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EL SR. PRESIDENT:

Podem començar. Bones tardes, senyores i senyors diputats.
Benvinguts.

Començam la sessió d’avui i, en primer lloc, demanaria si es
produeixen substitucions, que crec que sí.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí, president, Pilar Costa substitueix Joan Boned.

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

Eulàlia Llufriu substitueix Santiago Tadeo.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Margalida Prohens, Óscar Fidalgo.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Antoni Alorda, Joana Lluïsa Mascaró.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. 

Compareixença de l'Hble. Conseller d'Administracions
Públiques, per tal d'informar sobre el Projecte de llei RGE
núm. 4379/11, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 2012 (escrit RGE núm.
4386/11).

Idò, passam a la compareixença del conseller
d’Administracions Públiques, per tal d’explicar els pressuposts
de la seva conselleria per a l’any 2012, en escrit RGE núm.
4386/11.

Assisteix a la comissió el Sr. José Simón Gornés i Hachero,
conseller d’Administracions Públiques, acompanyat del Sr.
Óscar Lladó i Arrieta, secretari general; de la Sra. Maria Núria
Riera i Martos, directora general de Funció Pública,
Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis; de la Sra.
Isabel Febrer i Gelabert, directora general d’Interior,
Emergències i Justícia; de la Sra. Ana García i Serrano,
directora general de Patrimoni, Contractes i Obres Públiques;
del Sr. Sergi Torrandell i Gornés, gerent de l’Escola Balear
d’Administració Pública; del Sr. Jaume Servera i Esteva, gerent
de Gestió d’Emergències de les Illes Balears; de la Sra. Irene
Duran i Vadell, cap de gabinet; de la Sra. Cristina Martínez i
Torres, cap de Premsa; de la Sra. Gemma Casabó i Casamitjana,
adjunta de Premsa; del Sr. Juan Domínguez i Aguado, assessor
tècnic, i del Sr. Antoni Juaneda i Cabrisas, assessor tècnic.

Té la paraula, per tant, el Sr. José Simón Gornés i Hachero
per fer l’exposició oral, sense limitació de temps.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Tal i com consta en el Diari de Sessions la darrera vegada que
un conseller va comparèixer davant aquesta comissió per
explicar el seu projecte pressupostari va ser cap al novembre del
2009. És a dir, a causa de la pròrroga de l’últim exercici ja fa
dos anys que els ciutadans de les Illes Balears no tenen la
possibilitat de conèixer a través d’aquest mecanisme els
comptes públics. És per açò que compartesc la fórmula
majoritària utilitzada pels meus predecessors quan dic que em
complau comparèixer avui davant aquesta comissió.

El projecte de pressupost de 2012 de les seccions que jo
gestiono, amb el meu equip, no és el que hauria volgut dissenyar
en la seva totalitat, però és l’únic que hem pogut fer atenent les
circumstàncies actuals. És un pressupost adequat a la realitat i,
com podrem demostrar a finals del pròxim exercici, és un
pressupost possibilista i ajustat a la realitat. 

Aquests comptes parteixen d’una nova estructura orgànica
de contenció, d’acord a això a la Conselleria d’Administracions
Públiques s’adscriuen amb relació a l’anterior Conselleria
d’Innovació, Interior i Justícia la Direcció General de Funció
Pública; Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis; la
Direcció General d’Interior, Emergències i Justícia, i la Direcció
General de Contractes i Obres Públiques. Com es veu el que
abans eren direccions generals ara són departaments
dependents.

Puc explicar-los la diferència d’una manera més senzilla i
més gràfica. Els explicaré que segons les funcions assumides
amb el canvi de Govern dins el mateix exercici la diferència de
salaris per alts càrrecs és de 350.000 euros en un any. És a dir,
350.000 euros menys que estalviarem ara, evidentment, i que en
tota la legislatura, després de quatre anys, suposarà una reducció
de la despesa per aquest concepte d’1.400.000 euros.

Al llarg d’aquesta compareixença els explicaré el nostre
pressupost i també més detalls de tots aquells punts en els quals
hem pogut estalviar. No obstant això,, com en el cas de
qualsevol que vulgui posar ordre en els seus comptes, he de
referir-me al punt de partida, a allò que ens hem trobat.
Bàsicament es tracta de deutes, només per convenis de
carreteres són gairebé 36 milions d’euros, en expropiacions
estan pendents de pagament altres 36 milions d’euros i  24.
412.883 euros en concepte de Llei de capitalitat, sense incloure
totes les diverses factures que hem trobat sense tramitar, i
parlam només de grans xifres, ens trobam amb una situació
inicial de partida de menys 95.262.883 euros. A aquest deute
podem afegir-li els interessos de demora que genera per
equilibrar quan -repetim- l’herència rebuda no és bona, podíem
dir fins i tot que som suaus. 

Es podria dir que el projecte de pressuposts de la CAIB per
al 2012 té un component d’origen i un de destinació. L’origen
és el greu endeutament financer generat, sobretot, per l’anterior
govern. Qualsevol pot entendre que endeutar-se no surt de franc
i menys si això vol dir que l’any que ve haurem de destinar un
de cada cinc euros dels pressuposts a pagar els bancs. És
l’origen que explica aquests pressuposts. La seva destinació no
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és una altra que du les Illes Balears pel camí del creixement, que
les allunyi decididament d’aquesta crisi que patim.

La conselleria que tenc l’honor de dirigir és una part de
l’engranatge compromès amb la prudència, l’austeritat i el fre
a les polítiques d’endeutament incontrolat que ens hem trobat
com a herència. No tenguin cap dubte que s’ha fet un esforç
enorme per aconseguir dur a terme totes aquelles mesures que
consideram essencials dins els nostres objectius i que
respondrem per la correcta i acurada gestió de cada un dels
112.326.554 euros de pressupost de la Conselleria
d’Administracions Públiques per a l’any 2012 i de la gestió de
la part d’aquests doblers que corresponen a algunes empreses
públiques i organismes autònoms que depenen d’aquesta
conselleria.

Tot d’una detallaré les xifres de les diferents seccions que
són competència nostra, però abans d’entrar en xifres i la seva
destinació, deixin que els digui que totes les mesures que ha
pres aquest govern en general i la conselleria que represent en
particular tenen el vistiplau del Govern central que ha aprovat
el Pla de sanejament de la comunitat autònoma.

El pressupost de la conselleria i els seus ens públics per a
l’any 2012 puja a 112.326.554 euros, la qual cosa suposa devers
20 milions i escaig menys que els crèdits inicials pels mateixos
programes, ens i serveis consignats en els pressuposts de 2010,
que són els que van vigir el 2011 en ser prorrogats, com vostès
saben. Això representa més d’un 15% de disminució.

Però m’he referit als crèdits inicials amb tota la intenció
perquè per tal que els pressuposts siguin comparables més que
en els crèdits inicials ens hem de fitxar en els crèdits definitius,
especialment, en aquest cas, veim que durant l’any 2011 part de
les dotacions previstes inicialment en els serveis propis
d’aquesta conselleria s’han destinat a altres finalitats que poc
tenen a veure, tal és el cas del Fons de Cooperació Local, la Llei
de capitalitat i la supressió de les partides de 2011 destinades als
convenis de carreteres amb els consells insulars. És a dir, que
dels més de 130 milions d’euros contemplats a la pròrroga dels
pressuposts per a l’any 2011 realment se’n varen destinar a la
conselleria menys de 80. Si tenen la paciència de fer el detall i
d’arribar a una senzilla operació veuran que la diferència entre
el que varen dir que farien i el que es va fer de veritat, segons la
liquidació de pressuposts -torn a insistir- és realment
considerable.

Així idò, l’esforç pressupostari que farem l’any 2012 pren
encara més rellevància perquè suposa donar cobertura, amb més
de 30 milions d’euros addicionals, a les necessitats derivades de
les competències i funcions que ens són pròpies.

Per capítols de despesa els podré donar les xifres generals
que són les següents: capítol 1, despeses de personal,
11.832.573 euros, que suposa aproximadament el 10,53% del
pressupost; en capítol 2, béns corrents i serveis, 2.459.500
euros, que representa el 2,2% de les despeses; en el capítol 3,
despeses financeres, 2.000.000 euros, que suposa l’1,8%; en el
capítol 4, transferències corrents, 6.385.963 euros, que el 5,7 de
tot el pressupost; en el capítol 6, inversions reals, 23.296.681
euros, que és el 20,7% ; i el capítol 7, transferències de capital,
són 63.738.319 euros, que suposa el 56,7 de totes les despeses.

Per centres de cost les xifres són les següents: la Direcció
General de Funció Pública, Administracions Públiques i
Qualitat dels Serveis, 33.976.769. La Direcció General
d’Interior, Emergències i Justícia, 10.817.080 euros, aquesta
direcció general inclou una dotació de 4.741.154 per l’empresa
GEIBSAU, per la gestió de les emergències. La Direcció
General de Patrimoni, Contractes i Obres Públiques, 56.837.106
euros. La Secretaria General de la conselleria, 5.826.000.
Aquestes successions corresponen a la secció 16 dels
pressuposts. Després hi hem d’afegir l’Escola Balear
d’Administració Pública, la secció 78 del pressupost, en
3.256.068 euros; i els serveis comuns, ajuts socials a
funcionaris, etc., que correspon a la secció 36 del pressupost,
amb 2.650.000 euros.

Tal com he explicat fa uns minuts la Direcció General de
Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels
Serveis disposarà de 33 milions d’euros. Una part d’aquests
doblers es destinaran a desenvolupar sis programes
pressupostaris dels quals en destaca el de cooperació i relació
amb els ens territorials i relacions administratives. Aquest
programa permetrà posar en marxa un servei nou de coordinació
interadministrativa per colAlaborar i fer d’intermediaris en la
resolució dels tràmits, expedients i actuacions que estiguin
pendents en l’administració autonòmica. Això és una novetat
per millorar la coordinació amb ajuntaments i consells insulars,
a més es podrà actuar en assessorament i control, gestionar el
centre de documentació municipal, el conegut com CEDOMU
o disposar de la comissió de dret local integrada per juristes
experts en matèria de legislació local que analitzin qualsevol
normativa que es tramiti en aquest àmbit.

A banda d’açò els vull explicar que acabam d’aprovar el
primer Pla director de la planificació administrativa, que ja ha
començat a caminar, un pla que ens pot permetre aconseguir un
augment considerable en el producte interior brut de les Illes
Balears. 

Per altra banda, es preveu desenvolupar un nou protocol amb
la FELIB, ja que l’anterior de 2010 està caducat. D’aquesta
manera impulsarem el pacte local i definirem les competències
que són pròpies dels consistoris. Amb tot, la situació econòmica
es tan dura que només hem pogut consignar la meitat de la
subvencions a aquesta federació d’entitats amb 200.000 euros.

Pel que fa al Fons de Cooperació Local, no ens queda més
remei que repartir en dues anualitats el seu pagament. Ara,
aquest 2011, pagarem el 75% i el 2012 el 25 % restant d’aquest
exercici. Això passa perquè els responsables anteriors per fer
complir aquest compromís no només no varen disposar que
aquesta partida hi fos, sinó que varen destinar aquests doblers
a altres coses com ja hem denunciat en ocasions anteriors. Un
exemple, sumant el compromís de Fons de Cooperació Local i
la Llei de capitalitat hauríem de superar els 42 milions d’euros
i només n’hem trobat 13. 
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Vull aprofitar per recordar que el Consell de Govern de
divendres passat va aprovar autoritzar, disposar gairebé de 10
milions d’euros per als ajuntaments, els 75% del total que ens
havíem compromès a pagar enguany. I aprofit per llançar un
missatge de tranquilAlitat. Les partides de 2012 del Fons de
Cooperació Local es pagaran com toca i íntegrament. 

Pel que fa a la Llei de capitalitat, la intenció no pot ser altra
que complir les obligacions que aquesta estableix. En aquest
sentit, a més de les inversions a Palma de diverses conselleries,
estudiam amb l’ajuntament diferents formes per fer efectiu
aquest compromís. 

Els pressuposts de l’any que ve permetran una major
informació i atenció a la ciutadania, una feina que depèn més de
la formació i l’esforç de qui la du a terme, incidint més en
l’optimització de recursos, que dels doblers que es puguin
habilitar. Per açò -i el que ara diré és extensible a programes
com el de recursos humans-, continuarem apostant per la
racionalització de l’Administració i treballam ja en projectes
com el Pla d’ordenació de recursos que preveu mesures de
modernització, de formació o de conciliació entre d’altres.

El càlcul de xifres per a l’any que ve, que evidentment no
són les que ens hauria agradat presentar, però amb tant de
malbaratament no hem pogut fer massa més cosa, permetran
que es continuï atenent les necessitats dels treballadors públics
amb un programa de salut i prevenció de riscos laborals a
l’administració que aposta per les accions preventives,
l’avaluació dels factors de risc, la informació i la formació dels
treballadors. 

No vull passar per alt tampoc la previsió d’estalvi calculada
el 2012 pel que fa a la Direcció General de Funció Pública, amb
mesures ja preses i altres que estan a punt de dur-se a terme la
nostra conselleria deixarà de gastar en el proper exercici gairebé
11 milions d’euros, concretament 10.896.038 euros.

Pel que fa a la Direcció General d’Interior, Emergències i
Justícia, aquesta direcció disposarà de 10.817.000 euros, i com
l’anterior assumeix compromisos pressupostats per a sis
programes. El de gestió de les competències en matèria de
justícia continuarà fomentant les relacions institucionals i de
colAlaboració amb els operadors jurídics, els òrgans judicials i
l’Administració de Justícia. No perdrem de vista la interlocució
per a un traspàs de competències que, com he dit per activa i per
passiva, no acceptarem si no ve acompanyat de la suficient
dotació pressupostària. 

Amb aquestes dificultats a l’hora de fer els pressuposts, hem
consignat a l’Oficina d’Ajuda per a les Víctimes de Delicte
152.000 euros, un poc més de 152.000 euros, i replantejam les
condicions dels convenis amb l’IlAlustre ColAlegi d’Advocats i
l’IlAlustre ColAlegi de Psicòlegs de les Illes Balears, les
negociacions amb ambdós colAlegis a dia d’avui continuen
obertes.

Amb menys necessitats econòmiques, bàsicament al capítol
2 i 6, amb uns 10 milions d’euros, el programa d’activitats
qualificades i espectacles podrà centrar-se en la tramitació de la
nova llei en la matèria i així culminarem un projecte que va
començar amb la modificació l’any 2006 de la coneguda llei
òmnibus autonòmica. 

En matèria de seguretat, ho vaig fer públic ja fa uns dies,
garantim la dotació per continuar finançant els convenis de la
policia turística el 2012, 3.213.000 euros amb la voluntat de
replantejar aquest model. Avui sabem que...., a data d’avui, eh?,
els puc recordar que l’any passat es va conèixer i confirmar la
partida poques setmanes abans que els policies turístics
haguessin d’incorporar-se a la seva feina en els diferents
ajuntaments de les Illes.

A més, la Direcció General d’Interior, Emergències i
Justícia preveu també una partida de més de 4 milions d’euros
per al manteniment de l’empresa pública de gestió
d’emergències, GEIBSAU, que com tots vostès saben té una
plantilla de 110 treballadors. Sumant el capítol 7 i un plurianual
del voltant de 700.000 euros més, aquesta empresa el 2012
tendrà un pressupost de 4.791.154 euros, davant els 4.143.495
d’aquest 2011. De fet, la quantia d’aquest exercici en curs no és
només menor, sinó que segurament serà insuficient. Resulta que
els que la varen estipular -per al 2011 vull dir- no varen
contemplar les nòmines del mes de desembre i aquest és el
motiu pel qual s’ha hagut de fer una modificació de crèdit de
278.000 euros que permeti pagar el personal de l’112, els
tècnics i els agents d’emergències o rescats que es puguin haver
de fer a l’època de Nadal, per exemple.

Com a últim apunt, i ja pel que fa referència a una direcció
general que està destinada a fer feina per la seguretat dels
ciutadans d’aquestes illes, es pot destacar que es destinaran
208.000 euros per al contracte de manteniment de la xarxa de
radiocomunicacions d’emergències o el 11.300 euros destinats
a prorrogar els contractes per a la prestació de suport psicològic
a persones en situació d’emergències de les Illes que actualment
es negocia amb la Creu Roja. A més, s’ha fet un esforç
considerable per continuar garantint la seguretat en els edificis
administratius de la comunitat autònoma assumint-hi la
planificació efectiva del servei de seguretat. 

Per acabar amb l’explicació dels pressuposts de les tres
direccions generals els explico ara les xifres relacionades amb
la Direcció General de Patrimoni. Contractes i Obres Públiques.
Pel que fa només a Patrimoni, el programa d’organització i
gestió de patrimoni de la comunitat autònoma es vertebra en 18
objectius entre els que destaquen la recent reorganització del
parc mòbil, la gestió centralitzada dels vehicles oficials no
només farà que puguem estalviar, sinó que ens facilitarà
operativitat. Amb els mateixos arguments es durà a terme la
creació de la central de compres; aquest importantíssim projecte
ens permetrà disposar d’un departament que es dedicarà a
coordinar la política de provisions de productes, serveis i obres
de totes les conselleries i organismes dependents del Govern.
D’aquesta manera evitarem duplicitats i aconseguirem sinèrgies
i descomptes, és a dir, estalviar i aconseguir un millor
funcionament al capítol d’aprovisionaments de tota
l’administració.
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Pel que fa a les instalAlacions que ocupen els diversos serveis
de la comunitat autònoma treballam amb la cancelAlació de
lloguers i amb la negociació a la baixa d’altres. De fet, a data
d’avui la disminució de despesa per a lloguers ja confirmada és,
de la nostra conselleria vull dir, de 68.881 euros i es tramiten
resolucions d’arrendaments per a un import del voltant de
500.000 euros.

En aquesta direcció general és on hi ha més esforç
pressupostari. Patrimoni, Obres Públiques i Contractes
gestionarà 55.837.106 euros. L’explicació és que és aquí on
hem trobat més obligacions ineludibles. En aquest sentit, només
a l’apartat plurianual d’obres públiques hi ha una partida de 16,5
milions per pagar tots els trimestres de 2012, les carreteres
d’Eivissa, i filant prim els diré que són 8 milions per al nou
accés a l’aeroport de l’illa i 8,5 milions més per al desdoblament
de la carretera Eivissa-Sant Antoni.

També vull aprofitar aquest moment per destacar que des del
2009 s’estan reclamant els interessos pel retard en el pagament
de cada trimestre, i que el valor d’aquests interessos correspon
a la xifra de vehicles pel cànon que es va establir amb l’import
inicial de les obres. El deute puja a 11 milions d’euros, als quals
s’haurien de sumar 12 milions més per l’excés d’obra aprovat
tècnicament però no econòmicament. Amb aquest panorama
comprendran que resulta molt complicat plantejar-se qualsevol
nova inversió en infraestructures per a l’any 2012.

Un altre plurianual de 456.903 euros correspon també a
Eivissa, concretament al drenatge de la carretera d’accés a
l’aeroport. Aquesta quantia deriva del conveni firmat a Madrid
dia 30 de desembre de 2010 amb el Ministeri de Foment per
valor de 2,5 milions d’euros. S’havien de repartir de la següent
manera: el ministeri havia d’aportar mig milió el 2010 i 2
milions el 2011, però el que va passar és que s’havia de
traspassar el 2010..., o sigui, allò que s’havia de traspassar el
2010 en realitat va arribar el 2011 i es va fer l’expropiació, però
aquest canvi d’anualitat no es va tramitar a la corresponent
comissió de seguiment, i a conseqüència de no haver fet bé els
tràmits ens trobem que els 2 milions d’euros que estaven
pendents no han arribat encara.

Per altra banda, per als convenis firmats amb els consells
insulars s’han previst el 2012 els plurianuals de 25 milions
d’euros per a Mallorca, 2,95 per a Menorca i 3,85 per a Eivissa.
De fet són anualitats completes corresponents al pròxim
exercici. Per cert, vull remarcar que l’anualitat del 2011, que els
nostres antecessors varen modificar unilateralment deixant
sense cap consignació el 2011, no s’ha pressupostat.

Per últim he d’afegir que reservem 1 milió d’euros a
expropiacions i 2 milions a pagar interessos de demora pel
mateix concepte.

En relació amb la societat CAIB Patrimoni, per a l’any 2012
l’objectiu és consolidar les operacions que té concertades,
concloure els expedients que té oberts i regularitzar la situació
econòmica financera d’aquesta entitat, posant-se al corrent dels
pagaments i cobraments pendents, tot açò sense perjudici dels
acords i les instruccions que puguin emanar del Consell
d’Administració. Val a dir que dins l’any 2012 es poden
plantejar canvis a l’estructura d’aquesta empresa en el sentit de
fusionar-se amb altres empreses públiques, redimensionar-la o
alguna altra operació societària, tot açò amb l’objectiu de
millorar-ne l’eficàcia. La previsió de despeses i ingressos és de
7.714.800 euros amb la distribució corresponent pels diferents
capítols que, si els interessa, els podré detallar més endavant.

Per acabar ja aquesta primera intervenció em referiré a
l’Escola Balear d’Administració Pública, l’EBAP, que els seus
pressuposts per a l’any que ve representen un 21,61% menys
respecte d’aquest exercici, encara que puc dir que garanteixen
que la seva principal essència, la formació, sigui l’adient per
capacitar els empleats públics en les seves competències i
redundar en una major qualitat d’atenció al ciutadà. Es tracta
d’una formació orientada a la carrera professional, on tenen
cabuda tots els empleats públics de la comunitat autònoma, així
com les policies locals, els cossos d’emergències i els voluntaris
de Protecció Civil. El 2012 es planteja com un any de canvis
que, a més, impliquin compartir coneixements, adaptar els
continguts formatius a les necessitats reals i sobretot aprofitar
l’ús de les noves tecnologies i de la web. 

Però tornant a les xifres, els he de dir que el capítol 2 creix
en un 12,81%; el motiu novament és l’herència de l’anterior
govern quant a les despeses que ocasiona la nova seu de
l’EBAP, que són un 27% superiors a les que es
comptabilitzaven a la seu antiga. Quant al capítol 4, apostam
fort per la formació en general, per la formació reconeguda a
nivell universitari, i també a nivell del marc europeu de
l’ensenyament; aquest capítol creix en un 41,73% per donar
cobertura als distints programes FIOP i als distints convenis
amb universitats que s’estan negociant actualment. Quant al
capítol 6, el pressupost final representa un 66,37 menys que el
2010, la reducció més accentuada, sense cap dubte; no obstant
això cal dir que aquesta reducció no té perquè afectar la qualitat,
la quantitat d’hores formatives o el nombre d’empleats que es
puguin formar, sinó que és una reducció envers els projectes
d’inversió, que no eren més que capítol 1 encobert. 

I en línies generals açò és el més destacat pel que fa
referència als comptes públics de la conselleria que represento,
i com no pot ser d’altra manera a partir d’ara ja quedo a la seva
disposició per a tots aquells aclariments, preguntes i comentaris
que em vulguin fer arribar.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Saben els senyors portaveus
que si volen que suspenguem la sessió..., no fa falta?, podem
continuar?

Idò per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris i, en primer
lloc, pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la diputada
Sra. Costa, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President, i gràcies al conseller
d’Administracions Públiques per la seva exposició, i a tots els
alts càrrecs que l’acompanyen.

En primer lloc he de dir, Sr. Gornés, que supòs que era
obligat, per a vostè i per a tots els consellers que l’han precedit
aquest matí en les seves intervencions, perquè supòs que tenen
una intervenció tipus durant els dos o tres primers minuts i per
salvar la cara, parlar de l’herència rebuda, de com de malament
s’han trobat els comptes i que això els obliga a fer el pressupost
que vostès han fet, però jo crec que ja és l’hora de donar la cara,
aquest és un pressupost, el del 2012, del qual vostès i només
vostès en són responsables, i he de recordar que el pressupost
del 2012 que ha fet aquest govern és el pressupost més alt de la
història de la comunitat de les Illes Balears, ja que ha augmentat
en un 8,5% respecte del darrer que es va efectuar l’any 2010. A
partir d’aquí podem dir aquesta pujada a què es destina o a què
es deixa de destinar, però aquesta és una responsabilitat dels que
governen i no de cap herència rebuda. Però després en parlarem
més.

Quant a les diferents partides i capítols a què vostè ha fet
referència, m’agradaria destacar, Sr. Conseller, sobretot les
baixades que es produeixen en determinats serveis que nosaltres
entenem que són essencial, i a pesar que pugui no ser aquesta
una conselleria especialment inversora, si llevam tota la part de
patrimoni, contractes i obres públiques, la resta podríem dir que
no és especialment inversora, però sí que hi ha algunes partides
que criden l’atenció. Però, bé, començaré per seguir el mateix
fil o l’ordre que vostè ha fet de les direccions generals.

En primer lloc, i respecte de la Direcció General de Funció
Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis, ha
fet referència -ja ho ha fet en altres intervencions- al segon pla
de simplificació administrativa, perdó, al Pla de simplificació
administrativa. Jo li voldria dir que, per ser més rigorosos,
parlem del segon pla de simplificació administrativa, perquè ja
n’hi havia un i vostè s’ha trobat un pla fet a Qualitat de
simplificació administrativa, que concretament es va elaborar el
juliol de l’any 2009 i va ser presentat per l’anterior govern el
mes de març de 2011. 

Bé, dit això també ha fet referència, i crec que l’absència ha
estat notable, que quan ha parlat de la cooperació local, dels
fons de cooperació local, del pacte local, etc., vostè no hagi
parlat de probablement una de les disposicions addicionals més
importants o que més afectaran els ajuntaments, també, que té
aquesta llei de pressuposts, i és la reducció que es fa modificant
la Llei municipal i de règim local de l’any 2006, aquest govern
està modificant la quantia que es passava als ajuntaments, que

per llei havia de ser el 0,7%, i vostès la redueixen al 0,5%. Fins
ara i durant aquests mesos han pogut plorar de l’herència
rebuda, que no han pogut pagar els ajuntaments, però allò cert
és que pel fons de cooperació locals els ajuntaments havien
cobrat sempre. A partir d’ara, a part que vostès han de pagar en
diversos anys el fons de l’any 2011, vostè s’ha compromès a
pagar íntegrament l’any 2012, íntegrament direm que entre
cometes, perquè en cap cas no podran ser les quanties anteriors,
ja que per llei vostès han rebaixat aquesta quantia. I una altra
cosa, des d’un punt de vista formal crec que és molt lleig que
uns dies abans de presentar els pressuposts, que van estar reunits
batles i FELIB, no se’ls explicassin aquestes mesures que pocs
dies després varen poder veure a la premsa.

Per altra banda he de dir que també aquesta partida baixa
considerablement. Vostè farà referència a les modificacions
pressupostàries; miri, potser d’aquí a uns mesos o l’any que ve
se n’adonarà que durant un exercici pressupostari hi ha moltes
modificacions pressupostàries, i quan vostès liquidin el
pressupost d’enguany llavors ja ho veurem, però allò cert és que
la partida de cooperació local i de relació amb els ens territorials
baixa considerablement en aquesta conselleria
d’Administracions Públiques. L’any 2010 hi havia
pressupostada una partida de 44 milions, que ara queden 30
milions; per tant s’ha reduït objectivament en 14 milions
d’euros la cooperació amb la resta d’entitats, bé siguin
ajuntaments i consell insular.

Per altra banda, i parlant de funció pública i de la gestió dels
recursos humans, per una banda a l’inici de la seva intervenció
ha fet vostè referència a la reducció d’alts càrrecs, i per tant de
salaris com a conseqüència de la reducció de les direccions
generals i de diferents conselleries, però li voldria preguntar,
perquè a més de la seva conselleria això s’ha fet a la resta, si no
m’equivoc, també a la resta de conselleries, han creat algun alt
càrrec o personal eventual nou com pugui ser l’adjunt a
Comunicació, i això ha fet que a la seva conselleria precisament
pugi el sou o la partida destinada als alts càrrecs, així com
també han excepcionat de la congelació que han fet d’incentius,
hores extraordinàries, etcètera, s’ha excepcionat per un acord de
Consell de Govern tot el que fa referència al gabinet del
president. 

Per altra banda també voldria saber, Sr. Conseller, si ens pot
dir que la preferència de borsins específics que vostès han dit
que acabarà el dia 1 de gener del 2012, això què significarà
exactament, perquè a la disposició addicional cinquena de la
Llei de pressuposts es diu que aquesta preferència de borsins
específics prevists a l’apartat 5 de la disposició esmentada acaba
l’1 de gener del 2012. Si acaben aquests borsins, què vol dir
això?, si vostès en faran de nous o simplement que
desapareixeran, perquè encara que en línies generals no es
produeixin substitucions allò cert és que en algun moment i en
casos excepcionals, com vostès també recullen, serà necessari
fer substitucions. Volem saber si faran borsins específics de nou
a partir de l’any que ve.
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Per altra banda -i abans perdoni que torni a un tema a què ja
havia fet referència, tot el tema del pacte local- difícil es fa dir
que s’impulsarà el pacte local quan les ajudes i la colAlaboració
amb els ajuntaments baixa dràsticament. Fins i tot a les
mateixes memòries d’aquesta direcció general, quan parla del
pacte local, supòs que per un corta y pega, que a tots ens pot
passar, fa referència al fet que es firmarà un protocol de
colAlaboració entre la FELIB i la comunitat autònoma, protocol
que ja es va firmar l’any 2010 i que, per cert, es va començar a
desenvolupar. Voldria saber si seguiran per aquest mateix camí
de desenvolupament del pacte local o si la retallada
pressupostària fa que això també se’n ressenti. 

I per no allargar-me molt no voldria deixar de parlar d’un
tema que crec que és essencial per a aquesta comunitat, que és
la Direcció General d’Emergències. Vostè, Sr. Conseller, ha fet
menció a unes xifres, no sé si de la liquidació o del que portam
transcorregut de l’any 2011, però allò cert és que en el
pressupost del 2010 GEIBSAU, l’empresa que gestiona les
emergències, tenia pressupostats més de 460.000 euros dels que
vostès han pressupostat ara, i per això m’agradaria saber en què
es ressentirà o on aniran les retallades en el servei
d’emergències de la nostra comunitat amb aquesta retallada,
perquè em puc imaginar que si abans ja costava gestionar tot el
servei d’emergències amb un pressupost tan ajustat, la
davallada, com dic, ens temem que pugui també afectar aquest
servei. I una altra pregunta que m’agradaria fer-li respecte del
servei d’emergències és si vostès tenen planejat o planificat
algun pla d’externalització d’aquest servei d’emergències per
fer-lo el que alguns companys seus han dit en altres matèries, no
en emergències, més eficaç i efectiu.

Per altra banda també voldria saber si en aquest pressupost
hi ha una partida concreta destinada al centre d’emergències 112
a l’illa d’Eivissa, ja que en el pressupost que vostè es va trobar
l’any 2011, o a les partides que hi havia l’any 2011, hi havia una
partida destinada a aquest efecte. Vostès varen posar com a
excusa que com que el consell insular no havia executat a temps
el conveni s’havien perdut o s’havien destinat aquests diners a
altres partides. Volem saber, idò, si l’any 2012 tenen prevista
una partida per al centre d’emergències 112 a Eivissa.

I per últim, quant a la Direcció General de Patrimoni,
Contractes i Obres, ha fet vostè també referència al deute rebut;
està bé que..., sobretot gran part d’aquest deute fa referència a
les autovies d’Eivissa i potser hauria de demanar comptes al seu
excompany Sr. Matas, perquè aquelles autovies es van
dissenyar, executar i pressupostar la darrera legislatura de
l’expresident Matas, i molts d’aquests..., molt no, tots els
interessos que s’estan pagant vénen de llavors. I una altra cosa
que m’agradaria deixar clara: precisament perquè les
expropiacions en moltíssims casos es van fer de forma irregular
-dit per les sentències judicials que ja hi ha fermes perquè els
propietaris van acudir als contenciosos administratius
corresponents en contra de les expropiacions que es van fer per
les autovies d’Eivissa-, això va provocar que sentències
donassin la raó als propietaris i augmentassin en un 25% les
quanties a què tenien dret en concepte d’expropiacions, perquè
el govern del Sr. Matas i qui llavors era la consellera, la Sra.
Cabrer, com dic van tramitar malament els expedients. Per tant
seria bo que quan parlin, si volem parlar de l’herència rebuda,
se’n vagin als inicis de tots aquests mals.

Moltes gràcies, Sr. President, i moltes gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Costa. Pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula el Sr.
Alorda per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, també, per la
seva presència i les seves explicacions. Per ventura la prèvia ens
la podríem anar estalviar, però en tot cas si dialècticament amb
cada conseller hem de parlar del que ens vàrem trobar i cadascú
el que s’ha trobat, i del que ens demanava el Partit Popular
durant tota la legislatura de gastar més en educació, en sanitat,
a tots els Diaris de Sessions hi havia més demanda de despesa,
ara se’ns diu que es va gastar massa; bé, en tot cas és un debat
mal de resoldre ara justament amb el conseller
d’Administracions Públiques. De moment el que tenim és un
pressupost molt important, de 3.600 milions o..., amb uns 900
milions, perdonau, de nou endeutament, 355 més a final d’any,
per tant dóna per fer alguna cosa, dóna per fer alguna cosa i fins
ara se’ns havia donat a entendre que se’n farien moltes,
d’aquestes coses.

Però jo crec que més que entrar, efectivament, en el debat
general, que el tendrem, ens convendria aclarir què és el que
farà aquesta conselleria. Veim que -és la primera pregunta- en
qüestions del serveis generals sembla que és l’única partida que
realment..., o és la que més augmenta, i jo li voldria demanar els
motius d’aquesta pujada del programa de serveis generals, del
121C, quins motius hi ha. 

La part de municipal la veritat és de la que hem quedat més
preocupats. La veritat és que vostè està apuntant que una part de
la quantitat d’aquests 28 milions és per a l’any 2011 i entenc
que íntegrament per al 2012; a mi m’agradaria que precisàs les
xifres, evidentment haurà baixat molt amb aquest passat del 0,7
al 0,5; m’agradaria que precisàs la quantitat exacta que es
repartirà del 2011, la quantitat del 2012, i de la Llei de
capitalitat també si els doblers són estrictament de 2012 o si són
de 2011 i de 2012. Ens agradaria que ens xapàs aquests 28 o
aquests quasi 29, o quasi -perdoni- 30, el pressupost de 2012
són una trentena de milions, i ens agradaria, del programa 124A,
que ens donàs clarícies.

Respecte del tema de policia també, si hi havia hagut una
queixa sistemàtica de falta de recursos, vostè ara comentava les
dificultats dins el 2011; a veure aquesta rebaixa de 4 a 3,5 també
si hi haurà cap conseqüència respecte d’aquesta diferència de
previsió. En concret és ver que hi ha una previsió, hi ha aquest
programa que fa anys ja que arrossegam, i fins i tot el Partit
Popular n’ha fet befa, del 141A, de continuar mantenint un
programa per a justícia quan no arriba justícia. Jo li demanaria
si també a policia hi pensa o si senzillament ja renuncien a
justícia o si pensen que hem de crear un escenari per arribar a
tenir policia pròpia i que, per tant, també tendran entre els seus
treballs, preparar la transparència de la competència de policia.
No cal que faci referència, supòs, a l’Estatut si tothom té present
el moment en què ens trobam respecte de les previsions al
respecte i si l’Estat té pocs recursos doncs nosaltres també. Jo
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crec que l’austeritat no ha de ser una excusa per no dur a terme
tot el programa de transferències previst.

També aquesta baixada en emergències li volem demanar
quines conseqüències pot tenir. És evident que és una xifra
important, sobretot si miram liquidació. Per tant, despeses
realment executades. Vostè ha comparat molt, jo trob, amb el
2011, que mig any és seu, en tot cas haurà trobat una cosa, però
va trobar mig any per reaccionar, però al 2010, que és l’any que
troba liquidat, doncs hi ha una diferència notòria.

També li volia demanar per l’externalització, ja s’ha
demanat, m’agradaria saber-ho perquè hi ha aquesta mena de
rumor al respecte i m’agradaria que ens en donàs clarícia. 

Les ajudes a les víctimes també baixa, jo crec que és una
quantia modesta i la veritat veure-la reduïda pràcticament a la
meitat respecte de la liquidació de 2010, li demanaria també
quines conseqüències això pot tenir.

Atenció ciutadana, foment de la participació tornen a baixar.
Vostè sap que nosaltres voldríem que hi hagués consultes
populars, que hi hagués qualque gest qualque vegada amb
aquest model. Se’ns exigeix per part dels ciutadans més impuls
de la participació de tot ordre, veure que en aquest moment
d’aquesta demanda social, que necessita la complicitat de la
ciutadania per crear efectivament un acompanyament del
lideratge de la cosa pública per sortir de la crisi, que baixi
d’aquesta manera, jo crec que no està en sintonia amb el carrer.
Talment, com a mínim, com nosaltres el sentim. M’agradaria
saber també si vostè veu cap conseqüència i si veu com pot
anar.

Bé, el tema de les carreteres, certament la darrera que
m’esperava és que ens retragués les carreteres d’Eivissa, però
vaja, ho comprenc, això ja és un despropòsit rere l’altre. Jo que
em pensava que era impossible que el Partit Popular contractàs
una carretera sense partida, perquè escoltant el Sr. Company
respecte del tren i jo que mentalment compar amb el que es feia
a la legislatura del Sr. Matas amb les carreteres, amb el conveni
de carreteres, que deia aproximadament el mateix que deia
l’altre i com es varen disparar les partides i com és que no hi
havia doblers per a expropiacions i com és que tot es feia sense
projectes i amb sentències al respecte que condemnaven a
l’administració, la veritat és que no em pensava que aquesta
seria una línia de defensa del Partit Popular. Ja que hi és i ja que
ho fa, massa bé, crec que és quasi divertit, crec que els ciutadans
realment no entenen res del que ens deim en aquesta casa
respecte d’aquests tipus de retrets, però jo sí que li demanaria a
veure si són suficients, si ja realment quedaran al dia amb
aquesta partida, també la liquidació ja parla de més de 56
milions l’any 2010 i la veritat és que tenim aquí certament un
llast, molts de llasts, tant per falta d’ingressos com per tot el que
ha representat aquesta crisi i totes les obres que hi havia sense
partides tramitades i ara li demanaria a veure quan és que
acabarà, si té una previsió de totes les partides d’obres públiques
que encara estan residenciades en el Govern.

Per últim, són les dues darreres partides, les de patrimoni i
la de la CAIB, hi ha una davallada també molt important
respecte del pressupost no tant de liquidació i era si és aquesta
racionalització. Jo quan vostè apunta que tendran més reptes
com ara una junta central o centralitzar més la contractació
entenc que carrega d’alguna manera feina sobre la seva
conselleria confiant que descarregarà i estalviarà en el conjunt
del Govern. Per això em sorprèn que també aquest programa
baixi tant, tret que sigui des del 121C el que carregui aquest
tipus de tasca addicional.

Després, de l’Escola d’Administracions Públiques vostè ens
ha fet una defensa de la formació i del seu paper, però clar,
nosaltres no el veim reflectit en aquest pressupost. Tampoc no
parlam d’una tercera part de rebaixa respecte de la liquidació de
2010. Per tant, també ens preocupa i li demanam que ens
expliqui quins programes o quines línies de formació que hagi
pogut dur a terme l’any 2010 l’escola o que s’hagin començat
el 2011, que ja és una responsabilitat compartida, però
especialment sobre el 2010 que és l’any que coneixem, l’any
passat, què suposarà aquesta baixa que vostès fan a aquest
programa.

Moltes gràcies.

(Intervenció del Sr. President no enregistrada)

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Bones tardes, senyores i
senyors diputats. En primer lloc, agraïm la compareixença del
Sr. Conseller i de tot el seu equip. La veritat és que es fa difícil
fer una intervenció després de tot el que s’ha escoltat en aquesta
sala sense entrar a contestar als portaveus que m’han precedit.
Però, bé, ho intentaré.

El felicitam per l’esforç que han fet en presentar uns
pressuposts realistes, uns pressuposts que no enganen els
ciutadans, que permeten mirar la gent als ulls i dir-li amb total
confiança el que es podrà fer o el que no, però sempre amb un
exercici de transparència i de realitat. Uns pressuposts que
cerquen sobretot l’equilibri pressupostari que mai no s’hauria
d’haver abandonat i que són una demostració que hi havia o de
que hi ha molt de marge per millorar l’eficiència en la gestió
pública per la qual cosa aquest esforç pressupostari no suposarà
una minva en els serveis dels ciutadans. 

Encara que alguns no ho vulguin sentir i que fugin de les
responsabilitats com d’aigua que crema hem de saber quin és el
punt de partida i per això el felicitam que ens hagi aportat les
dades a partir de les quals han elaborat aquest pressupost
perquè, sens dubte, partir de menys 98 milions d’euros no és
gens fàcil. Ja m’hagués agradat veure com se les haguessin
arreglat els que ens han governat fins fa prop de quatre mesos.
Bé, vists els resultats millor ens quedam amb el dubte.
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Perquè això sigui possible s’han hagut d’estrènyer el cinturó
i és tothom que s’ha d’estrènyer el cinturó i vostès han
començat per la seva conselleria. Jo no sé com fan els comptes
quant a la quantificació de l’alts càrrecs, però basta mirar la
fotografia de la compareixença de fa dos anys o la fotografia
d’avui, on hi havia sis directors generals asseguts en aquesta
mateixa taula avui hi ha tres, una mostra que la responsabilitat
i que l’austeritat ha començat per vostès mateixos, per poder
mantenir sempre la qualitat i la quantitat dels serveis. 

Evidentment aquest pressupost ve marcat dins dos factors
fonamentals que el defineixen, un és el Pla de sanejament
aprovat pel Govern central pocs mesos després de la seva
arribada al Govern, i l’altre, aquest que no volen escoltar, el cost
del deute financer de l’anterior govern, perquè l’anterior govern
va provocar el 60% del cost del deute d’aquesta comunitat
autònoma en tota la seva història. I això és així i ho podem
amagar i ho podem callar, però aquests són els números i els
números parlen per ells mateixos.

Aquest deute no és només amb proveïdors sinó amb
institucions insulars i locals. Evidentment tot el que es dediqui
a pagar aquestes factures que han trobat dins els calaixos, tot el
que es dediqui a pagar els bancs perquè malgrat alguns ens
insinuïn el contrari, als bancs se’ls ha de pagar, i aquesta és una
obligació ineludible, aquests doblers no podran ser destinats a
posar en marxa noves inversions perquè la responsabilitat
d’aquest govern els du a no posar en marxa res que no es pugui
pagar i no comprometre res del que no es té.

No podem tornar a passar per projectes que s’aproven
tècnicament, però s’obliden de la part pressupostària perquè les
coses es poden fer d’una altra manera i no queda altre remei que
fer-les. Però hi ha mesures com la millora de la coordinació amb
els consells insulars o el Pla director de simplificació
administrativa que, sens dubte, redundaran en un benefici
directe per als ciutadans, és també un benefici econòmic per a
aquesta comunitat autònoma.

Agraïm també que ens hagi anunciat la previsió de policia
turística amb antelació, a diferència del que havia passat els
darrers anys, ja que això aporta una dosi de seguretat tant per als
professionals com per a les mateixes corporacions locals. 

I és, Sr. Conseller, que la festa s’ha acabat, encara que
alguns a finals de la legislatura passada continuassin tocant el
violí mentre el vaixell s’enfonsava, com va passar al Titànic. La
festa s’ha acabat. S’han hagut de fer modificacions de crèdit per
garantir les nòmines de desembre de l’empresa pública
GEIBSAU. Sí, ells que presumien de deixar aquesta comunitat
autònoma en una situació financera que ja els hagués agradat
trobar per a ells mateixos en el 2007 ni tan sols van deixar
assegurades les nòmines dels treballadors. La festa s’ha acabat,
no podem continuar pagant lloguers mentre tenim edificis de la
comunitat autònoma infrautilitzats. No es pot seguir fent un ús
i un abús dels cotxes oficials i el sentit comú ha de tornar aterrar
a la gestió pública. La festa s’ha acabat, perquè per al Partit
Popular els doblers públics no és que no siguin de ningú, com
han arribat a manifestar alguns destacats membres del Partit
Socialista, sinó que per al Partit Popular els doblers públics són
de tots i amb aquesta seriositat i aquesta responsabilitat s’han de
gestionar.

Per això, l’encoratjam a seguir en la línia iniciada i el
felicitam per la presentació d’aquest pressupost, tot i que ja ha
destacat que no és el que li hagués agradat presentar, però és el
que s’ha vist obligat a presentar, els agradi o no als altres
portaveus, aquesta és l’herència rebuda i només ells en són els
responsables.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Prohens. Per contestar les inversions
que l’han precedit, té la paraula el Sr. Gornés.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Intentaré
respondre totes les peticions i els plantejaments que m’han fet
per part dels diferents portaveus. Començant per una de més
general i una de molt important per a mi. Deia la portaveu del
Partit Socialista que nosaltres amb aquests pressuposts no
salvam la cara. Nosaltres, Sra. Diputada, venim a donar la cara
presentant uns pressuposts que hem dit abans que no eren de la
plena satisfacció per part nostra, perquè hem de fer retallades
substancials de programes perquè no volem fer el que vostès
feien, que era gastar per damunt de les possibilitats que tenien
com a Govern. I venim a donar la cara, jo sé que a vostè li
hagués fet ilAlusió com a consellera, com a exconsellera, poder
venir a aquesta casa a presentar els pressuposts del 2011, no sé
si amb el canvi de govern, ara no ho record molt bé, va tenir
l’oportunitat de presentar-ne algun, un o cap. De qualsevol
manera, nosaltres venim aquí a donar la cara, a presentar els
millors números que hem pogut i no com feien vostès, quan es
negaven reiteradament a presentar els pressuposts o a dir, com
deia el Sr. Manera, el seu conseller d’Hisenda, que no
presentaven els pressuposts perquè l’administració funcionava
tota sola. És un gran concepte, és una gran filosofia la que hi ha
al darrera aquesta afirmació. Per tant, jo sí que he de dir que
tenc l’honor de presentar aquests primers pressuposts del Partit
Popular en aquesta legislatura, tot i que insistesc, evidentment
són millorables i no abasten tota la demanda que nosaltres
hauríem volgut afrontar amb aquests números.

Respecte de la introducció que ha fet..., vostès m’hauran de
permetre que intenti ser el més respectuós cap a l’anterior
govern, però que hagi de fixar un punt de partida respecte del
que ens hem trobat nosaltres perquè aquesta herència té un pes,
té una incidència damunt els pressuposts, no només damunt els
pressuposts del 2012, sinó al llarg de tota la legislatura. I és
lògic que els ciutadans, els mitjans de comunicació, les persones
que estiguin interessades en aquest assumpte, coneguin de
primera mà quin és el punt de partida a partir del qual nosaltres
construïm aquests nous pressuposts de cara a l’any que ve.
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Dites aquestes dues qüestions més genèriques, entrem amb
olivetes. La Secretaria General, que em deia el portaveu del
PSM, el programa 121, l’augment d’aquesta partida ve provocat
per l’assumpció dels serveis generals amb moltes més funcions
per una banda i per l’altra pels plurianuals corresponents al
Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat per al 2012, que
suposa sumant el pagament de préstecs i d’interessos en el
capítol 4, 560.800 euros i en el capítol 7, 878.169, amb un total
d’1.538.000 euros.

Respecte del Fons de Cooperació Local, la partida dels sous
de batles, la reducció del 0,7 al 0,5 que hi ha a la llei
d’acompanyament, clar, he de dir el que va passar realment
perquè vaig ser testimoni directe en el consell executiu de la
FELIB de dijous passat, vam parlar amb el president i amb tots
els representants de la FELIB de totes aquestes qüestions, no
van amagar absolutament res, va sortir tot. Vam intentar atendre
totes les demandes i totes les explicacions que ens van fer els
batles representants en aquesta reunió. Si a vostè li han fet
arribar que no vam parlar de la reducció del 0,7 al 0,5, l’han
informada malament o li han dit una mentida, Sra. Diputada,
perquè va sortir aquest tema i es va tractar. I el compromís que
va adquirir aquest conseller i el president del Govern és que els
ajuntaments per Fons de Cooperació Local rebrien la mateixa
partida, la mateixa quantitat el 2012 que van rebre el 2011. Bé,
que van rebre, que intentam pagar el 2011, perquè vostès
evidentment fent una gran gala d’eficiència van destinar gran
part de les partides, o bé a pagar deute o bé van quedar
bloquejades com a part del Pla de finançament, per tant, ens
hem trobat d’aquests 13 milions i busques només amb 3 milions
disponibles que són els que hem començat a tramitar inicialment
i el nostre compromís és poder pagar amb fons del 2011 el 75%
d’aquesta partida i assumir progressivament la resta l’any que
ve.

El que jo no acab d’entendre i se’m creuen els cables, Sra.
Diputada, és que vostè digui que apujam els sous dels alts
càrrecs. Li ho he dit abans, suposa un estalvi de 350.000 euros,
perquè prescindim de moltíssims alts càrrecs que tenien altres
conselleries. Gestionam molt manco partida que la que
gestionaven vostès, suposa després de quatre anys, una vegada
finalitzada aquesta legislatura, un estalvi d’1.400.000 euros. Ja
sé que vostè ha de fer aquest discurs, però nosaltres hem de dir
la veritat.

Respecte de la qüestió dels borsins, és cert que aquesta
disposició acaba el desembre del 2012. La nostra intenció és que
a mesura que la situació econòmica millori, puguem de qualque
manera alliberar aquestes mesures tan dures que aquest govern
s’ha vist obligat a prendre, per tal de salvar la situació
econòmica. 

Les suposades baixades de qualitat no són perquè deixem de
fer serveis, sinó perquè llevam projectes d’inversió que eren
realment un capítol 1 encobert. Al contrari, incrementam els
serveis amb el Pla director de coordinació dels ajuntaments, la
millora de la web “Balears opina”, la creació de l’Oficina
d’avaluació de polítiques públiques, i apostam per una major
formació en qualitat dels funcionaris, dels ajuntaments i també
sensibilització i conscienciació dels polítics.

Del pressupost del Fons de Cooperació Local, atenent la
pregunta del Sr. Alorda, li he de dir que per al 2011 pagarem,
estam iniciant -no ho repetiré- la partida corresponent, que per
al 2012 hi ha 12.995.000, més el 25% restant que no podrem
pagar amb fons d’enguany, en total la partida és d’uns
21.508.259 euros, només per a aquest Fons de Cooperació
Local. Pagarem els sous dels batles, cosa que vostès tampoc no
van fer. Estan a punt de ser satisfets per part de tresoreria i no
passi pena que pagarem aquests sous dels batles.

Respecte del Pla de simplificació, jo li explicaré a la
diputada. És ver que hi havia una feina iniciada ja des de l’any
2007, el que es coneix com a II Pla estratègic. I nosaltres no
hem renegat mai, ni hem ocultat mai, faltaria més!, que
aprofitem una feina elaborada i que pugui ser útil per part de
l’anterior govern, és que afortunadament l’anterior govern no ho
va fer tot malament, si no l’herència seria absolutament
insostenible. És clar que aquest govern ha d’aprofitar tot allò
que sigui aprofitable per part d’anteriors governs, però el que
nosaltres hem fet ha estat el primer Pla director integral de
simplificació administrativa, amb noves disposicions que
afecten la simplificació, la modificació de bases de dades, la
simplificació i ajuda als ajuntaments, i una aposta molt clara cap
a l’administració electrònica. Per tant, no intenti confondre i no
intenti mesclar ous amb caragols.

GEIBSAU que si puja, que si baixa. Aquí tenc apuntat que
el pressupost del 2011 que hi havia que, per cert, és un
pressupost que com a empresa pública no es prorroga, s’aprova
any rere any, com vostè deu saber. Com dic, per al 2011 hi ha
4.147.495 euros i per al 2012 són 4.801.154. És a dir, hi ha uns
653.000 euros més respecte de l’any passat. El crèdit inicial de
GEIBSAU per tant, és de 5.257.440 euros, per al 2011, però el
definitiu són aquests 4.147.000 euros que els he esmentat abans.
Per tant, comparant el crèdit inicial de 2012 amb el crèdit
definitiu de 2011, augmentam amb aquests 653.000 que li he
esmentat abans.

Respecte de la partida per al centre d’emergències d’Eivissa.
Sra. Consellera, jo ja no sé com m’he de fer entendre. Ens
vàrem trobar un conveni que vostès per la seva manca de gestió
varen ser incapaços d’aquest milió d’euros que hi havia
conveniat, només en van poder justificar 40.000 euros, d’1 milió
d’euros varen poder justificar 40.000 euros. Se’ls va passar la
pròrroga. Escoltin, aquí hi ha un procediment administratiu que
nosaltres hem de respectar i açò no vol dir que no facem tot el
possible per tal que el Consell Insular d’Eivissa no perdi els
possibles drets que pugui haver adquirit amb aquest conveni i li
puc assegurar que ajudarem tot el possible per tal que el consell
insular pugui recuperar aquesta partida.

Respecte dels interessos, jo també qued un poc perplex quan
vostès durant els dos darrers anys varen ser incapaços de pagar
els interessos que poguessin generar i les expropiacions
pendents de l’anterior executiu. És que era la seva obligació
satisfer aquestes partides, però la seva paràlisi com a govern va
fer que els dos darrers anys aturessin màquines, però aturessin
màquines posant el fre de mà fins al màxim, i clar, açò provoca
unes aturades que són difícils d’aguantar i que ara hem
d’assumir nosaltres com a nou govern. Però no passi pena, ho
assumirem i progressivament pagarem i satisfarem les diferents
partides per tal de tirar endavant.
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I, Sr. Alorda, no, ara mateix a curt termini, no preveim que
hi hagi una policia autonòmica, tot i que no ho descartam a
mesura que la situació econòmica vagi millorant. Posar en
marxa un servei d’aquest tipus implica recursos, implica
finançament molt potent si es vol fer bé, clar, i ara mateix la
situació, per desgràcia, no permet obrir aquesta porta.

I finalment, a la diputada del Grup Parlamentari Popular, sí,
vostè ha dit que és un govern que no es compromet a res del que
no pugui complir, a res del que no pugui gastar. Aquesta és la
directriu que ens ha donat el president i aquesta és la norma que
intentarem dur a terme, no gastar per damunt de les possibilitats
del pressupost de la conselleria. Malauradament, torn a insistir,
no podrem satisfer totes les demandes que hi ha plantejades,
però l’esforç d’aquesta conselleria crec que ha estat notable,
hem salvat la major part dels programes. Hem complert al cent
per cent amb els programes essencials, com puguin ser els
d’emergències. I jo, tot i que sempre voldria més per tal de
poder atendre totes les demandes que hi pugui haver a nivell
social a les nostres illes, estic moderadament satisfet d’aquests
pressuposts, uns pressuposts que han de ser modests,
necessàriament modests, i confiem que en propers exercicis
puguin millorar.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. En el torn de rèplica dels grups,
en primer lloc té la paraula la portaveu del Grup Socialista la
Sra. Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller per les seves
respostes, si bé li he de dir que en bona part no puc coincidir en
les seves valoracions, sobretot pel que fa referència..., ha tornat
parlar de cooperació local i ha assegurat que vostès s’han
compromès davant dels ajuntaments que l’any 2012 rebran la
mateixa quantitat pel Fons de Cooperació Local que els anys
anteriors. Esper equivocar-me i esper què així sigui, però no
entenc que si han de rebre la mateixa quantitat, per què vostès
a la disposició addicional novena modifiquen la Llei municipal
i de règim local, rebaixant del 0,7 al 0,5%, no ho entenc. Però
és que no queda aquí aquesta norma, han afegit un segon
paràgraf que a més diu que per a l’any 2012 se suspèn
l’aplicació de la norma que es conté en el punt quart de l’article
205.3.b) d’aquesta mateixa llei. He de dir que vaig necessitar
una estona per trobar el punt quart que no existeix d’aquest
article, supòs que és un error i he arribat a la conclusió que es
refereix que no s’aplica aquell apartat de la norma que diu que
cada any, és a dir, que els ajuntaments mai no podran percebre
una quantitat menor que l’any anterior, a pesar d’aquesta
redacció, vaig arribar a aquesta conclusió. Per tant, ara si a l’any
2012 resulta que han de pagar el mateix, no sé jo per què han
creat aquest alarmisme entre els ajuntaments amb aquesta
disposició addicional novena.

Per altra banda, negar categòricament, Sr. Gornés..., vostè
ha dit que mai no havíem pagat el sou dels batles. Vostè pensa
que durant quatre anys els batles dels municipis més petits que
reben la compensació per al Fons de Cooperació Local, varen
estar sense cobrar i sense dir res? Home! Una mica més de
seriositat! I enguany tampoc, perquè el que vàrem encetar de la
partida de Fons de Cooperació Local, precisament, va ser la dels
sous dels batles. Però ho deixaré aquí.

Per altra banda reiter, ens sembla molt bé i enhorabona pel
Pla de simplificació administrativa, però li reiter que després
d’haver estat aprovat el primer Pla de simplificació
administrativa, vostè l’únic que fa és presentar el mateix o
presentar el segon, perquè a més consta a la conselleria, al
departament de qualitat el Pla de simplificació que, com dic, es
va presentar el mes de març de l’any 2011.

Per altra banda m’agradaria que em contestés, crec que no
ho ha fet o jo no ho he entès, a tres coses essencials.
Externalitzaran alguns serveis d’emergències? Sí o no. Del seu
pressupost per a l’any 2012 hi destinaran algun euro al Centre
d’Emergències 112 d’Eivissa? Deixi de posar l’excusa del
conveni, que si no es va fer la pròrroga, perquè ara vostè té la
responsabilitat de posar en el seu pressupost o no la partida que
vostè cregui convenient. Per cert, la partida que va justificar el
consell insular no era de l’112 que no es varen començar les
obres, sinó de l’oficina de l’EBAP, perquè Eivissa era l’única
illa que no tenia ni oficina de l’EBAP ni centre d’emergències,
continua sense tenir 112. I per últim, ens interessa saber, que
n’havia fet menció també el company del Grup Parlamentari del
PSM, quant a les oficines d’ajuda a les víctimes del delicte.
Donat que el pressupost s’ha reduït considerablement perquè era
de 522.000 euros i ha quedat en 198.000 euros; ens agradaria
saber, Sr. Conseller, si eliminaran alguna d’aquestes oficines,
reduiran horari perquè és clar que amb aquest pressupost que és
menys de la meitat, és impossible mantenir les oficines
d’atenció a víctimes del delicte. Vostè ja a una compareixença
ens va fer saber que havia resolt el conveni de colAlaboració amb
el ColAlegi d’Advocats i amb el ColAlegi de Psicòlegs, voldríem
saber com es troba això ara, perquè creim que també és un
d’aquells serveis que dóna atenció a persones en situacions i
moments delicats, com són totes aquelles que han estat víctimes
d’un delicte i ens agradaria saber com acaba.

I, per últim, vostè ha tornat a treure el tema de les
indemnitzacions o les expropiacions en tema d’autovies. No hi
farem més voltes perquè no arribarem a un acord, però no parli
vostè d’interessos, que no es pagava l’anterior legislatura; entre
altres coses, algunes no es podien pagar perquè es trobaven en
els tribunals, perquè els propietaris a qui varen expropiar
irregularment, segons han dit diferents sentències dels tribunals,
fins que no hi ha hagut una sentència ferma no se’ls ha pogut
pagar. Per cert, amb una pujada de més del 25% del cost que
hauria tengut aquella mateixa expropiació si en el seu dia i amb
el Govern del Sr. Matas i de la Sra. Cabrer, les expropiacions
s’haguessin fet regularment. Així que jo no sé quin interès tenen
vostès a treure com exemple les indemnitzacions i les
expropiacions de les autopistes d’Eivissa, perquè crec que és un
clar exemple de com no s’han de gestionar els sous públics.
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I m’aturaré aquí perquè he sentit també altres comentaris
que a partir d’ara i per fi s’acabaren les festes d’aquesta
comunitat, crec que s’ha de ser molt agosarat per parlar de
festes en aquest parlament, quan l’anterior govern progressista
va trobar unes arques, vostès es queixen d’aquestes, però el
govern progressista va trobar festes literals -i això no és
simplement una expressió- que són avui en dia en els tribunals
per saber què es va fer d’aquells diners públics que alguns van
utilitzar, efectivament, per anar de festa. I això varen ser els
responsables del Partit Popular, Sr. Conseller.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Costa. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula el Sr.
Alorda, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. També intentaré no dedicar el cent
per cent de la intervenció al debat com han fet altres portaveus,
miraré de centrar-m’hi, però sí un minutet, com a mínim per
celebrar que hi hagi ara aquest rigor i que es facin inversions
amb partides, perquè, sorpresa!, no n’hi havia el 2006, no hi
havia partida. Resulta que encara ara estam darrera encalçant on
són les partides, amb una legislatura per enmig, respecte d’on
eren les partides per fer les inversions d’Eivissa, per fer Palmas
Arenas, per fer metros, i jo crec que el tema de la festa, bé la
festa ja no és pel tema del Rasputin, és que és el súmmum que
ens parlin de festes. No és només per això i hi ha gent a la presó
sobre la gestió del Partit Popular, a la presó! No, és que quan
avui matí la Sra. Castro deia que hi ha quatre mesos per a
dependència, parlar de festa em pareix una immoralitat. Quan
som a la cua d’educació, quan som a la cua de sanitat i l’anterior
govern va acostar-s’hi i va quedar a la cua, parlar d’una festa
per fer un esforç per deixar d’estar a la cua, em pareix
absolutament impropi. Però vaja, de festes, com que vostès en
saben més que nosaltres, realment he de reconèixer que costa
esmenar la plana del Partit Popular per parlar de festes.

Però a mi m’agradaria parlar d’aquests pressuposts,
m’agradaria parlar un segon d’aquests pressuposts i, per tant, li
demanaria si faran una Llei de funció pública també, he vist que
hi ha normativa legislativa, però no he acabat d’entendre si
s’adaptaran al nou Estatut o no, com ha quedat aquesta situació.

També, ja ho ha apuntat la portaveu del Grup Socialista,
però no m’ha quedat clar si el tema d’ajuda a víctimes tendrà
conseqüències aquesta retallada o en principi no, com el tema
d’externalització a emergències. 

El tema dels ajuntaments tampoc no l’he entès. És a dir, si
passam al 0,5 i els conceptes són clars, sortirà del 0,5, jo li
deman la seva concreció però perquè vostè me la doni perquè
segur que l’ha calculada. Però entenc que no serà el 2012 igual
que el 2011, sinó que serà un càlcul, la veritat és que no duc el
seguiment d’aquesta conselleria i avui he vengut perquè el Sr.
Martí no podia venir, però no l’he fet, supòs que es farà, però
entenc que és una fórmula que es fa. Per cert, hem reparat una
altra vegada que per exemple en l’IRPF s’abaixen els ingressos
per no calcular els fons que se’n van a Madrid. Això que ja era
una tàctica que jo no trobava adequada, el que estan fent aquesta
vegada només pressupostant 100 milions d’euros, o 150 o 170
d’IRPF, quan seran 700 o 800 i en part això afectarà el 0,5, Sr.
Gornés, no em pareix correcte. Si a l’Estat se li han de donar
700 milions d’euros, per desgràcia nostra, i és una de les pegues
de tot aquest calaportal, la veritat és que es pressupostin i
veurem el fons de suficiència i veurem el fons de garantia. Jo els
vull veure, políticament els vull veure. No me’ls llevi d’IRPF
perquè afecta el 0,5. Per tant, a mi m’agradaria saber com ho
calculen i també si en capitalitat no hi haurà cap problema, tot
quedarà resolt el 2011 dins el 2011 i que aquests 8 milions que
quedaran després d’aquests números, són estrictament per a
capitalitat. Li estalvii les intervencions del Sr. Rodríguez sobre
si el 0,7 encara era poc i tot el que s’havia de fer.

Per cert, una altra cosa, els percentatges..., pensar que els
ajuntaments se’n duen massa perquè se’n duen un percentatge,
és una idea peculiar respecte del repartiment competencial,
perquè si el Govern baixa, els ajuntaments baixen. Si el Govern
puja, els ajuntaments pugen. Pensar que quan el Govern puja, ha
de baixar el percentatge, bé això és una manera de veure-ho,
però no era la que hi havia a la llei, no era aquesta. No era
aquesta la que impulsava el PP l’any 2006, prop del 2007, però
el 2006, quan va aprovar aquesta llei, l’aprovàrem tots i
acceptarem aquest esforç que havíem de fer. 

Bé, vostè m’ha contestat explícitament per a policia. Jo ho
vull agafar al peu. Jo crec que és un error pensar que quan hi ha
una nova competència hi ha d’haver més doblers. Amb aquest
plantejament no anam enlloc, realment llavors hi ha la crisi del
sistema, que és el retret. Jo continuu pensant que si hi ha Policia
Nacional, Guàrdia Civil, tot això s’ajunta i hi ha un sistema de
seguretat intern, propi, ho hem de poder treure. No és que
tampoc tenguin un sistema que hi gasti molt l’Estat en aquests
moments a les Illes Balears, però qualque manera hi ha d’haver,
perquè si hem d’esperar sempre que venguin vaques grasses per
complir l’Estatut, crec que haurem de revisar l’Estatut cada
vegada segons la conjuntura econòmica. Jo crec que les
transferències als consells no poden estar pendents de situacions
econòmiques, i les transferències de l’Estat a la comunitat
autònoma tampoc.

I quant a justícia, clar no li ho he demanat directament,
perquè entenem que una de les funcions del programa,
evidentment no totes, però una n’és treballar la transferència,
ara també li deman, vostè creu que aquesta legislatura hi haurà
l’administració de justícia tramitada i passada a la comunitat
autònoma de les Illes Balears? O com a mínim, si avançarem
dins aquest any, depenent en part de Madrid.
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I per últim el tema dels interessos d’Eivissa, no hi vull afegir
més. Només vull reparar en una cosa, tot l’endeutament que
vostè retreu no haver fet per arreglar el tema d’Eivissa, perquè
ens hauríem hagut d’endeutar una mica més o dedicar
l’endeutament no a educació o sanitat, sinó a Eivissa, a les
autovies d’Eivissa. Vostè veig que el computa dins el 60% de
l’anterior govern, com hi computa tot el metro, tot el Palma
Arena i tot allò que va haver de fer el Govern per solucionar la
situació que es trobava. Aleshores resulta que si realment
haguéssim assumit, perquè haguéssim fet un endeutament abans
de partir, tot d’una que acaben les sentències de l’autopista
d’Eivissa, vostè encara ens hauria retret haver-nos endeutat pel
tema de l’autopista d’Eivissa.

Jo crec que en tot això, si va a cercar més la gènesi, trobarà
la festa del 2003-2007 i una situació econòmica molt
complicada que s’ha carregat caps d’estat i de govern a tot
Europa i que hi ha una situació delicada que ens convendria més
a tots plegats parlar-ne. Parlar-ne sense tirar-nos els plats pel
cap i veure com ho podem fer, perquè vostè ho deia i ho deia el
portaveu del Partit Popular. Segurament qualsevol govern que
es trobàs amb aquesta situació hauria de prendre decisions
difícils davant aquests pressuposts, aquests pressuposts no
serien els nostres, però sí accept que en els moments difícils
s’haurien d’assumir decisions difícils. Ara, aquesta fórmula que
han orquestrada de debatre pressuposts, jo diria que tota la
legislatura, de moment, de bàsicament donar la culpa a
l’anterior govern de la situació mundial, crec que no ens ajuda
a afrontar bé com hem d’encarrilar la sortida de la crisi.

Moltes gràcies per la seva paciència, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula per un temps de cinc minuts la Sra. Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Jo trob d’un atreviment un poc greu el to tan poc humil dels
portaveus que m’han precedit i és que hem de tenir en compte
que els dèficits, els grans dèficits en aquesta comunitat
comencen l’any 2008, a partir de l’any 2008 començam a tenir
dèficits de 800, de 900 i de 1.000 milions d’euros. És que el
60% del deute d’aquesta comunitat ve dels darrers quatre anys.
Això són els números. És molt atrevit fer el discurs que s’ha fet
aquí dins, quan va ser el govern anterior el que va rescindir
unilateralment el conveni de carreteres. És molt atrevit, perquè
va ser el govern anterior el que va anulAlar de manera unilateral
el Fons de Cooperació Local per fer front a amortitzacions de
deute. Per això nosaltres ens alegram que vostès ja tenguin
contemplats en aquests pressuposts generals unes partides per
amortitzar deutes i per fer front als interessos i que no hagin de
llevar els recursos als ajuntaments, com sí va fer el govern del
pacte de progrés. És molt atrevit que aquí ens parlin
d’inversions, perquè és veritat que el Govern del Partit Popular
va fer autovies, va fer hospitals, va fer centres de dia; però és
que el govern d’aquests darrers quatre anys, aquest que s’ha
endeutat, aquest que ha hipotecat el nostre futur va fer
inversions en el capítol 6, que és el capítol d’inversions
silencioses, que encara intentam esbrinar on han anat aquests
doblers. Això és molt greu.

És molt greu que li retreguin a vostè, Sr. Conseller, la
tramitació errònia o tramitar malament expedients quan ells
saben que vostès s’han vists obligats a tornar doblers al Govern
central de temes de violència de gènere; quan perilla en aquests
moments 38 milions d’euros de fons socials europeus per una
mala gestió del SOIB; quan vostè ha dit que per al drenatge de
la carretera de l’aeroport d’Eivissa estan pendents d’arribar 2
milions d’euros perquè es varen tramitar malament els
expedients. Jo crec que s’ha de ser molt agosarat i molt atrevit.

I sí, jo he parlat d’una festa i em reafirm, hi va haver aquí
una festa, una festa, però amb cafè per a tots, perquè ells, el
govern del pacte, va ser difícil, eh?, jo ho entenc, amb sis partits
tenia una sèrie d’equilibris interns i externs que no volien
quedar malament amb ningú,  i va ser el govern d’això ja li ho
arreglarem, vuelva usted mañana, no es preocupi que això li ho
pagarem. El que passa és que els ciutadans els varen fer fora, els
varen enviar al carrer i ara ens toca a nosaltres pagar aquest cafè
per a tots i donar la cara a tota la gent que varen deixar a deure,
de totes les factures que ens han deixat dins el calaix i pagar la
festa -i ho torn a repetir, la festa- que ells aquí es varen muntar
damunt les esquenes de tots.

Per això, jo simplement vull encoratjar-lo, dir-li que trobarà
el suport del Grup Popular, que són uns pressuposts durs, que
són uns pressuposts austers, que són uns pressuposts valents,
que, com vostè ha dit, venir aquí a presentar aquests pressuposts
la mateixa setmana de les eleccions demostra valentia, demostra
que pensam en el benefici d’aquesta comunitat més que en les
eleccions de diumenge i per això l’animam a continuar fent
feina perquè tendrà el suport del Grup Popular i té el suport de
la ciutadania.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Prohens. Bé, per acabar, és el torn de
contrarèplica, Sr. Conseller, té la paraula per un temps de cinc
minuts.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Moltes gràcies, Sr. President. Deman disculpes si no he
pogut respondre a totes les qüestions que s’havien plantejat a la
primera intervenció, ho intentaré fer ara. Respecte de la
disposició addicional novena, del 7%, del 5%, Sr. Alorda i Sra.
Diputada, el 5% és un mínim, se li pot donar més a través
d’aquest fons de cooperació, però, el punt de partida i el punt
d’arribada serà que els municipis rebran la mateixa partida, la
mateixa quantitat que han rebut al llarg de 2011. És a dir, no hi
haurà davallada, no hi haurà retallada, com alguns partits
polítics en diferents mocions intenten fer veure alarmant, aquí
sí, els municipis dient que el Partit Popular els retallarà aquesta
partida. Torn a insistir, ho torn a dir, no hi haurà retallada en el
Fons de Cooperació Local per al 2012. És més, pagarem el cent
per cent del 2012 i pagarem la resta que no puguem pagar
enguany d’aquesta partida progressivament al llarg de 2012.
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Ara mateix no es preveu externalitzar els serveis
d’emergència, Sra. Diputada. Respecte de Sa Coma, a mi ja em
sap greu ser reiteratiu, però si no li agrada la resposta, ho he dit
abans, ho he dit en diferents preguntes, a una pregunta on vostè
em va interpelAlar, intentarem ajudar al màxim el Consell
Insular d’Eivissa per tal que no surti perjudicat de la seva mala
gestió, de la mala gestió de l’anterior govern.

Respecte del conveni de les oficines d’ajuda a les víctimes
del delicte, idò sí, hem hagut de resoldre, denunciar aquest
conveni per tal que no es prorrogués automàticament i poder
negociar una baixa pressupostària perquè estam obligats, no hi
ha prou doblers per satisfer aquesta demanda, intentarem que
sigui el mínim possible, negociarem les hores, negociarem el
preu, però necessitam aquesta capacitat de maniobra per tal de
poder afrontar els reptes pressupostaris que tenim per endavant.

Respecte de la preocupació del Sr. Alorda del cost de la
policia autonòmica, bé, clar, si un té un poc de memòria
històrica, jo he estat diputat en aquesta casa, com vostè sap,
company seu a l’anterior legislatura també, i clar, un escolta
veus, cacofonies que em recorden la Sra. Leciñena quan deia
allò de:”en cuanto a la policía autonómica en estos momentos
tenemos ya dos anteproyectos de ley elaborados, en estudio de
la UIB, y otro estudio hecho por la Universidad de Barcelona.
Nos acaban de llegar recientemente y estamos trabajando en
ello. Yo creo que a lo largo del año 2008 podremos tener una
ley”. El mateix va dir el 2008, el 2009 per la Sra. Costa i el
2010. Bé, queda dit, més que res perquè vostè que és un amant
de la lectura del Diari de Sessions pugui tenir aquesta
referència. 

Una de les coses que m’havia deixat respecte de l’EBAP, de
la preocupació del Sr. Alorda, hi havia projectes d’inversió per
899.866 euros dels quals 647.000 corresponen a un tècnic
superior, dos tècnics mitjans, cinc administratius, set auxiliars
administratius, un auxiliar telefonista i ajudes a personal del
tipus triennis. És a dir, un 72% en lloc de destinar-se a formació,
es destinava a personal. 

Quant a la formació tindrem la mateixa oferta formativa,
quant a hores i empleats que es puguin formar, però emprant
evidentment les noves tecnologies que abarateixen costos. 

El FIOP del 2011 caldrà adaptar-lo al marc europeu de
l’ensenyament.

Què més? Bé, la qüestió de la justícia, ja li ho dic, no... ho
he dit per activa i per passiva. Ara mateix, idò bé, haurem
d’esperar que es constitueixi el nou govern per tal d’obrir les
vies de negociació. No és una prioritat per part d’aquest govern
assumir aquestes competències. Volem que venguin ben
dotades. No podem aprofundir en el dèficit i bé, aquest és el
punt de partida.

Sí, també respecte a la solució de les festes, a les festes que
bé, nosaltres també en sabem de festes, senyors diputats, en
sabem de festes. En sabem de festes de la visita del ministre de
Justícia als jutjats d’Eivissa, una festa en què només el
restaurant va costar 1.134 euros, amb microbús inclòs de 367 i
amb les despeses dels avions per 476; en total, 1.977 euros de
festa per tal de fer una passejadeta per Eivissa. No és aquest el
nostre estil, Sr. Diputat.

Per tant, ja per concloure, i deixant-nos de romanços, sí que
voldria concloure, si m’ho permeten vostès, la Conselleria
d’Administracions Públiques disposarà el 2012 de 106 milions
d’euros, 112 si incloem les seccions 36 i 78, aquest ajust
pressupostari ens obliga a ser molt escrupolosos amb el control
i amb la gestió de recursos disponibles, així que continuarem
optimitzant els mitjans tècnics i humans al nostre abast aplicant
els criteris de racionalització, eficiència i de sentit comú.

Aquesta reducció pressupostària que patim no impedirà que
es mantengui durant el pròxim any la policia turística sobre la
qual tant s’ha especulat en els darrers mesos. Els comptes
disponibles també ens permetran centrar-nos en la formació dels
empleats públics i en el desenvolupament dels diferents
programes de l’Escola Balear de l’Administració Pública, la
gestió de les emergències està absolutament garantida, tot i açò
hi ha el compromís de treballar en aspectes com la formació i la
coordinació del personal que ofereix el servei, per tal que el
servei sigui més ràpid, eficaç i resolutiu possible. 

Implantarem tots aquells mecanismes disponibles per
acostar l’administració als ciutadans, simplificant els processos
i cercant un altre estalvi, el del temps i el dels tràmits. Posarem
en marxa la central de compres per tal que l’abastament de
l’Administració autonòmica estigui garantit al millor preu i... el
pressupost del 2012 de la Conselleria d’Administracions
Públiques s’aplicarà de la mateixa manera que s’ha elaborat
amb criteris de realisme, eficàcia i amb la màxima austeritat
possible.

Moltes gràcies, senyors diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. 

I una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, només em queda
agrair-los la seva presència a tots. S’aixeca la sessió.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 11 / 14 de novembre del 2011 183

 



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


