estratègies

Accions o programes principals

Una administració per a tots.
Estendre de manera convenient
l’Administració pública a tot el territori i
la possibilitat d’accedir-hi des de
qualsevol lloc i en qualsevol moment.

A.
!

Accions de caràcter intern.
Desenvolupar i difondre la xarxa corporativa de banda ampla, de manera que progressivament
s’arribi a tots els municipis de l’arxipèlag.
! Desenvolupar plataformes tecnològiques per integrar serveis, aplicacions i continguts.
! Realitzar cursos de formació i reciclatge en TIC per als agents de l’Administració pública.
! Millorar les condicions i la flexibilitat en el lloc de feina (teletreball, treball a temps parcial, etc.).
B. Accions de caràcter extern
! Crear punts d’accés públic a Internet.
! Subvencionar la compra de PC o TV digital als sectors considerats crítics per garantir la cohesió en el
desenvolupament de la societat de la informació.
! Informar, sensibilitzar i donar suport als usuaris sobre l’ús de les noves tecnologies.
! Impulsar que els operadors despleguin noves infraestructures i serveis.

Una administració moderna.
Promoure la capacitat d’adaptació de la
prestació dels serveis a les necessitats i
perfils de tots els ciutadans i a les
diferents etapes de la vida quotidiana.

A. Accions de caràcter intern
! Utilitzar de manera sistemàtica Internet a la funció pública.
! Racionalitzar i automatitzar de manera gradual els processos administratius a la CAIB.
! Automatitzar de manera progressiva els processos i els intercanvis electrònics entre administracions.
! Coordinar compres públiques d’infraestructures, d’equips i de serveis telemàtics.
! Utilitzar de manera sistemàtica el comerç electrònic i incentivar-ne l’ús.
! Implantar de manera progressiva la signatura, la targeta electrònica i el DNI digital.
B. Accions de caràcter extern
! Crear un portal integrat de la CAIB amb avanç gradual de la informació a la transacció a través dels
portals del ciutadà, del contribuent i del proveïdor.
! Sensibilitzar sobre el comerç electrònic i promoure’l.
! Fomentar la formació i la capacitació de les empreses en comerç electrònic i donar-hi suport.
! Crear entitats certificadores.

Una administració integrada.
Utilitzar el potencial d’Internet per
integrar aplicacions a portals o
finestretes úniques.

A.
!

Una administració que facilita el
desenvolupament local.
Impulsar el desenvolupament de
continguts d’activitats i comunitàries.

A.
!

Accions de caràcter intern
Desenvolupar de manera sistemàtica aplicacions rellevants en tots els sectors de l’Administració i en
el Govern.
! Coordinar el desenvolupament estandarditzat d’aplicacions i donar-hi suport.
! Fomentar la col·laboració i el desenvolupament d’aplicacions interserveis.
B. Accions de caràcter extern
! Fer contractació pública electrònica.
! Fer tràmits simplificats electrònics per a les empreses, particularment per crear-les..
Accions de caràcter intern
Desenvolupament estandarditzat de continguts locals que incloguin la metadata per a una millor
identificació i explotació.
! Coordinar la producció de continguts digitals estandarditzats i donar-hi suport.
! Identificar i promoure experiències i bones pràctiques.
B. Accions de caràcter extern
! Dur a terme informació pública essencial en línia, amb millora de la interfície humana; ús fàcil per a
persones amb necessitats especials, acollida de minories i comunicacions d’interès i assistència en
diverses llengües.
! Fomentar la producció de continguts locals, el desenvolupament d’ iniciatives comunitàries i donar-hi
suport.
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Procediment
desenvolupament

de

Com a complement de les accions esmentades, es proposa en
aquest apartat un procediment per elaborar un pla d’acció,
que es fonamenta en la posada en marxa de:

campanya d’informació i de
sensibilització
plataforma de coordinació !
observatori de societat de la !
informació

Una campanya d’informació i de sensibilització per
encarrilar i estructurar la participació pública i enriquir la
base d’actuació.
Una plataforma de coordinació per formular i implementar
el pla d’una forma ràpida i eficient.

! Crear un observatori de la societat de la informació que

possibiliti una adaptació permanent a la ràpida evolució
dels nous esdeveniments, amb una adequada gestió de la
informació i del coneixement rellevant.

obertura d’un procés
d’informació i de debat
implicació del sector privat
prendre consciència sobre
nous productes i serveis
innovadors
més intercanvi d’informació
entre àmbits i sectors de
govern
estimular la participació en
projectes comuns
paper transcendental de la
comunitat científica i
educativa
ús de mitjans de difusió i
actes públics de presentació
i debat

Campanya d’informació i de
sensibilització
Amb la publicació del Llibre verd s’obre un procés d’informació
i de debat amb l’objectiu d’aconseguir una major implicació de
la població i els agents econòmics i socials en la formulació i
desenvolupament del pla d’acció.
El sector privat, que és el que disposa de les majors
possibilitats d’inversió i d’introducció d’innovació en el sistema
econòmic, ha d’involucrar-se en el desenvolupament
d’infraestructures, de serveis i d’aplicacions, i ha d’aprofitar el
millor intercanvi d’informació sobre les iniciatives públiques i
privades que facilita un debat públic transparent així com la
posada en evidència de les demandes dels usuaris. És l’ocasió
per prendre consciència sobre noves possibilitats de
desenvolupament de productes i serveis innovadors que creïn
oportunitats de nous mercats i que contribueixin a crear
riquesa, a augmentar les ocupacions de qualitat i a millorar la
qualitat de vida.
El sector públic, en els àmbits autonòmic, insular i municipal,
ha d’aprofitar l’ocasió per millorar la informació sobre les seves
activitats respectives, per explorar les demandes del ciutadà i
per millorar les bases de col·laboració amb el sector privat. És
també l’ocasió per estimular la participació de minories i grups
socials específics, petites empreses i organitzacions sense
ànim de lucre en projectes de desenvolupament de la societat
de la informació en l’àmbit local.
Un paper transcendental correspon a la comunitat científica i
educadora, a la Universitat i als centres d’ensenyament en la
interpretació i divulgació dels nous esdeveniments i en
l’aportació d’idees i de solucions. La societat de la informació i
del coneixement constitueix sens dubte el futur dels joves que
avui omplen les aules i els centres d’investigació.
Finalment, correspon a tota la societat balear contribuir a
definir el seu futur en la societat de la informació. Per fer
arribar els missatges i les propostes del Llibre verd s’han de
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grup de coordinació amb
capacitat de proposar i
d’executar

arribar els missatges i les propostes del Llibre verd s’han de
mobilitzar els mitjans de difusió i organitzar actes públics de
presentació i debat.

Plataforma de coordinació
Per elaborar el pla d’acció d’una forma ràpida i eficient s’ha de
consolidar un grup o comitè de coordinació amb capacitat per
proposar i executar en el qual participin tots els organismes
responsables de les mesures concretes que s’han de
desenvolupar. El grup ha de ser responsable de:

! Analitzar els resultats del procés de consulta i participació
pública.

! Elaborar les línies d’acció i especificar-ne els objectius,

mitjans, òrgans responsables, pressupost i programa
d’execució.

! Elaborar els indicadors de resultats i els mecanismes de
seguiment del pla.

grup operatiu amb capacitat ! Realitzar les adaptacions oportunes en els plans i
programes afectats.
per elaborar informes i
propostes El grup de coordinació ha d’estar assistit per un grup o comitè

operatiu que tingui dimensions més reduïdes i compti amb
capacitat per elaborar informes i propostes.

creació d’un consell balear
per a la promoció de la
societat de la informació

mecanismes adequats
d’observació de la realitat i
de gestió de la informació i
del coneixement

Una vegada que el pla d’acció hagi estat realitzat i adoptat pel
Govern, es proposa que la plataforma de coordinació
evolucioni cap a la creació d’un consell balear per promoure la
societat de la informació, en el qual han d’estar adequadament
representats tots els agents econòmics i socials rellevants.

Observatori de la societat de la
informació
La ràpida evolució dels fenòmens derivats de la societat de la
informació fa necessària la posada en marxa de mecanismes
adequats d’observació de la realitat, i de gestió i d’anàlisi de la
informació i del coneixement rellevants.

anàlisi sistemàtica
d’informació i d’iniciatives
pertinents

L’estructura seguida en el Llibre verd dels aspectes territorials,
socials, econòmics i de govern poden servir de base per
analitzar de manera sistemàtica la informació i les iniciatives
pertinents que es desenvolupin en el nostre entorn, en l’àmbit
de la Unió Europea i dels països membres i regions.

avaluació comparativa amb
altres regions

El mètode obert de coordinació proposat pel Consell Europeu
de Lisboa, basat en l’avaluació comparativa d’iniciatives i
d’indicadors clau, pot servir de model i de referència per
col·laborar amb altres regions europees, per identificar
pràctiques millors i aprofitar l’experiència acumulada.

identificació de les millors
pràctiques

La producció sistemàtica i coordinada d’estadístiques clau és
bàsica per a qualsevol avaluació comparativa. Diversos
projectes europeus estan avançant metodologies i propostes
pràctiques de recollida d’indicadors i d’avaluació comparativa
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producció sistemàtica i
coordinada d’estadístiques

producció d’informes
periòdics de situació
presència a la xarxa
bústia de suggeriments
electrònica

(benchmarking) i la seva experiència pot aprofitar-se per
seguir pautes similars de comportament.
L’observatori hauria de produir informes periòdics de situació,
dues o tres vegades a l’any, i mantenir un lloc en la xarxa per
presentar de manera sistemàtica informació i per gestionar el
coneixement rellevant.

Presència en la xarxa i bústia
de suggeriments
De manera paral·lela a la publicació del Llibre verd per mitjans
tradicionals, es considera imprescindible que estigui present en
la xarxa i que s’obri un correu o una bústia de suggeriments
electrònica que permeti una interacció directa amb els
ciutadans a través d’Internet.
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COH

SIÓ

I LLES BALEARS
PLA 0 DE LA SOCIETAT DE LA
INFORMACIÓ DE LES
ILLES BALEARS

Visió:

Les Illes Balears com una societat
evolucionada del segle XXI que gaudeix d’elevats
nivells de qualitat de vida, d’ocupació i d’integració
social, basats en un model territorial sòlid, en un
desenvolupament econòmic sostenible i en una
plena participació dels ciutadans i les empreses en
la societat de la informació i del coneixement.
El Llibre verd: Les Illes Balears en el marc de la societat
de la informació i del coneixement assenyala les pautes
per definir un pla d’acció del Govern de les Illes Balears.
Amb aquest document volem fer un recull, organitzat per
les grans àrees del Llibre verd, de les actuacions ja
endegades o de les que el Govern té previst iniciar i que
han de ser l’embrió del futur pla d’acció. És el que hem
anomenat el Pla 0 de la Societat de la Informació a les
Illes Balears.
TERRITORI
Les tecnologies
de la
comunicació al
servei de la
planificació i
gestió territorial,
del
desenvolupament
sostenible, de la
millora de la
qualitat de vida i
de la mobilitat del
mitjans de
transport

Cohesió
territorial

SOCIETAT
Un model de
desenvolupament
sostenible centrat
en les persones i
el seu
sustentat en
preservació dels
recursos naturals,
la integració dels
seus territoris i la
cohesió dels grups
socials que la
componen

Cohesió
social
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ECONOMIA
Unes empreses
modernes i
diversificades que
puguin competir
en els
globals,
que es
plenament de les
oportunitats que
ofereixen les TIC
i assegurin un
creixement
durador i una
ocupació estable i
de qualitat

Cohesió
econòmica

GOVERN
Una bona
governança,
ue reforci la
ciutadania i la
democràcia i una
administració
moderna, en línia,
al servei de tots
els ciutadans i les
empreses, amb
independència
d’on es

trobin

Cohesió
administrativa

iii

CREACIÓ DE SITIBSA (Sistema
Territorial de les Illes Balears, SA)

d’Informació

L’any 2001 el Govern de les Illes Balears va crear l’empresa SITIBSA,
finançada inicialment per l’Administració, però amb vocació
d’autofinançament a través de la venda dels seus productes.
L’objectiu principal d’aquesta empresa és produir i interpretar les bases
cartogràfiques integrades en un siste ma d’informació territorial al servei
de les diferents administracions públiques i del sector privat interessat en
els seus productes.

Disseny d’un web d’informació dels transports
públics
Davant el repte del necessari i desitjable increment de la mobilitat en un
territori reduït i, per tant, amb xarxes i infraestructures de transport
limitades, s’està desenvolupant un portal a Internet que permeti la
consulta dels diferents serveis i sistemes de transport públic a les Illes.
Aquest portal contindrà informació respecte de tarifes, línies, horaris i
parades dels transports regulars, juntament amb les utilitats per facilitar
la consulta de mapes, la selecció de la ruta més ràpida, etc.

EcoMobility

Projecte de la Direcció General de Carreteres i Transports que té com a
objectiu la creació d’un sistema de regulació intel·ligent de la demanda de
mobilitat al corredor Palma – ParcBIT – Universitat – Valldemossa, i que
integri la informació sobre l’estat de la xarxa viària i sobre el
funcionament dels serveis públics de transport.
A més de la millora de l’accessibilitat i de la mobilitat, es pretén reduir la
sinistralitat en aquest corredor i augmentar l’ús del transport públic.
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XARXIPÈLAG

Sota el nom genèric de Xarxipèlag, la Conselleria d’Educació i Cultura ha
posat en marxa una sèrie de projectes per aprofitar amb finalitat didàctica
els recursos que ofereixen Internet i les tecnologies de la comunicació.
Es tracta d’una xarxa telemàtica de centres educatius que proporcioni
serveis d’informació, de comunicació i de recursos educatius a tota la
comunitat. Aquesta xarxa permetrà realitzar propostes innovadores a l’hora
d’aplicar les noves tecnologies en l’educació i en l’intercanvi d’experiències
educatives.
A més de proveir els centres docents d’accés a Internet i de correu
electrònic, també la gestió econòmica, acadèmica i administrativa dels
centres es veuran facilitades per aquests sistemes.

IB-SIS: Sistemes d’informació del Servei de Salut de
les Illes Balears

L’objectiu bàsic de la creació de l’IB-SIS és integrar la informació clínica,
social (derivada dels processos assistencials) i de gestió, i orientar-la cap a
la millora en l’atenció i el servei al client, tant extern (ciutadà usuari) com
intern (professionals i gestors). L’eix bàsic d’aquest sistema serà la relació
entre el professional i l’usuari.
Un cop que funcioni el sistema, els usuaris podran concertar
telefònicament la visita mèdica i els professionals podran accedir als
historials clínics dels pacients les 24 hores del dia i des de qualsevol punt
de les Illes, cosa que repercutirà positivament en l’assistència i en el
diagnòstic.
També els gestors i planificadors disposaran de més i millor informació per
prendre decisions i dissenyar els serveis, a més podran fer una avaluació i
un seguiment continus del funcionament.
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Suport a la creació d’e-empreses

La Conselleria d’Innovació i Energia exerceix una política de suport a la
creació d’e-empreses orientada tant al fet que apareguin nous
emprenedors en l’àmbit balear com al fet que se n’atreguin d’altres zones.
Per tant també es tracta de crear una imatge d’ambient empresarial a les
Illes Balears i de disponibilitat de serveis i d’infraestructures diferenciada
del tòpic.
A més del ParcBit i de la Fundació IBIT com a instruments principals, es
crea una xarxa de serveis integrals que, a més de donar suport a les
empreses centrades en l’e-economia, serveixi per donar suport i serveis al
conjunt de l’economia balear amb una oferta proactiva de serveis a mida
per a les pimes.

Xarxa d'Aantenes

Projecte que consisteix en la creació d'una xarxa virtual de dinamització
empresarial i de suport tecnològic als sectors tradicionals. Es vincularà als
centres tecnològics de les Balears i de la resta de regions espanyoles i
europees mitjançant unes «antenes de difusió».

Creació d’un e-clúster

Amb l'objectiu de generar una cultura de cooperació en innovació eempresarial, es vol establir una acció que articuli els promotors d'eempreses i doni informació sobre oportunitats de negoci i facilitats
immobiliàries per implantar-ne, de manera que constitueixi un punt de
referència per als emprenedors de la cibereconomia.

TIC a l’hosteleria

Programa adreçat a incentivar la innovació tecnològica en l'àmbit del
turisme que incorpori noves tecnologies de la informació i la comunicació a
l'hoteleria amb l'objectiu d'incrementar el valor afegit del sector.
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El Govern de les Illes Balears desenvolupa un important paquet de
projectes per afrontar els reptes que implica l’administració digital del
segle XXI:
# Millorar els instruments de relació amb el ciutadà oferint la informació i
els serveis necessaris amb l’eficàcia i qualitat desitjades.
# Facilitar l’accés del ciutadà als serveis independentment de quina sigui
l’administració prestadora.
# Desenvolupar un sistema de seguiment de la qualitat dels serveis.
# Millorar la gestió de procediments de l’Administració pública emprant les
eines tecnològiques per racionalitzar i simplificar els tràmits
administratius.

Base de dades de persones

Base de dades per garantir l’accés de les persones i les empreses als
serveis digitals de la CAIB amb la necessària garantia d’acreditació i de
seguretat.

Atenció al ciutadà

L’impuls dels sistemes d’atenció al ciutadà implica adaptar l’actual base de
dades del Servei d’Atenció al Ciutadà, mantinguda per les conselleries, i
integrar-la en la base de dades del telèfon d’atenció 012.
D’altra banda, l’atenció presencial al ciutadà millorarà amb la possibilitat de
crear Oficines d’Atenció al Ciutadà de forma desconcentrada als diferents
territoris insulars, gràcies a la mecanització dels procediments i la
utilització de les tecnologies d’informació i de comunicació.
Finalment, el nou web corporatiu ofereix un suport suficientment àgil per
publicar informacions i integrar-les amb les diferents aplicacions de gestió.
Amb aquestes noves aplicacions, el ciutadà podrà realitzar gestions en línia
i fer el seguiment dels tràmits relatius als expedients d’habitatge,
expedients sancionadors i gestió de transports (targetes de transportistes,
títols d’embarcacions de lleure...).
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FINNOVA

Té l’objectiu d’integrar en un únic sistema d’informació tots els
procediments
de
comptabilitat
i
control
de
les
activitats
economicofinanceres de la CAIB per poder impulsar tasques de control i
d’anàlisi per prendre decisions.

PAD: Personalitat Administrativa Digital

És un projecte pilot desenvolupat conjuntament amb la comunitat de la
Rioja amb l’objectiu que les persones i les empreses no hagin de presentar
a diferents administracions les mateixes dades personals.

Sistema de gestió econòmica i financera

Tota la gestió tributària de despeses, tresoreria i pressupostos està
integrada en una mateixa plataforma tecnològica. Això ha permès la
creació d’un sistema d’informació per a la gestió que ha estat adoptat per
altres comunitats autònomes.

Pla 0 de la Societat de la Informació a les Illes Balears

viii

Annex de Dades

Annex de dades:

aquest annex no
pretén establir criteris per a una futura i possible
mètrica de la societat de la informació a les Illes
Balears. Simplement pretén aportar una sèrie de
dades sobre les quals es basen algunes de les
reflexions de les monografies anteriors.

Població
Territori en km2
Densitat

MALLORCA

MENORCA

EIVISSA

FORMENTERA

TOTAL

658.043 hab.

70.825 hab.

86.953 hab.

5.999 hab.

821.820 hab.

3.620 km2

694 km2

571 km2

82 km2

2

181,76 hab./km

2

101,99 hab./km

2

152,27 hab./km

4.968 km2
2

72,72 hab./km

165,41 hab./km2

Font: Les Illes Balears en xifres 2001 (Població Rev. Padró 1999).

ILLES BALEARS
ESPANYA

HABITANTS

HABITANTS ESTIMATS

ESTIMATSS 2001

2005

VAR 05-00 (%)

819.322

885.160

7,44

40.409330

41.378.924

2,34

Font: INE 2000. Evolución de la población de Espanya a partir del censo de población de 1991.
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COMUNITAS AUTÒNOMES
Andalusia

NATALITAT ‰

MORTALITAT ‰

CREIXEMENT VEGETATIU

1997 (A)

1997 (B)

‰ (A-B)

10,66

8,09

2,57

Aragó

7,99

10,73

-2,74

Astúries (Principat d’ )

6,12

10,94

-4,82

BALEARS (ILLES)

11,01

10,57

0,44

Canàries

10,71

7,05

3,66

Cantàbria

7,41

9,84

-2,43

Castella i Lleó

7,14

9,65

-2,51

Castella-la Manxa

9,38

9,09

0,29

Catalunya

9,21

9,21

0

Comunitat Valenciana

9,23

9,3

-0,07

Extremadura

9,35

9,49

-0,14

Galícia

6,71

10,3

-3,59

Madrid

9,57

7,44

2,13

Múrcia

11,87

8,18

3,69

Navarra

9,39

8,98

0,41

País Basc

7,94

8,4

-0,46

Rioja (la)

8,27

9,55

-1,28

Ceuta

13,66

6,27

7,39

Melilla

16,01

6,44

9,57

9,2

8,85

0,35

TOTAL ESPANYA

Font: INE (Movimiento natural de la población española) i elaboració pròpia, 1998.

Font: Subdirecció General de Desenvolupament, INSALUD. Mapa de recursos d’assistència especialitzada, 2000. Pirámide demográfica.
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NIVELL D’ESTUDIS DE LA
POBLACIÓ DE 25-59 ANYS SOBRE
EL TOTAL DISTRIBUCIÓ EN % 1999

7
0
6
0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
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Font: IBAE. Les Illes Balears en xifres 2001. Nivell d’estudis de la població de 25-59 anys sobre el total distribució en % 1999

PERCENTATGE SOBRE POBLACIÓ OCUPADA
1993
BALEARS

1997

ESPANYA

BALEARS

ESPANYA

Analfabets

1,0%

1,1%

0,7%

0,6%

Sense estudis primaris

40,7%

42,3%

30,4%

32,8%

Estudis mitjans

48,4%

42,8%

57,6%

49,6%

Anteriors al superior

5,5%

7,0%

5,8%

8,2%

Superiors

4,5%

6,7%

5,5%

8,7%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

TOTAL

Font: INE, I Pla d’ Investigació i Desenvolupament Tecnològic de les Illes Balears. Govern de les Illes Balears, 2001:. Percentatge sobre població ocupada
1993- 1997

MALLORCA

MENORCA

EIVISSA

FORMENTERA

TOTAL

Empreses de construcció

11.385

1.433

1.300

106

14.114

Empreses industrials

16.283

2.172

1.905

133

20.343

Comerços al detall

14.862

2.138

2.872

202

19.982

Restaurants i bars
Línies telefòniques fixes en servei*

7.143

741

1.232

137

9.192

324.163

33.282

41.221

2.647

401.313

Font: Les Illes Balears en xifres 2001 i Dades generals de les Illes Balears, setembre de 2001 * dades de 1998. Número d’empreses per Illes i Sectors.

ILLES BALEARS

ESPANYA

Empreses

Ocupació

Empreses

Indústria

7,5

9,9

9,2

24,9

Construcció

16,0

17,3

11,9

13,5

Comerç

26,0

17,0

30,1

19,6

Altre serveis

50,5

55,8

48,8

42.0

100 %

100%

100 %

100%

Total

Ocupació

Font: DIRCE, 2001. Percentage sobre sectors: empreses i ocupació. A les Illes i a Espanya

Pla 0 de la Societat de la Informació a les Illes Balears

iii

Annex de Dades

ILLES BALEARS
Població

ESPANYA 2000

PES DE LES ILLES BALEARS EN EL

2000 (A)

(B)

CONJUNT NACIONAL (A/B*100)

845.630

40.499.7911

2,09%

4.992

508.667

0,98%

2.364.999

100.872.726

2,34%

6,3%

14,1%

Territori en km2
PIB pm (milers de PTA )
Taxa de desocupació

Font: INE, primera estimació. PIB i Taxa de desocupació

PERCENTATGE DE CREIXEMENT DEL PIB
Illes Balears

1999

2000

2001(1)

6,30

4,14

3,63

Espanya

4,00

4,10

3,00

UE

2,50

3,30

1,70

Font: Govern de les Illes Balears. «Conjuntura econòmica de les Balears. Tercer Trimestre 2001».Percentatge de creixement del PIB

(1) provisional

VALOR AFEGIT BRUT AL COST DELS FACTORS
ILLES BALEARS
MIL. PTA

%

Agricultura i pesca

29.994

1,19

Indústria

191.228

7,57

Construcció

PES DEL VAB DE LES
BALEARS EN EL TOTAL

ESPANYA
%

NACIONAL

4.406.922

4,7

0,68%

20.313.604

21,8

0,94%
2,78%

MIL. PTA.

230.367

9,12

8.297.935

8,9

Serveis

2.073.287

82,11

60.674.841

64,6

3,42%

Total

2.524.876

100

93.693.382

100

2,69%

Font: INE, PlaBIT Segle XXI, 2000. Valor afegit brut al cost dels factors.

1993
Balears
Taxa d’activitat

2

Taxa d’ocupació3
4

Taxa de desocupació

1996

Espanya

Balears

1998

Espanya

Balears

2000

Espanya

Balears

Espanya

52,1

49,11

53,5

48,98

54,1

50,0

56,1

51,3

42,9

37,38

46,3

37,89

48,1

40,6

52,5

44,1

17,6

22,72

13,5

22,06

11,1

18,8

6,3

14,1

Font: Fundación Encuentro. Informe Espanya, 1996 i EPA. INE, 2000. Taxa d’activitat. A les Illes Balears i a Espanya
Font: Fundación BBV (dades 1995-98, provisionals) i elaboració pròpia. Taxa d’ocupació. A les Illes Balears i a Espanya
Font: Ministeri d’Economia: http://www.mineco.es/sgpc/TEXTOS/pdf/wp3_11.pdf. Taxa de desocupació. A les Illes Balears i a Espanya

2 T. d’activitat = població activa/ població total
3 T. d’ocupació = població ocupada/ població total
4 T. de desocupació = població desocupada/ població activa
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DISTRIBUCIÓ DE L’OCUPACIÓ
1995
BALEARS

1996

milers

Agricultura

%

1998

milers

%

1999

milers

%

milers

%

5,9

2,12

6,4

2,20

7,8

2,53

8,9

2,79

29,20

10,47

31,50

10,85

32,70

10,62

32,80

10,30

27

9,68

28,2

9,71

34,7

11,27

39,2

12,31

Serveis

216,8

77,73

224,3

77,24

232,6

75,57

237,6

74,60

Total

278,9

100

290,4

100,00

307,8

100,00

318,5

100,00

milers

%

milers

%

milers

%

milers

%

Indústria
Construcció

ESPANYA
Agricultura

1.114,7

6,3

1.135,0

6,4

1.153,4

6,0

1.117,7

5,6

Indústria

2.588,8

14,7

2.649,4

14,9

2.893,9

15,1

2.987,7

15,0

Construcció

1.243,7

7,1

1.249,0

7,0

1.387,0

7,2

1.528,2

7,7

Serveis

8.786,5

50,0

8.897,5

49,9

9.427,8

49,2

9.766,1

49,0

Total

17.566,2 100,0 17.829,3 100,0 19.143,0

100,0 19.915,6 100,0

Font: INE, Contabilidad regional de Espanya, 2001. Distribució de l’ocupació.

ESTRUCTURA INDUSTRIAL I ÍNDEX D’ESPECIALITZACIÓ
(2000)
ILLES BALEARS (a)

ESPANYA (b)

IEC (a/b)

Ocupats

xifra negocis

Ocupats

Xifra negocis

100

100

100

100

1,00

i d’aigua

9

23

4

14

1,58

2. Alimentació, begudes i tabac

19

24

14

16

1,54

3. Tèxtil, confecció, cuir i calçat

15

8

12

6

1,50

4. fusta i suro (excepte mobles)

9

4

4

2

1,95

5. Paper, edició, arts gràfiques i reproducció

8

5

7

6

0,83

6. Química

1

1

5

9

0,12

7. Cautxú i matèries plàstiques

2

1

4

4

0,30

8. Productes minerals no metàl·lics

9

10

7

5

1,92

metàl·lics

9

6

14

11

0,51

10. Maquinària i equip mecànic

3

2

7

5

0,50

11. Material i equip elèctric, electrònic i òptic

1

1

6

6

0,09

12. Material de transport

4

6

8

14

0,45

13.Indústries manufactureres diverses

13

9

6

3

3,02

TOTAL
1. Indústries extractives de petroli, d’energia

9. Metal·lúrgia i fabricació de productes

Font: INE, Encuesta industrial de empresas, 2001, i elaboració pròpia. Estructura industrial i índex d’especialització (2000)
IEC: Índex d’especialització de les Balears que es defineix com el quocient entre el pes de la xifra de negocis del sector a les Balears sobre la xifra de
negocis total de la indústria a les Balears i el pes de la xifra de negocis del mateix sector en l’àmbit nacional sobre la xifra de negocis total de la indústria a
Espanya el 2000.
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ESTRUCTURA DEL SECTOR SERVEIS (1998)
ILLES BALEARS
VAB (1)

OCUPACIÓ

SERVEIS DE MERCAT

86,42

Comerç i reparació
Hoteleria

ESPANYA
VAB (1)

OCUPACIÓ (2)

77,17

78,21

66,77

13,60

29,42

16,62

24,24

34,42

30,19

11,26

9,21

Transports i comunicacions

16,38

13,26

12,49

9,10

Intermediació financera

6,13

3,84

7,94

3,75

Immobiliàries i serveis empresarials

20,98

11,75

20,74

10,46

Educació, sanitat i serveis socials

4,66

5,96

5,17

5,80

Altres activitats socials i altres serveis de mercat

3,83

5,57

3,98

4,22

SERVEIS DE NO MERCAT

13,58

22,83

21,79

33,23

100

100

100

100

(2)

SERVEIS MERCAT I NO MERCAT TOTAL

Font: INE, Contabilidad regional de España base 1995. Sèrie 1995-2000. Estructura del sector serveis (1998)

1. VAB a preus bàsics (pessetes corrents) milions de pessetes.
2. Ocupació total. Llocs de treball.

EVOLUCIÓ DE L’OCUPACIÓ EN EL SECTOR SERVEIS (95-98)
ILLES BALEARS
SERVEIS DE MERCAT

ESPANYA

1995

1998

1995

1998

76,06

77,17

65,67

66,77

Comerç i reparació

21,96

22,70

24,04

24,24

Hoteleria

24,12

23,30

9,21

9,21

Transports i comunicacions

10,24

10,23

9,26

9,10

Intermediació financera

3,09

2,97

4,02

3,75

Immobiliàries i serveis empresarials

8,12

9,07

9,36

10,46

Educació i sanitat de mercat

4,24

4,60

5,57

5,80

23,94

22,83

34,33

33,23

SERVEIS DE NO MERCAT
Administració pública

9,13

8,13

13,55

13,12

Educació de no mercat

3,60

3,44

5,97

5,73

Sanitat i serveis socials de no mercat

4,20

4,26

6,24

6,03

mercat

1,06

1,12

1,36

1,39

Llars que usen personal domèstic

5,95

5,89

7,20

6,96

100,00

100,00

100,00

100,00

Altres activitats socials i altres serveis de

TOTAL

Font: Contabilidad regional del INE, base 1995. Evolució de l’ocupació en el sector serveis (95-98)
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DESPESA INTERNA EN I+D (PERCENTATGE DEL TOTAL
NACIONAL)
1995

1996

1997

1998

1999

Andalusia

9,7

9,8

9,8

9,9

9,5

Aragó

2,5

2,3

2,1

2,5

2,7

Astúries (Principat d’)

1,6

1,7

1,5

1,5

1,5

BALEARS (ILLES)

0,5

0,6

0,6

0,7

0,7

Canàries

2,0

2,2

2

2,3

2,1

Cantàbria

0,9

0,8

0,9

1,2

0,8

Castella i Lleó

3,8

3,7

3,7

3,4

4,0

Castilla-la Manxa

1,9

1,7

2,2

1,9

1,3

21,0

21,1

21,7

22,8

22,6

Comunitat Valenciana

5,9

6,3

6,5

6,7

6,6

Extremadura

0,6

0,7

0,8

0,8

0,8

Galícia

3,3

3,2

3,5

3,2

3,3

34,0

33,3

32,2

30,9

31,8

Catalunya

Madrid (Comunitat de)
Múrcia (Regió de)

1,4

1,4

1,5

1,5

1,7

Navarra (Comunitat Foral)

1,6

1,6

1,5

1,6

1,8

País Basc

9,0

9,2

8,8

8,8

8,3

Rioja (la)
TOTAL (MILIONS D’ EUROS)

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

3.550,1

3.852,6

4.038,9

4.715,0

4.995,3

Font, INE, Datos de I+D, octubre de 1997, abril de 1998, febrer de 1999 i elaboració pròpia. Despesa interna en I+D (Percentatge. del total nacional)

1. Beques i becaris: 1%.

DESPESES INTERNES TOTALS EN I+D
(PERCENTATGE PIBPM)
1995

1996

1997

1998

1999

TOTAL

0,81

0,83

0,82

0,90

Andalusia

0,59

0,62

0,61

0,68

0,89
0,65

Aragó

0,61

0,57

0,52

0,71

0,74

Astúries (Principat d’)

0,53

0,57

0,51

0,54

0,55

BALEARS (ILLES)

0,17

0,21

0,23

0,29

0,25

Canàries

0,45

0,50

0,44

0,53

0,48

Cantàbria

0,55

0,53

0,58

0,83

0,60

Castella i Lleó

0,50

0,52

0,52

0,52

0,62

Castella-la Manxa

0,43

0,40

0,51

0,48

0,33

Catalunya

0,90

0,92

0,93

1,08

1,06

Comunitat Valenciana

0,50

0,56

0,57

0,63

0,62

Extremadura

0,28

0,34

0,39

0,43

0,41

Galícia

0,48

0,48

0,52

0,54

0,54

Madrid (Comunitat de)

1,64

1,64

1,55

1,61

1,64

Múrcia (Regió de)

0,51

0,50

0,53

0,58

0,65

Navarra (Comunitat

0,72

0,74

0,72

0,83

0,93

País Basc

1,17

1,23

1,17

1,25

1,16

Rioja (la)

0,36

0,39

0,38

0,50

0,48

Foral)

Font: INE, Estadística sobre las actividades de investigación y desarrollo tecnológico 1999 i elaboració pròpia. Despeses internes totals en I+D
(percentatge PIB pn)
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DESPESES INTERNES TOTALS EN I+D (PERCENTAGE DEL PIB)
1988
Alemanya

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2,87

2,87

2,75

2,61

2,48

2,42

2,33

2,30

2,29

2,29

2,29

..

..

..

..

2,41

2,42

2,46

2,38

2,34

2,32

2,21

2,18

..

Itàlia

1,22

1,24

1,30

1,24

1,20

1,17

1,06

1,01

1,03

1,05

1,02

..

UE 15

2,03

2,03

2,04

1,99

1,97

1,99

1,94

1,84

1,84

1,79

1,81

..

Espanya

0,71

0,75

0,85

0,87

0,91

0,91

0,85

0,85

0,87

0,82

0,90

0,89

Illes Balears

0,09

0,09

0,09

0,11

0,10

0,10

0,12

0,16

0,19

0,23

0,29

0,25

% E/UE

35%

36%

42%

44%

46%

46%

44%

46%

47%

46%

50%

..

% Illes Balears/E

13%

12%

11%

13%

11%

11%

14%

19%

22%

28%

32%

28%

França

Font: Eurostat, Recherche & Developement, annual statistiques, i INE, Estadística sobre las actividades de investigación y desarrollo tecnológico, uns quants anys i
elaboració pròpia. Despesses internes totals en I+D (percentatge del PIB)

DESPESA EN I+D SEGONS ENS EXECUTORS
1997

1999

ILLES BALEARS
%

ESPANYA

DESPESES

%

ILLES BALEARS

DESPESES

(M€)

%

ESPANYA

DESPESES

(M€)

%

DESPESES

(M€)

(M€)

Empreses

3,3

0,85

49,3

1.970,85

15,9

5,22

52,5

2.597,09

Universitat

68,6

17,60

33,1

1.321,93

61

20,00

30,4

1.504,60

Administració

28,1

7,21

17,6

701,54

22,9

7,53

17,1

843,26

Total

100

25,66

100,0

4.038,90

100

32,74

100

4.944,95

Font: INE, Estadística sobre las actividades en investigación científica y desarrollo tecnológico 1999 y 1997 i elaboració pròpia. Despeses en I+D segons ens executors.

PERSONAL EQUIVALENT A DEDICACIÓ PLENA EN I+D PER ENS EXECUTORS
1997

1999

ILLES BALEARS
%
Empreses

PERSONAL

ESPANYA
%

PERSONAL

ILLES BALEARS
%

PERSONAL

ESPANYA
%

PERSONAL

5,45

25

34,9

30.022

8,8

48

37,8

38.323

62

284

42,8

36.843

65,6

358

40,1

40.626

Administració

32,5

149

22,3

19.189

25,6

140

22,1

22.283

Total

100

458

100

86.054

100

545

100

101.232

Universitat

Font: INE, Estadística sobre las actividades en investigación científica y desarrollo tecnológico 1997 y 1999 i elaboració pròpia. Personal equivalent a dedicació plena en
I+D per ens executors
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EMPRESES SECTOR TIC (2001)
CNAE

SECTOR D’ACTIVITAT

ILLES BALEARS

ESPANYA

NRE.

%

9

25,71

elèctrics

2

5,71

313

Fabricació de fils i cables elèctrics aïllats

-

-

314

Fabricació d’acumuladors i de piles elèctriques

-

-

316

Fabricació d’altres equips electrònics

12

321

Fabricació de vàlvules, tubs i altres components

300

0,86

275

6,37

0,73

266

6,16

0

21

0,49

0

34,29

644

14,91

1,86

2

5,71

696

16,11

0,29

2

5,71

290

6,71

0,69

-

-

182

4,21

0

8

22,86

792

18,34

1,01

111

2,57

0

4.319

100

0,81

Fabricació d’aparells de recepció, enregistrament i
reproducció d’imatge i so

332

24,13

Fabricació de transmissors de radiodifusió i d’aparells
per a la radiotelefonia amb fils

323

1.042

Fabricació d’aparells de distribució i de control

electrònics
322

ESPANYA %

%

Fabricació de màquines d’oficina i d’equips
informàtics

312

NRE.

PES ILLES BALEARS A

Fabricació d’instruments i d’aparells a mida,
verificació, control, navegació i altres fins, excepte
equips de control per a processos industrials

334

Fabricació d’instruments d’òptica i d’equip fotogràfic
TOTAL SECTOR PRODUCCIÓ TIC

-

-

35

100,00

Font: DIRCE, 2001. Empreses sector TIC (2001) A les Illes Balears i a Espanya, pes Illes Balears a Espanya %

EMPRESES EN EL SECTOR SERVEIS TIC (2001)
CNAE

SERVEIS

ILLES BALEARS

ESPANYA

PES ILLES
BALEARS A

NRE.

%

NRE.

%

50

11,84

1.627

9,81

3,07

3

0,71

395

2,38

0,76

subministrament de programes informàtics

142

33,64

6.766

40,79

2,10

Procés de dades

46

10,90

1.794

10,81

2,56

724

Activitats relacionades amb bases de dades

5

1,18

256

1,51

1,95

725

Manteniment i reparació de màquines d’oficina,
161

38,15

4.696

28,31

3,43

3,55
100,0

1.050

6,33

1,43

16.584

100,0

2,55

642

Telecomunicacions

721

Consulta d’equip informàtic

722

Consulta d’aplicacions informàtiques i

723

comptabilitat i equip informàtic
726

Altres activitats relacionades amb la informàtica
TOTAL SECTOR SERVEIS TICS

15
422

ESPANYA %

Font: DIRCE, 2001. Empreses en el sector serveis TIC (2001). A les Illes Balears i a Espanya, pes Illes Balears a Espanya %

INFRASTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONS
EQUIPAMENT
% TEL./LLAR

% PC/LLAR

LÍNIES TELEFÒNIQUES

DIGITALITZACIÓ

% LLARS

(*100 HABITANTS)

DE LA XARXA

CABLEJADES/

TELEFÒNICA

TOTAL ESPANYA

Illes Balears

84,1

8,9

55,8

92,7

2

Espanya

76,9

11

42,6

86,3

10,2

Font: Fundación Retevisión, e-Espanya 2001. Infrastructura de telecomunicacions. A les Illes Balears i a Espanya.
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EMPRESES AMB MÉS DE 5 TREBALLADORS (ILLES BALEARS 2000)
PENETRACIÓ INFORMÀTICA

PENETRACIÓ A INTERNET

(ORDINADORS)
Indústria

90,5

63,5

Hotels

89,5

55,0

Font: Les Illes Balears en xifres , 2001. Empreses amb més de 5 Treballadors (Illes Balears 2000). Penetració informática, penetració a internet

EMPRESES AMB MÉS DE 5 TREBALLADORS (ILLES BALEARS 2000)
CREACIÓ I ÚS DE WEBS
Indústria

25,5

Agroalimentària

23,0

Calçat, cuir i confecció

35,0

Bijuteria i joieria

33,5

Fusta

15,0

Hotels

30,0

Majoristes de viatges

25,5

bàsics
Client directe bàsic

50,0

Font: Les Illes Balears en xifres, 2001. . Empreses amb més de 5 Treballadors (Illes Balears 2000). Creació i ús de webs.

PENETRACIÓ INFORMÀTICA (2000)

WEBS
(2000)

6 – 10 empleats

78,5

17,0

11 – 25 empleats

95,5

28,0

26 – 50 empleats

99,0

44,0

50 – 250 empleats

100

50,0

Font: Les Illes Balears en xifres, 2001. Penetració informàtica (2000), webs.(2000).

PLANS ESTRATÈGICS DE LES CA PER DESENVOLUPAR
LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
Andalusia

Pla director d’innovació i desenvolupament tecnològic, 2001- 2003

Balears (Illes)

En elaboració

Canàries

Pla per al l desenvolupament de la societat de la informació a Canàries, PDSIC

Cantàbria

En elaboració

Castella-la Mancha

En elaboració

Castilla i Lleó

Pla director d’infraestructures i serveis de telecomunicacions, PDIS 11 (1999-2002)

Catalunya

Pla estratègic per a la societat de la informació a Catalunya: Catalunya en xarxa

Extremadura

Pla director estratègic d’ Extremadura: INFODEX

Galícia

Pla Galícia 2001

Múrcia

Pla ESSIMUR

Navarra

Pla de promoció de la societat de la informació

País Basc

Pla Euskadi 2003

la Rioja

Pla estratègic de la societat del coneixement

Comunitat Valenciana

Pla estratègic de modernització de l’Administració Valenciana, PEMAV

Font: Fundación Retevisión. Espanya en el 2001. Plans estratègics de les CA per desenvolupar la societat de la informació.
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Annex de Dades

Aragó
Balears (Illes)
Castella-la Mancha
Castella i Lleó
Catalunya
Extremadura
Galícia
Múrcia
País Basc
la Rioja
Comunitat Valenciana

OBSERVATORIS PER A LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ DE LES CA
Centre d’Excel·lència d’Internet WALQA. APTICE (Asociación para la Promoción
de las Tecnologías de la Información i el Comercio Electrónico)
Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnològica (Fundació IBIT)
Fundación Ínsula Barataria
Centro para el Desenvolupament de las Telecomunicacions, CEDETEL
Comissionat per a la Societat de la Informació
Fundación de Desarrollo para la Ciencia y la Tecnología
Centro Telemático Aplicado al Desenvolupament Comarcal, CETADEC
Fundación INTEGRA
Observatorio para la Sociedad de la información, GIZARTEL
Fundación Riojana para la Sociedad del Conocimiento, FUNDARCO
Observatori Valencià per a la Societat de la Informació, OVSI

Font: Fundación Retevisión. Espanya en el 2001. Observatoris per a la societat de la informació de les CA

COMPARATIVA PER CA DELS PRINCIPALS ASPECTES DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
Comunitats autònomes
W
PE O/SI MC PIMES ITICE MA S/T PSSI
SGSSI
PP/SD
Andalusia
Aragó
Astúries
Illes Balears
Canàries
Castella-la Manxa
Castilla i Lleó
Catalunya
Extremadura
Galícia
Madrid
Múrcia
Navarra
País Basc
la Rioja
Com. Valenciana
Webs
Pla estratègic

Modernització de l’administració
Sanitat/Telemedicina

MA

Observatori/Centre de la Societat de la O/SI
informació
Millora de la competitivitat de les pimes
MC PIMES

Promoció social de la SI

PSSI

Suport a grups socials de la SI

SGSSI

Implantació de TIC en educació

Projecte pilot/ciutat digital

PP/SD

PW
PE

ITICE

S/T

En el concepte de grups socials desfavorits s’inclouen: dones (medis rurals), persones amb discapacitats mentals o físiques, persones
majors, immigrants, persones de nivell econòmic i social baix, minories culturals, etc.
El color blau a les caselles indica que s’està elaborant el pla estratègic.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Fundación Retevisión. Espanya 2001. Comparativa per CA dels principals aspectes de la societat de la informació
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