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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, benvinguts tots. Començam aqueixa comissió i
en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions, que
crec que sí.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Sí, sr. President. Carolina Torres substitueix Vicenç Serra.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Sí, Sr. President. Antònia Vallès substitueix Virtudes Marí.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, Sr. President. Margalida Prohens, Rosa Bauzá.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. 

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Manel Martí, Joana Lluïsa Mascaró.

EL SR. PRESIDENT:

Primer les senyores, vol dir? Idò, Sra. Costa...

(Algunes rialles)

LA SRA. COSTA I SERRA:

Pilar Costa substitueix Antoni Diéguez.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

José María Camps substitueix Santiago Tadeo.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Ara sí que hi som tots.

Compareixença del Sr. Conseller d'Administracions
Públiques, per tal d'informar sobre el Projecte de llei RGE
núm. 8412/12, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013.

Idò passam..., si són tan amables passaríem a la
compareixença del conseller d’Administracions Públiques per
tal d’explicar els pressuposts de la seva conselleria per a l’any
2013, escrit RGE núm. 8412/12. 

Assisteix a la sessió el Sr. José Simón Gornés i Hachero,
conseller d’Administracions Públiques, acompanyat del Sr.
Óscar Juan Lladó Arrieta, secretari general; la Sra. Maria Núria
Riera Martos, directora general de Funció Pública,
Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis; Sra. Ana

García Serrano, directora general de Patrimoni, Contractes i
Obres Públiques; Sr. Sergi Torrandell Gornés, gerent de
l’Escola Balear de l’Administració Pública; Sr. Jaume Servera
Esteva, gerent de Gestió d’Emergències de les Illes Balears;
Sra. Irene Duran Vadell, cap de Gabinet; i Sra. Cristina
Martínez, cap de Premsa.

Té la paraula el Sr. José Simón Gornés i Hachero per fer
l’exposició oral. Sap vostè que no té limitacions de temps.
L’únic que li demanaríem és una mica d’amabilitat cap als
membres d’aqueixa mesa, que portam tres dies...

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

Sí, Sr. President, no passi pena. Jo crec que amb una hora
d’exposició en tindré prou. Gràcies.

(Rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula.

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

Bona tarda, senyores i senyors diputats. El pressupost de la
Conselleria d’Administracions Públiques, secció 16, per a l’any
2013 ascendeix, sense capítol 1, a 77.740.612 euros, i
contemplant el capítol 1, a 88.841.348 euros. En el primer cas
parlam d’un 19,26% manco que en aquest any 2012, i un 16,5%
si ho comparem amb les despeses de personal incloses. I faig
aquesta distinció, amb i sense capítol 1, perquè com hauran
pogut comprovar aquest augment, el capítol 1, vull dir, en
934.231 euros.

Però s’ha de deixar clar que aquest és el càlcul que es fa a
cada inici d’any, el que es coneix com a ADES inicials, sigla
d’autorització i disposició de la despesa, i resulta difícil de
comparar-lo amb el 2012, quan es va reorganitzar tota
l’estructura orgànica del Govern. En qualsevol cas el principal
motiu de l’increment del pressupost destinat al personal té a
veure amb la creació del parc mòbil adscrits a la Direcció
General de Patrimoni, Contractes i Obres Públiques, i a la
vinculació conseqüent del seu personal amb l’esmentat
departament. En altres paraules, els xofers, que abans estaven
pressupostats en diferents conselleries, ara es concentren a la
d’Administracions Públiques.

Retornant a les xifres globals, som conscients que començar
aquesta intervenció parlant de disminucions pressupostàries té
connotacions negatives, però esper argumentar-ho de manera
oportuna per demostrar que la concentració de la despesa no
necessàriament implica la desaparició de serveis vinculats a la
conselleria que gestionam juntament amb l’equip que avui
m’acompanya.
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De fet em referiré expressament a la defensa que fa aquest
govern dels comptes públics per a la pròxim exercici. La
distribució de les partides obeeix a la necessitat d’adaptar-nos
a la situació econòmica actual, seguint el camí iniciat ja fa un
any amb els pressupostos per a l’any 2012. Són uns
pressupostos compromesos amb el compliment dels objectius de
dèficit fixats per l’Estat i que, com saben, són del 0,7% per al
pròxim exercici. 

La Conselleria d’Obres Públiques, així com les empreses
públiques i organismes autònoms que en depenen, han tornat a
realitzar un important exercici de responsabilitat social i
financera per reduir la seva despesa i minimitzar en la mesura
del possible l’impacte i les repercussions sobre les partides en
àmbits com l’educació, la sanitat o el benestar social. Per açò he
de dir que els comptes que avui presentam també són solidaris
amb l’objectiu que es destinin 8 de cada euros disponibles a la
comunitat autònoma de les Illes Balears a aquestes polítiques
socials. 

La dotació econòmica de les àrees que depenen d’aquest
conseller i d’aquesta conselleria fins al darrer cèntim són una
aposta per contribuir a sortir de la crisi i recuperar el camí del
creixement, i tot en conjunt amb l’esforç afegit que suposa
gestionar més, millor i amb manco. Menys doblers i, en
conseqüència, menys personal no essencial. És un principi
senzill que estam seguint no ara, sinó des de principi de mandat,
amb la reducció, per exemple, d’alts càrrecs a la conselleria, que
al final de la legislatura s’haurà traduït en un estalvi de més
d’1.300.000 euros; o la suspensió de nomenaments de nou
personal per evitar tant contribuir al sobredimensionament com
per reduir gairebé 5 milions d’euros a l’any.

Però no només en els nostres departaments. També
contribuïm a l’objectiu de la contenció de tot l’executiu per
poder aconseguir metes comunes i poder, per exemple, posar en
marxa el mecanisme del necessari pagament a proveïdors o
reduir el capítol d’amortitzacions, distribuint millor els terminis
de pagament, un fet que ja s’ha duit a terme aquest 2012, així
que és una línia marcada per continuar l’any 2013. I em referesc
no només a la gestió individualitzada sinó a la conjunta, perquè
un any més ens enfrontam al repte de quadrar comptes
mantenint els nostres compromisos i obligacions, i tot en
conjunt assumint la complicadíssima situació econòmica i
financera en què ens trobam.

Sé que d’aquí a uns minuts potser qualcú repetirà allò de que
ja fa molts mesos que governam, que la responsabilitat ara és
totalment nostra, i és cert, hi estic d’acord, però de qualque
manera he de fer referència al fet que no es pot oblidar tampoc
l’herència passada i les responsabilitats d’uns i altres. Aquest
vaixell no el vam avarar nosaltres, però puc assegurar que feim
tot el possible no només per mantenir-lo sinó per dur-lo a bon
port, i presentar els pressupostos creim que és una passa
important a tenir en compte.

Dit açò vull començar a desgranar els comptes de la
Secretaria General de la Conselleria d’Administracions
Públiques, que assumirà una disminució pressupostària del
0,30%, traduït en uns 17.281 euros menys, és a dir, passarà de
5.826.013 euros aquest any als 5.808.732 euros pressupostats
per al 2013. En la seva previsió econòmica la Secretaria General
de la conselleria preveu un any més mantenir els principis de

prudència financera, de transparència i d’eficiència en la gestió,
així com l’assignació dels recursos necessaris. En altres
paraules, les seves actuacions i decisions s’ajustaran a les
directrius de limitació de la despesa d’acord amb les previsions
econòmiques i la disponibilitat dels recursos, en funció, a més,
dels escenaris pressupostaris corresponents, en definitiva, a
gestionar adequadament cada euro disponible per segon exercici
econòmic consecutiu.

Amb les partides assignades als capítols 1, 2, 4, 6 i 7
treballarà per resoldre de manera eficaç la gestió dels serveis
generals de la conselleria, la seva gestió econòmica, la
contractació administrativa, els convenis de colAlaboració i les
subvencions, l’assessorament jurídic i la gestió de recursos del
personal, un personal al qual vull agrair públicament la seva
implicació tot i l’esforç que suposa haver de treballar més hores
a la setmana o renunciar a la paga extra. Essent conscient del
malestar que tot açò ocasiona, m’agradaria traslladar-los que no
és en va, que si l’ampliació de la seva jornada laboral equival en
un semestre a reduir gairebé 5 milions d’euros, pel que fa als
empleats de serveis generals de la comunitat autònoma, la
supressió de la paga extra de Nadal és de més de 7 milions
d’euros. Aquests més de 12 milions d’euros en el moment actual
els puc assegurar que són un alè per garantir serveis i
prestacions essencials per al conjunt dels ciutadans. I amb açò
vull destacar una vegada més que hem aplicat mesures dures
però en cap cas inútils, i sempre per remar en la direcció cap a
la sortida de la crisi per a benefici de tots.

Pel que fa a les diferents direccions generals de la
conselleria, cadascuna amb tres departaments, que a l’anterior
legislatura eren en si mateixos direccions generals independents,
els toca tornar a gestionar escrupolosament unes partides
ajustades però realistes i adaptades a la situació a la qual abans
em referia, la de ser més exigents que mai en la utilització dels
mitjans econòmics i humans disponibles.

La Direcció General de Funció Pública, Administracions
Públiques i Qualitat dels Serveis disposarà de 20.752.802 euros,
un 38%, quasi un 39, manco que l’any 2012 per gestionar sis
programes, concretament es tracta de gestió de recursos
humans, salut i prevenció de riscos laborals, cooperació i relació
amb els ens territorials i relacions interadministratives, qualitat
del Govern de les Illes Balears, informació i atenció a la
ciutadania i, finalment, el de foment de la participació
ciutadana. Aquesta direcció general s’ocuparà, igual que durant
aquest any, tant de la planificació, direcció, coordinació i
execució de la política general del personal al servei de
l’Administració de la comunitat autònoma, com de la
modernització i qualitat dels serveis públics, o les relacions de
cooperació i colAlaboració amb la resta d’administracions de les
Illes, per citar només algunes de les seves tasques.

I si aquesta mateixa direcció general és la que enguany ha
hagut d’assumir el repte d’aplicar nous horaris i mesures de
flexibilització per compensar de qualque manera les noves
exigències, el 2013 es bolcarà a desenvolupar l’aplicació del
concepte de treball a distància a la comunitat autònoma i a
aplicar l’auditoria de recursos humans que s’està elaborant. 
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Aquest és el departament del qual emana la nova filosofia de
l’administració que estam impulsant, una administració
moderna, sense duplicitats, i amb uns efectius ajustats a les
necessitats de cada servei. Estam convençuts que la feina es pot
distribuir millor per evitar la sobrecàrrega de tasques d’uns i la
carència d’altres. Aconseguir una administració sostenible on el
que en forma part hi és per mèrits propis i sense
sobredimensionar-la de manera exagerada o innecessària, és
apostar també per satisfer les necessitats i expectatives dels
ciutadans als quals donam servei, i tot açò sense obviar la
professionalització i modernització dels empleats públics, per
les quals seguim apostant.

Per cert que tot açò, i em referesc a l’anàlisi de la situació,
al diagnòstic necessari per solucionar la situació que tenim avui
en dia, tot açò sense cost. És evident que la mateixa conselleria
té mecanismes per remodelar-se de manera autònoma i sense
impacte econòmic, ni en els estudis de les mesures ni en la seva
aplicació.

També de la Direcció General de Funció Pública,
Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis voldria
destacar el seu vincle amb les corporacions locals, i més enllà
dels programes interadministratius que s’estan implantant, com
la simplificació administrativa i l’assistència, la tutela o la
formació dels empleats públics municipals, voldria destacar el
manteniment de la partida pressupostària destinada als batles
dels municipis amb menys de 5.000 habitants. Un any més el
2013 es manté la partida d’1.350.000 euros per assegurar el que
no sempre és fàcil de..., perdó, que el no sempre fàcil deure de
gestionar l’administració local té almenys compensada la
dedicació al bé comú dels seus conciutadans.

Pel que fa al Fons de cooperació local, ens queda sobretot la
satisfacció d’haver deixat tramitada al cent per cent l’aportació
corresponent tant al 2012 com al 2011, i faig incidència en el
2011 perquè, com saben, els doblers destinats a aquesta finalitat
en el darrer any de la legislatura passada, idò bé..., van
desaparèixer, per dir-ho de qualque manera, en virtut del pla
d’equilibri, que tampoc no va ser aprovat per l’Estat, però que
ens ha duit a uns quants problemes de reequilibri que pens que
hem aconseguit assumir. En qualsevol cas la conselleria que
represent ha hagut també d’assumir les menors disposicions
previstes per al conjunt del Govern amb rebaixes en algunes
partides que òbviament ens agradaria poder mantenir. D’alguna
manera aquest principi de compensació, que les rebaixes dels
pressupostos les hem de repartir entre tots, ens obliga a passar
del 0,5 al 0,3 pel que al Fons de cooperació local es refereix. El
fons es redueix concretament pel que fa a la quantitat de lliure
disposició en un 18,3%, passa de 13.166.834 euros a 10.756.836
euros. Pel que fa a les quantitats compromeses per convenis es
reduiran un 8,7%, passant de 3.928.697 a 3.584.615.

He de destacar que el projecte de pressupost 2013 recull a la
disposició addicional tercera que se suspèn l’aplicació de la
norma de la Llei municipal de règim local per la qual cap
municipi no podrà rebre menys doblers que l’any anterior, una
cosa que d’altra banda no és nova, perquè ja es va establir així
en els pressupostos actuals quan el percentatge del fons es va
reduir del 0,7 al 0,5. Entendran vostès que comparèixer aquí,
com deia al començament de la meva intervenció, per explicar
decisions que en altres circumstàncies no s’haurien pres, és un
exercici de responsabilitat que aquest conseller considera
ineludible. No seré jo qui passi per alt qualsevol decisió
important, independentment de la seva bonança o, com en
aquest cas, de la seva duresa. 

Però també m’agradaria afegir, quan aquests pressupostos
s’analitzin en clau autonòmica, que algunes de les aportacions
que han disminuït tenen com a contrapunt l’increment per la via
de la inversió estatal, i prova d’açò és que la mateixa federació
de municipis ha destacat l’augment del 7,1% en el que fa
referència a la partida de l’Estat cap als ajuntaments, i esperam
que açò serveixi per compensar les mancances que puguem
provocar, que uns comptes alleugin el que altres disminueixin.

També, que la contribució a la dinamització de l’activitat
municipal no passa només per la inversió, i que hi ha
mecanismes per alleugerir les càrregues econòmiques. Per posar
un exemple em remet al programa d’assistència tècnica en
matèria d’obres públiques que ha posat en marxa la conselleria
i que ha rebut 85 solAlicituds. Aquest programa el que suposa en
la pràctica és un estalvi per a tots els municipis perquè poden
disposar d’un equip tècnic a cost zero pel que fa a les actuacions
que posin en marxa en aquest àmbit. Segons els nostres càlculs,
si els ajuntaments haguessin de contractar la realització dels
documents tècnics d’aquests 85 projectes presentats el cost seria
com a mínim d’uns 2 milions d’euros. És un com servei cedit,
entre cometes, a prestar pels enginyers de camins, obres
públiques, delineants i topògrafs que treballen per
l’administració autonòmica.

En relació amb la Direcció General d’Interior, Emergències
i Justícia, el pressupost assignat per al pròxim exercici arriba
fins als 9.845.328 euros; són 970.000 euros menys dels que ha
tingut aquest any i suposa una reducció del 8,89%. Aquesta
direcció general, no obstant això, gestionarà cinc programes
pressupostaris, alguns d’ells molt destacats i útils per a la
societat. Em referesc, per exemple, al d’activitats classificades
i espectacles, que amb l’entrada en vigor de la nova llei, i
pionera al nostre entendre, dins l’any que ve haurà de vetllar per
la correcta i eficaç aplicació de la normativa. Aquesta aposta,
que no és cap altra que modernitzar seguint els criteris europeus,
també implica consolidar la seguretat jurídica dels inversors i
dels emprenedors donant suport a la iniciativa privada a la
nostra comunitat autònoma. La dotació econòmica necessària,
bàsicament perquè la Junta autonòmica d’activitats de les Illes
Balears pugui assegurar el compliment òptim de la normativa,
pujarà el 2013 a 12.000 euros; és realment poc si es compara
amb els beneficis socioeconòmics que pot suposar aquest canvi
de mentalitat. Perquè es tracta d’açò, és una nova filosofia que,
partint del principi de la bona fe dels impulsors d’un projecte,
agilitarà els tràmits, simplificarà els procediments i, en
definitiva, facilitarà l’activitat empresarial que tant pot
contribuir a la sortida de la crisi i a generar nous llocs de feina.
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També podria destacar, en allò referent a aquesta direcció
general, el programa d’actuacions de policies, amb l’objectiu
final de millorar la seguretat pública a les Illes Balears atorgant
estabilitat i formació als professionals, així com més facilitats
als ajuntaments per complir amb la responsabilitat de preservar
la seguretat dels seus ciutadans. El pressupost de l’any que ve
ens permetrà continuar treballant en la línia d’unificar serveis de
diferents ajuntaments per facilitar-los la resolució de conflictes
o tràmits que puguin ser compartits i rebaixar la càrrega
econòmica que suposa encarar aquestes situacions de manera
individual. Una vegada més, a més intenció i feina que
necessitats pressupostàries, contribuirem a alleugerir
econòmicament fixant les bases per un nou model d’actuació,
que serà solidari, eficaç i resolutiu.

Parlant de l’àmbit policial, com saben s’acaba de publicar
l’ordre d’uniformitat. És cert que s’ha produït en aquest
exercici, però tenguin en compte que els seus beneficis es
veuran l’any que ve i en els següents. Hem donat quatre anys als
consistoris perquè s’adaptin a uns nous uniformes que són més
funcionals, identificatius i més barats. Els hem dissenyat entre
tots els que hi podien tenir alguna cosa a dir, de manera
consensuada i sense cost, amb els mitjans propis de la
conselleria. L’estalvi futur serà tant perquè els materials de què
estan fets són més econòmics com perquè existeix la possibilitat
de comprar-los a través de la central de contractació del Govern.
En aquest sentit aviat disposarem dels convenis que oferirem als
diversos ajuntaments per si volen participar en aquesta
economia d’escales que pot donar tants de beneficis a les arques
municipals.

L’any que ve també hi haurà més novetats pel que fa a les
policies locals amb l’entrada en vigor de la futura llei de
coordinació que estam preparant i que hem presentat avui a la
Comissió de Coordinació, una llei que es planteja
necessàriament per afrontar tant la situació actual com el futur
de la seguretat a la nostra comunitat autònoma, modernitzant
conceptes i adaptant situacions a normatives posteriors a la
redacció de la llei actual, és a dir, donant seguretat jurídica.
Precisament, el nou marc jurídic és el que ens obliga a revisar
figures i models com el de la policia turística.

Com saben, l’any 2005 va entrar en vigor la Llei de
coordinació, que fixava en sis mesos la duració dels
nomenaments interins d’aquests policies. Dos anys després, el
2007, l’entrada en vigor de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
modificava aquest fet a l’article 10. Entre el 2008 i el 2012 es
considera el model des d’una perspectiva transitòria, per evitar
perjudicis per als ajuntaments i per als mateixos policies, fins a
l’elaboració d’un nou model ajustat a la legislació vigent, i
estam en açò, dissenyant aquest nou model d’acord amb la llei.
D’aquesta manera es deixarà de regular la figura de la coneguda
com a policia turística, si bé es continuen reconeixement les
necessitats de reforç que els ajuntaments poden tenir a
determinades èpoques, així com altres necessitats relacionades
amb el servei, creant el que s’anomena Fons de Seguretat
Pública. El 70% d’aquest fons anirà destinat a recursos humans,
com la contractació de policies interins, de reforç o la creació de
places de funcionaris de carrera; és a dir, s’incidirà en les
possibilitats professionals dels agents, mentre que el 30%
restant podrà dedicar-se a recursos materials de seguretat, parl,
exemple, de vehicles, uniformes, armament, equips
d’autodefensa, equips tecnològics i un llarg etc.

Sí que m’agradaria explicar-los que aquest nou fons
d’ajudes tendrà caràcter finalista, per açò en el pressupost del
2013 hi veuran una partida d’1,5 milions d’euros quan, en
realitat, el projecte total manté la quantitat assignada enguany
per a la policia turística, 3 milions d’euros. L’explicació té a
veure amb la forma de pagament que és del 50%, prèvia
justificació semestral en el mes de juliol, i la segona meitat ja es
justificarà el gener del 2014 i, lògicament, vindrà recollida a les
previsions del pròxim exercici econòmic.

Per a la resta, aquesta direcció general manté l’aposta per
una resposta òptima davant les emergències, millorant la
coordinació, la comunicació i la gestió de les mateixes. A
l’equilibri pressupostari de l’empresa pública que les gestiona
hi ha contribuït de manera notable alguna decisió que hem pres
aquest any, però que beneficiarà especialment en el pròxim, em
referesc a la cancelAlació del servei d’helicòpter propi, gairebé
800.000 euros que s’han demostrat, no diré que innecessaris,
però quasi, per a aquest fi, ja que ha quedat demostrat que
aquesta necessitat ha estat coberta de sobra per altres
organismes que tenen l’obligació de donar-la, que no era el
nostre cas. I que el 2013 permetrà que GEIBSAU pugui fer una
cosa que fins ara no havia pogut escometre, amortitzar part de
l’enorme deute que arrossegava aquesta empresa pública.

Pel que fa a l’àrea de justícia, el plantejament aquí no ha
variat, no negociarem el traspàs de les competències de l’Estat
a les Illes, però continuarem colAlaborant amb el poder judicial
en els seus diferents òrgans, així com amb les fiscalies i els
operadors jurídics.

Per últim, volem la plena seguretat en els edificis
administratius de la comunitat autònoma, tant per al personal
com per als seus usuaris, apostant per la modernització dels
mitjans materials i la millora dels humans, el desenvolupament
normatiu, la formació i la cooperació.

Aquesta direcció general, a més, transfereix als capítols 4 i
7 un total de 4.748.289 euros a l’empresa pública GEIBSAU, la
qual abans he esmentat per a la gestió de les emergències a les
Illes.

La resposta tecnològica també està assegurada per la via
pressupostària amb les aportacions necessàries per al
manteniment i millora de les plataformes que es dediquen a açò.

Finalment, la Direcció General de Patrimoni, Contractes i
Obres Públiques, per la seva banda serà, un any més, la que
disposi de més pressupost, si bé aquest també baixa respecte del
2012, passa de 55.837.106 euros a 52.434.486 euros, un 6,09%
manco, uns 3.400.000 manco. Les seves partides, en els capítols
1, 2, 4, 6 i 7, es basen en la viabilitat de quatre programes
pressupostaris que abracen des de l’organització i gestió del
patrimoni de la comunitat autònoma fins a les infraestructures
bàsiques, la gestió del parc mòbil o la central de contractació.
Aquests dos últims són programes tant nous com importants,
perquè s’han dissenyat i s’implantaran l’any que ve, amb dues
premisses essencials: gastar menys i funcionar millor.
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Pel que fa al parc mòbil, dir que la creació d’aquesta unitat
administrativa és la que té a veure, en gran mesura, amb
l’augment de la despesa prevista a aquesta direcció general. La
diferència d’1.091.162 euros es justifica gairebé de manera
íntegra amb l’adscripció d’aquelles places de xofer que abans
eren a altres conselleries, vull recordar que hi ha 32 places
dotades de xofer, a les quals, a més del sou anual, calia sumar
l’import corresponent de la Seguretat Social i conceptes com els
triennis. La idea fonamental d’aquesta unificació, novament
basada en la necessitat de racionalitzar la despesa i optimitzar
el servei, ja ha reduït a la meitat la xifra dels cotxes disponibles.
S’han donat de baixa una vintena d’unitats, amb els seus
corresponents torns, que permet el servei sense necessitat
d’allargar les jornades.

Els he de dir que de moment el parc mòbil es refereix a l’alta
gamma, vull dir, als cotxes que utilitzen els alts càrrecs, però
que, en aquesta línia de més control de despesa i de recursos,
ens dirigim cap a la creació d’un parc que incorpori tots els
vehicles de la comunitat autònoma per a la seva gestió
centralitzada.

Aquesta mateixa filosofia és la que ha impulsat la central de
contractació. És possible que d’aquí a un moment em demanin
per què, donada la seva importància, s’ha dotat d’una partida
d’uns 5.000 euros per al 2013. Ho podem avançar ja, i és que és
la quantitat necessària per posar-la en marxa, ja que és evident
que el projecte és a llarg termini i que estarà implantat i en ple
rendiment amb tots els seus beneficis operatius i visibles d’aquí
a mig/llarg termini.

D’aquesta direcció general també en vull comentar l’esforç
pressupostari en matèria de carreteres. Mantenir l’aportació
compromesa als consells insulars, poder firmar addendes amb
cadascun d’ells per allargar el calendari de pagaments i
assegurar que almenys cobraran el que se’ls va prometre a la
legislatura passada, és per a aquest govern tota una fita, sense
cap dubte. No hem tret la dotació de manera unilateral i hem
estat realistes per poder continuar mantenint el compromís de
colAlaboració el 2013, assumint el pagament de les quantitats
compromeses.

L’esforç pressupostari és, també, poder executar la tan
necessària obra de la base de drenatge de les carreteres
d’Eivissa, els treballs preliminars de la qual, per cert, aquests
dies ja han començat. Esperam que estigui llesta cap a l’agost,
amb una inversió d’1.952.000 euros per a l’any que ve; el
pressupost total realment és de 2,5 milions, i 350.000 d’aquests
corresponen a enguany.

Per últim, voldria destacar que les evidents polítiques
d’estalvi que impulsa aquesta direcció general i que continuaran
el 2013, ens ha permès millorar fins i tot les previsions que
teníem fa un any sobre la reducció de despesa en lloguers
d’immobles utilitzats per la comunitat autònoma.

Ara fa un any els vaig explicar, en aquesta mateixa
compareixença de pressuposts, que prevèiem un estalvi de prop
de 500.000 euros, prescindint de lloguers innecessaris o
renegociant preus; avui ja podem afirmar que l’estalvi, pel
primer concepte, la rescissió de contractes, ha superat el
1.200.000 euros, 1.205.383 euros, i els de renegociació de
contractes de lloguer puja ja a 353.361 euros.

Més enllà de la Secció 16, la conselleria a la qual m’he estat
referint fins, a la Secció 78, que és refereix a l’EBAP, a l’Escola
Balear d’Administració Pública, disposarà el 2013 de 195.740
euros menys, un 6,08%, passant de 3.219.586 d’aquest any a
3.023.846 euros el 2013.

Ja vaig acabant.

Pel que fa a la Secció 26, de Serveis Comuns i de Personal,
capítol 1, es passa de 2.650.000 a 1.650.000, un 37,74 manco.

Tornant a les xifres absolutes de la Conselleria
d’Administracions Públiques, els capítols 2, 3 i 4 sumen un total
de 14.599.000 euros, destacant plurianuals per valor de gairebé
6 milions d’euros i 1,5 milions per pagar interessos de demora,
fet que demostra l’important esforç econòmic que es fa per
assumir els compromisos adquirits. Aquest any per a aquests
capítols el pressupost ha estat de més 9.700.000 euros. En els
capítols 6 i 7, el 2013 s’hi destinaran 63.141.537 euros, davant
els 86.500.000 de l’exercici en curs.

Pel que fa al capítol 1, i per finalitzar, l’any 2012 ha tengut
un pressupost de 10.166.505 i el 2013 el tindrà d’11.100.737
euros.

Voldria també referir-me a una disposició que deuen haver
tengut ocasió de veure en el projecte de llei de pressuposts
generals de la comunitat autònoma per al 2013, és concretament
la disposició final setena i que es refereix a l’ordenació de les
emergències a les Illes Balears. Aquesta disposició és per acabar
amb una situació injusta i innecessària a les nostres arques, quan
una infracció genera despeses a l’àmbit de les emergències, ja
siguin de prestació dels Serveis de Prevenció i Extinció
d’Incendis, rescats o emergències extrahospitalàries. En
definitiva, contemplem que els costos dels mitjans humans i
materials desplegats a conseqüència d’una infracció, prevista a
la Llei d’emergències, tengui conseqüències per a l’infractor i
aboni les despeses que ha generat.

I finalment -i ara sí que acab, de ver-, voldria traslladar-los
un missatge que excedeix les xifres econòmiques estrictes:
aquesta conselleria està disposada a continuar exposant totes les
possibilitats que, amb garanties jurídiques, ens permetin oferir
els mateixos serveis a menys cost, sigui mitjançant convenis o
d’altres maneres que ens puguin recomanar els serveis jurídics.
La nostra intenció és cercar mecanismes que ens permetin
resultats com els de la dinàmica actual; ho explicaré amb un
exemple: el 2012, i amb una partida pressupostària de 110.000
euros, el Servei d’Ajuda Psicològica a les Víctimes
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d’Emergències es va activar 170 vegades, la mitjana del cost és
que per cada intervenció es van pagar gairebé 650 euros. Es
tracta d’un cost difícil d’assumir des d’un punt de vista
econòmic, evidentment l’aspecte social és impagable, que ens
du a reflexionar sobre l’alternativa d’arribar a acords amb
empreses i/o organismes que es dediquen a aquesta activitat per
poder facturar només en cas d’actuacions reals, o bé pactar
preus més assequibles per disponibilitat. És el cas d’un servei al
qual la llei no ens obliga, però que, per continuar-lo oferint amb
condicions, ens obliga a cercar fórmules més assequibles.

En definitiva, crec que la realitat econòmica ens ha de servir
també per abandonar la rigidesa i l’immobilisme de
l’administració i ens ha d’obligar a innovar, i aquest principi és
la part no escrita dels pressuposts que avui present.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de
la sessió, per un temps màxim de 45 minuts, a no ser que els
senyors i senyores portaveus diguin que podem continuar.
Podem continuar.

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

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President, i gràcies al Sr. Conseller per la seva
exposició, així com als directors generals i alts càrrecs que
l’acompanyen.

Està clar, Sr. Conseller, que el debat de pressuposts podem
dir que és un debat eminentment de números, però no només
això, sinó que està clar que les polítiques que la seva conselleria
vol dur endavant o les seves prioritats o l’eliminació de
determinats serveis forma part també d’aquest debat de
pressuposts. I permeti’m que el contradigui en el principi de la
meva exposició, quan vostè ha dit que amb menys diners,
concretament, la seva conselleria enguany, o sigui per al
pressupost del 2013 respecte del pressupost del 2012, comptarà
amb 24 milions d’euros, per fer els números rodons, però no pot
dir que es mantenen els mateixos serveis. Vostè, ara, al final de
la seva exposició acaba de reconèixer que determinats serveis,
encara que li hagi donat una volta, no es prestaran.

Enguany, any 2011, la seva conselleria ha eliminat 10
oficines d’atenció a les víctimes del delicte, que venien
funcionant algunes d’aquestes feia més de vint anys, oficines
que, a més, eren a totes i a cadascuna de les illes. O per posar un
altre exemple de servei que ha eliminat, el de l’helicòpter
d’emergències 112.

Però per continuar amb l’exposició que vostè ha fet per
direccions generals, em referiré, en primer lloc, a la Direcció
General de Funció Pública, Administracions Públiques i
Qualitat dels Serveis. En el tema de funció pública no vull ser
reiterativa amb nombrosos debats que aquí ja hem tengut
respecte de la reforma de la Llei de funció pública, que vostès
han fet per eliminar la llengua catalana com a requisit, però sí
vull deixar en aquest debat una petició, Sr. Conseller, i és que
deixin de pressionar els ajuntaments perquè no modifiquin la
seva relació de llocs de feina a l’hora d’exigir el català com a
requisit. Cada institució té les seves competències, els
ajuntaments gaudeixen d’una autonomia municipal que des de
la Conselleria d’Administracions Públiques no poden perseguir,
perquè, com molt bé diu la memòria que acompanya els seus
pressuposts, una cosa és el control dels acords municipals i
l’altra és la persecució dels acords municipals.

Per altra banda, quant a la política de personal m’atreviria a
dir que mai un govern no havia creat tant de malestar entre els
treballadors públics, enfrontant-se amb els sindicats, amb una
absoluta manca de diàleg i per suposat de consens. Volia saber,
Sr. Conseller, si ens pot explicar com es reflecteix en els
pressuposts i a la relació de llocs de feina l’acomiadament
massiu que preparen o que ja tenen preparat, el que vostès
anomenen auditoria tècnica, que ja ens va explicar a una
comissió que preparaven una auditoria tècnica que estaria
enllestida a finals d’enguany; uns acomiadaments que tenen
amb molta tensió centenars de funcionaris o d’interins, sobretot
per l’obscurantisme com es du o es treballa. Com li dic, Sr.
Conseller, m’agradaria que fos el més clar possible i no em
digui que ho estan estudiant perquè ja es parla que l’Oficina de
Control Pressupostari en té una proposta.

Per altra banda, Sr. Conseller, també m’agradaria saber, que
vostè ha explicat que baixava el capítol 1, i jo em referiré al
capítol 1 no només de la seva conselleria, sinó al conjunt, del
qual vostè n’és el responsable, al conjunt del Govern, que baixa
aquest capítol, però en canvi no baixa, i en alguns casos puja,
encara que sigui molt poc, el d’alts càrrecs i de personal
eventual. No s’entén per què baixen les partides o, en aquest
cas, baixen les partides destinades als funcionaris interins, més
d’un 50%; en canvi partides destinades a alts càrrecs, com dic,
i a personal eventual puja. Sé que segurament em dirà que la
pujada és testimonial, però crec que a uns moments on es
prepara l’acomiadament de centenars d’interins, no s’entén que
es mantengui intacte i fins i tot puguin, com dic, partides
referents a alts càrrecs i personal eventual.

Per altra banda, també m’agradaria, Sr. Conseller, si ens pot
dir si està reflectida en els pressuposts la paga extra, en aquest
cas, de desembre de l’any 2013; per a enguany ja sabem que
s’aplica el Decret Llei estatal a la nostra comunitat, però no
sabem què passarà amb aquesta paga extra per a l’any que ve,
2013, i que, per tant, suposam que es reflecteix en els
pressuposts que avui se’ns presenten aquí.

Per altra banda, em referiré, perquè com que tenc poc temps,
a les partides que em preocupen especialment. Vostè ha fet
referència al programa 124A, el que fa referència a la
cooperació i relació amb els ens territorials, tant pel que fa
referència al Fons de cooperació local com a l’Ajuntament de
Palma per la Llei de capitalitat, que baixen estrepitosament. Ens
ha explicat alguna cosa del Fons de cooperació local, però no de
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l’Ajuntament de Palma per a la Llei de capitalitat, o jo no l’he
entès o no l’he sentit parlar d’aquest tema en concret. Com dic,
per a la Llei de capitalitat i, per llei, com diu el propi pressupost,
a Palma vostès només hi posen un pressupost d’1 milió d’euros,
quan l’any passat hi havia pressupostats 8,5 milions; lleva vostè
directament, Sr. Gornés, aquests 7,5 milions d’euros quan en
anteriors anys es pressupostaven, a més, els 25,5 milions en
compliment de la Llei 23/2006, com dic, de capitalitat de
Palma, que estableix una clàusula de garantia per compensar
aquesta capitalitat. Ens agradaria saber, Sr. Conseller, com
s’acomplirà aquesta Llei de capitalitat de Palma amb un
pressupost d’1 milió d’euros, quan n’hi tocarien prop de 25
milions.

I per altra banda, una de les circumstàncies jo crec més
greus d’aquests pressuposts, és la retallada que es fa als
ajuntaments, em referesc al Fons de cooperació local del qual
vostè també n’ha fet menció. A l’anterior pressupost hi havia
una partida de 20 milions d’euros, ara hi ha una partida de 14
milions d’euros, per tant els ajuntaments rebran 6 milions
d’euros menys, incomplint també la Llei municipal i de règim
local que regula aquest Fons de cooperació local, en el seu
article 205, que preveia en un principi un tant per cent per als
municipis i també un apartat que deia que cap municipi no podia
rebre una participació anual inferior a la que havia rebut l’any
anterior. 

Vostès ha tengut cura de modificar aquesta disposició legal
a través de la disposició addicional tercera i reformen o
modifiquen per segon any consecutiu el tant per cent previst per
als municipis.

Vull recordar que aquest tant per cent que havia previst la
llei per als municipis era del 0,7%, l’any passat al pressupost,
Sr. Gornés, vostès varen fer, varen rebaixar aquest tant per cent
del 0,7 al 0,5, modificant la llei a través d’una modificació
addicional, i enguany li tornen a donar una altra volta i passen
del 0,5 al 0,3. Sincerament no crec que aquesta sigui la política
del municipalisme que tant han pregonat quan rebaixen -com
dic- d’una forma tan gran les aportacions als ajuntaments. Ens
agradaria saber de quina manera donaran compliment a la Llei
del règim municipal i local en aquestes rebaixes que fan als
ajuntaments, que han passat a ser les víctimes de tota aquesta
crisi econòmica perquè a la vegada els ajuntaments han hagut de
demanar crèdits pels impagaments que els fan altres institucions
i a la vegada, vostès als pressuposts rebaixen aquest fons de
cooperació local o de cooperació municipal.

Per altra banda, Sr. Conseller, i pel que fa a la Direcció
General d’Interior, Emergències i Justícia no n’ha dit paraula,
però crec que és una qüestió política que hauria de mencionar
i si no, jo li ho pregunt directament, Sr. Conseller, amb plena
tramitació dels pressuposts li ha dimitit la directora general
d’Interior, Emergències i Justícia, no entraré en cap cas en les
raons que públicament o que els mitjans de comunicació hagin
pogut... donar de divisió interna perquè no em correspon a mi,
però sí que m’agradaria saber, Sr. Conseller, quins han estat els
motius, ara, en plena tramitació dels pressuposts; si vostè té
pensat el substitut, qui es fa càrrec d’aquesta direcció perquè -
com dic- estam en un moment important de tramitació del
pressupost en què, a vostè, li ha marxat -com dic- una directora
general d’una direcció general prou gran com és la d’Interior,
Emergències i Justícia.

A aquesta direcció, Sr. Conseller, vull referir-me al
programa que han fet desaparèixer i que ja hem mencionat
abans, com és l’Oficina d’Atenció a les Víctimes del Delicte.
M’ha posat números damunt de la taula, el cost que suposava
cadascuna d’aquestes atencions, però vostè mateix ha reconegut
que quan parlam d’atenció psicològica, d’atenció jurídica,
sobretot de la primera, probablement sigui impagable. 

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sra. Costa, però hauria d’anar acabant.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Ara mateix acab, Sr. President. Vull dir que des del meu
grup estam absolutament en desacord amb la desaparició
d’aquestes oficines d’atenció a les víctimes del delicte i, a més,
se’ns va enganyar l’any passat quan se’ns va dir que estaven
renegociant els convenis, quan realment estaven estudiant el
tancament de les oficines.

Per anar acabant, em vull referir també a l’apartat de les
actuacions de les policies, n’ha fet vostè menció, desapareix la
policia turística amb aquest nou projecte de llei que han
presentat de coordinació de les policies locals, quan el Partit
Popular sempre n’havia fet bandera de com era de necessari
com era aquesta figura de la policia turística. Voldria saber, ha
fet referència a la quantitat de 3 milions d’euros, de quina
manera això repercutirà als ajuntaments perquè, en definitiva,
el que passarà és que els ajuntaments contractaran menys
policies locals l’estiu de l’any 2013 per mor d’aquesta minva de
pressupost.

Acab, Sr. President, dient que amb aquest pressupost,
evidentment, es posa de manifest la manca de sensibilitat
d’aquest govern en determinats serveis, com en la minva de
qualitat en emergències, en l’eliminació d’un servei que va
suposar un avanç important, com és aquest helicòpter
d’emergències 112. Em sap molt de greu per tota la gent que hi
ha fet tanta feina que arribi a dir aquí, pràcticament, que tenir-lo
o no tenir-lo era el mateix, perquè crec que això no és cert.

Per últim, quant a la Direcció General de Patrimoni,
Contractes i Obres Públiques, Sr. Conseller, ja que al principi de
la seva intervenció ha parlat de l’herència rebuda, hauríem de
recordar que les partides que van destinades a pagar el cànons
de les autovies en aquest cas, sobretot de les autovies d’Eivissa,
efectivament és una molt mala herència heretada del seu mateix
partit, del Partit Popular que va fer unes autovies...
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EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, Sra. Costa, crec que ho ha explicat perfectament.
Em fa por que perdi l’avió.

LA SRA. COSTA I SERRA:

...absolutament desmesurades.

Gràcies, Sr. President... no, no.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Martí, per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula també
per un temps de deu minuts.

EL SR. MARÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, deixi’m que
comenci pel tema que més em preocupa, a part d’aspectes molt
puntuals dels diferents programes, però sense cap dubte per a mi
el més rellevant d’aquest nou pressupost és la incidència que
tendrà damunt les aportacions als ajuntaments i als consells
insulars, a les administracions de cada una de les illes.

A través de la disposició addicional tercera es repeteix allò
que ja feia el pressupost actual de 2012, que és reduir, en aquest
cas ja ara el 0,3%, el percentatge mínim que s’havia d’aportar
dels recursos propis als municipis. També es torna reiterar la
suspensió que evita que un ajuntament pugui rebre una
aportació menor d’un any a l’altre. Açò fa que l’aportació dels
fons de cooperació local es redueixi. Si jo agaf com a referència
la del 2010 o del 2011, per no referir-me a la del 2012 que era
de 20.000 perquè incorporava les aportacions pendents del
2011, ens trobaríem amb una diferència d’uns 2 milions d’euros.
En qualsevol cas, aquesta reducció del fons de cooperació,
important sense cap dubte en els municipis en un moment
realment difícil per a aquestes administracions, no és més que
un element que s’afegeix a un aspecte jo diria que molt més
voluminós i molt més gran, que no és de la competència
exclusiva de la Conselleria d’Administracions Públiques, però
que també ho és, i que també ho és especialment quan forma
part de la responsabilitat del Govern i de la seva conselleria
vetllar per la suficiència, per l’autonomia del finançament, dels
recursos d’aquestes administracions de les corporacions locals.

Em referesc que, si miram la relació de despeses, del resum
de despeses de capítol 4 i de capítol 7 del pressupost de 2013,
aquestes aportacions del conjunt de les conselleries i del conjunt
del Govern de les Illes Balears és de 43.278.691 euros.
L’aportació de totes les conselleries i també del fons global del
Govern de 2012 era de 70.309.632 euros, es redueixen 27
milions d’euros d’aportacions de les diferents conselleries,
també la part corresponent del fons de cooperació, i açò suposa
unes aportacions, unes retallades en les aportacions a les
administracions locals del 38%. Vostè també és regidor, vostè
també sap la situació en què es troben els ajuntaments.. Li vull
demanar, amb la responsabilitat que li pertoca com a part del
Govern i de vetllar per la suficiència i per l’autonomia de les
agendes locals, com pensa el Govern que les administracions
locals afrontaran una reducció d’aquest 38%? És clar que és
fàcil centrar-se en el fons de cooperació, una reducció

important, importantíssima pel que suposa el fons de cooperació
d’aportació no finalista i d’allò que li dóna capacitat, a
l’ajuntament, per decidir la destinació d’aquells recursos, però
no em dirà que el volum global i la realitat del que rebrà un
ajuntament no es redueix de forma importantíssima.

Li he de dir també que una altra vegada i em sorprèn i ho he
de dir... sincerament, que lamento que sigui així, que una altra
vegada la disposició addicional que regula el finançament i en
la situació en què queden els municipis es faci sense una
colAlaboració diguem-li més estreta amb les mateixes
administracions afectades, amb els ajuntaments, amb la
federació -si es vol- de municipis, que s’hagin d’informar o
assabentar de la retallada que els afectarà mitjançant els mitjans
de comunicació, mitjançant la premsa, en un moment en què a
més a més ells estan redactant el seu pressupost, no em sembla
raonable.

Respecte del consell insular, tot i que tampoc no és una
competència exclusiva de la seva conselleria, li he de dir però
que sí, que la seva conselleria redueix en 14 milions les
aportacions als consells insulars, una reducció del 45%, una
reducció que s’afegeix a allò que per molt que el president del
Consell Insular de Menorca, el Sr. Tadeo, digui que no, el Sr.
Aguiló, en el Diari de Sessions d’avui ja penjat a la pàgina web,
ens confirmava d’una forma clara i és que el finançament dels
consells insulars es redueix, en l’aportació respecte del 2012 en
31 milions d’euros, que eren les antigues bestretes, 3
corresponents al Consell Insular de Menorca, 3 al Consell
Insular d’Eivissa i 25 del Consell Insular de Mallorca. Avui
sabem que el finançament dels consells insulars està retallat
respecte de 2012 en aquesta quantitat, per tant, s’afegeix més a
una dificultat de l’Administració més propera als ciutadans,
d’aquella que també està més prop de les administracions locals
per sortir d’aquesta difícil situació.

Vostès han dit sempre que una de les seves prioritats és
respondre a allò que és evidentment una obligació de
l’Administració que es pagar als proveïdors que estan pendents,
però jo sempre em deman, què són els ajuntaments i els consells
insulars, en certa manera els ajuntaments han actuat de
proveïdors, els ajuntaments tenen proveïdors als quals també
pagar, què és que les factures que té pendents de pagar el
Govern tenen un valor diferent a les factures que estan pendents
de pagar per part dels ajuntaments? Són iguals, són proveïdors,
són part de la dificultat que tenim tots, la dificultat econòmica
i la crisi econòmica que avui patim. Em fa la sensació que la
reducció del pressupost de la comunitat autònoma, que és una
disminució del 2,74% es fa o s’ha fet a costa d’ofegar més -si és
que cal dir més- a les administracions més properes als
ciutadans i a les que tenen en aquest moment majors dificultats.
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Dit açò, m’agradaria entrar en algun detalls dels programes
que... em sorprèn o contrasta amb l’exposat anteriorment, en el
programa 121C tenim que la transferència al sector públic
instrumental que curiosament en un procés de reestructuració i
de reducció, la partida destinada o la transferència en aquest
sector públic instrumental augmenta d’1.500.000 a 1.700.000
euros, m’agradaria que expliqués, segur que hi ha una
explicació raonable respecte d’aquesta reestructuració, però el
perquè o com sorgeix aquest increment, com s’explica.

Del programa 112F, de qualitat al Govern de les Illes
Balears, també sorprèn que passem d’un pressupost de 481.760
a un pressupost de 576.494; 94.734 euros més de personal, qui
pensen contractar, Sr. Conseller? És necessari en aquest
moment, en un programa qualitat al Govern de les Illes Balears
incrementar el que es destina a recursos humans, a personal, en
94.000 euros?

Per altra banda, he de dir també i no sé si m’hauria
d’alegrar, crec que sí, però m’agradaria que m’ho confirmés,
que em puc alegrar, i quin sentit té aquest increment a dos altres
programes com són el programa 463B, d’informació i atenció
a la ciutadania, que s’incrementa, lleugerament, però
s’incrementa, i també el del foment de la participació ciutadana
que, lleugerament, però també s’incrementa. Vull pensar que
darrere d’aquests increments encara que no siguin voluminosos
hi ha alguna explicació, algun programa, algun sentit a favor del
títol que resen aquests dos programes.

Finalment, per acabar, m’agradaria... vostè ha donat una
explicació, crec que bé, prou extensa, però també m’agradaria
almenys fer una referència més pel que fa al programa 222C,
d’actuació de policies, a nivell de partides hi ha una disminució,
tot i que després es preveu en aquella disposició addicional o a
l’articulat o al punt posterior, la creació d’aquest fons de
seguretat pública que vostè ja ha vinculat a la nova llei i a les
aportacions que en aquest sentit es farien. M’agradaria, primer,
dir que em sorprèn, em va sorprendre que hi hagués aquest
avantprojecte de nova llei, em sorprèn perquè entre d’altres
coses en aquesta mateixa comissió semblava que aquesta
possibilitat s’havia deixat de costat i s’optava per fer
modificacions puntual com s’han fet d’aquesta llei. En
qualsevol cas, vull pensar que, per tant, si és un avantprojecte
global de la llei serà un avantprojecte absolutament participat,
no només pels sectors implicats dels treballadors, sinó també
per les administracions, en aquest cas els ajuntaments que en
són directament implicats. I m’agradaria saber en quina mesura
ha valorat la conselleria que es pugui mantenir el mateix nivell
de contractació i de policies abans dits o avui encara coneguts
com a policies turístiques que s’havia produït durant aquest any
passat, durant el proper anys. Creu que aquesta llei permetrà
continuar amb el mateix nivell de contractació o contràriament
considera que no? Evidentment depèn de la voluntat dels
ajuntaments, però l’aportació que fa el Govern en aquest sentit
és absolutament decisiva.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Prohens per un temps també de deu
minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, voldria donar la
benvinguda al conseller d’Administracions Públiques i a tot el
seu equip que vénen a aquesta comissió per segon any
consecutiu a presentar el seu pressupost i dic això de per segon
any consecutiu, que podria semblar el més normal, perquè tenint
en compte els precedents d’aquest parlament on en el 2011, any
de màxima crisi econòmica i social, vàrem tenir un govern que
es va permetre el luxe de no presentar el projecte de llei més
important d’aquesta cambra, per això, Sr. Conseller, gràcies per
ser avui aquí, tot i les enormes dificultats que de ben segur s’han
trobat per tancar aquest pressupost.

Li he de dir també que és vostè un privilegiat, ja que avui
podrà debatre aquests pressuposts amb tots els grups de
l’oposició, cosa que no passà durant el dia d’ahir, que es varen
passar per alt el deure que suposa assistir a les comissions
segons el Reglament del Parlament, varen preferir exercir el seu
dret a vaga que complir el seu deure, renunciant a conèixer de
primera mà els pressuposts de diverses conselleries. Ja veim una
vegada més quina importància dóna segons qui als pressupostos
d’aquesta comunitat autònoma.

Li volem donar l’enhorabona, Sr. Conseller, en nom del
grup popular per aquests comptes que presenta avui aquí, uns
comptes que ens hem estudiat detingudament i que hem
comparat també amb els del present exercici. I volem dir-li que,
un any més, ho ha aconseguit.

Ha aconseguit aplicar de manera rigorosa el principi
d’austeritat pressupostària amb una reducció del 16,55%,
mantenint tots els serveis essencials, tots els programes sota la
seva competència i assegurant-ne la continuïtat i la qualitat. 

Avui, que ja ha passat un any dels seus primers pressuposts,
podem fer aquesta afirmació amb ple coneixement de causa: no
ha estat fàcil, amb un equip més reduït que mai, amb tres
direccions generals on abans n’hi havia sis, cosa que ja ha
comentat, suposa un estalvi superior al milió d’euros durant
aquesta legislatura, vostè és un bon exemple del leitmotiv
d’aquest govern, que és pot fer més amb menys.

Repassant la seva intervenció de l’any passat en aquesta
mateixa comissió veim que ha complert la paraula donada i ha
posat en marxa tots aquells programes i accions que anunciava
fa un any, entre d’altres podem destacar: el pla estratègic en
matèria de funció pública per racionalitzar i professionalitzar
l’Administració de la CAIB. 

Quina diferència d’aquesta actitud de la seva conselleria de
cercar la màxima eficiència a l’Administració pública,
d’adaptar-la als moments actuals, de planificar, d’ordenar, de
prioritzar, d’analitzar i d’evitar duplicitats, quina diferència
front al dispendi i descontrol d’aquells que contractaren 6.000
nous treballadors mentre els ingressos de la comunitat baixaven
any rere any, mentre per continuar mantenint el nivell de
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despesa havíem de recórrer a deute bancari, aquest mateix deute
que ara li diran que vostè no ha de pagar, quina diferència,
senyors diputats!

Han posat en marxa també el Pla d’igualtat i conciliació
familiar, les mesures urgents en matèria de personal per a la
reducció del dèficit del sector públic de la CAIB que demostra
el compromís d’aquest govern amb l’objectiu del dèficit perquè
l’Administració ja no pot ser qui sigui qui retengui el crèdit
bancari en perjudici de famílies i empreses i han reconegut
l’esforç que han hagut de fer en aquests moments els empleats
públics demostrant una vegada més la seva professionalitat. Una
auditoria interna, com també vostè ha dit, feta amb mitjans
propis de la casa, sense despesa i que els permetrà tenir un
coneixement dels llocs de feina i de l’estructura de
l’administració pública, per establir polítiques de qualitat, cercar
la màxima eficiència, evitar duplicitats i tenir una major
organització interna. Han posat en marxa el Pla de simplificació
administrativa i documental, que era una de les grans demandes
de la societat i promesa electoral del Partit Popular. La central
de contractació que també ha anomenat, crec que és una mesura
de la qual quan estigui en ple funcionament, podrem apreciar
encara més la seva gran importància per a l’estalvi global.

Han realitzat també millores importants en els Servei
d’Emergències 112. Han centralitzat i han reduït el nombre de
cotxes oficials i han estat al costat de les corporacions locals,
consells i ajuntaments. Sí, sabem que quan els calaixos de totes
les institucions es troben buits, o més ben dit, ben plens de
factures sense pagar, aquesta tasca és més difícil que mai, però
vostès ho han fet. Han cercat noves fórmules per poder-los
ajudar, com la posada en marxa del programa d’assistència
tècnica en matèria d’obres públiques per a ajuntaments i
consells, per posar al seu abast personal tècnic per elaborar
documents, palAliant així una mancança de personal qualificat
que pateixen les entitats més petites. A un cost zero per a
ajuntaments i consells i que han tengut una gran acollida amb
més de 80 solAlicituds.

Quant al fons de cooperació local. Jo no sé com encara
s’atreveix l’oposició i els portaveus que m’han precedit, de
parlar de fons de cooperació local. Jo estic contenta que ara es
preocupin per aquestes partides i que ara es preocupin per
aquestes aportacions, però no podem oblidar i no és per parlar
d’herència rebuda, però ja sabem qui va ser sense pagar
aquestes aportacions l’any 2011 i ja sabem que va haver de fer
un esforç extraordinari per pagar les partides de 2011, més les
de 2012. Ja sabem qui va deixar de pagar els sous dels batles. 

Ja se sap, Sr. Conseller, que la ignorància, en aquest cas
intencionada, és molt atrevida. Vostè ha complit amb la paraula
donada davant d’aquesta comissió i ha pagat les mensualitats
que altres van deixar pendents. I coneixem els seus grans
esforços per mantenir la partida dels sous dels batles dels
municipis més petits. Vostè està al costat de les entitats locals,
no només de paraula, sinó de fets. Vostès no els pegaran una
punyalada per l’esquena. Vostès no rescindiran unilateralment
els convenis de carreteres, que altres sí van fer amb els consells
insulars. I és veritat que han hagut d’aplicar una redacció
percentual en el fons de cooperació local, però com vostè ha dit,
coneixem l’anunci del Govern estatal d’augmentar en un 7,1%
la partida destinada a ajuntaments i ara és hora d’aprofitar

aquestes sinèrgies, de treure el major rendiment als recursos
públics, venguin d’on venguin.

Vostè va anunciar també l’any passat que estava fent una
reducció d’arrendaments públics de la caib i anunciava un
estalvi d’uns 500.000 euros. El dispendi de lloguers durant els
anys del pacte eren un autèntic escàndol, tenint en compte
l’existència d’edificis propietat del Govern que estaven
infrautilitats. Li volem donar l’enhorabona per la xifra que ens
ha donat avui, que supera ja el milió d’euros aquest estalvi
aconseguit. I volem remarcar que l’estalvi real és encara molt
superior a la xifra que vostè ha donat, si tenim en compte per
exemple l’augment de l’IVA del 18 al 21% i que s’ha estalviat
l’administració pública i que haurien anat a parar també a les
arques d’aquesta comunitat si haguéssim mantingut tots aquests
lloguers.

Quant al tema de la policia turística, sabem que es van trobar
un conveni obsolet, un conveni del qual s’havien de revisar i
actualitzar les condicions. I això és senzillament el que han fet,
complir amb la legalitat. Han cercat una nova fórmula de
finançament per als ajuntaments, a través del fons de seguretat
pública, sobre el qual voldríem demanar-li si ens pot explicar un
poc més quines són aquestes característiques d’aquest fons de
seguretat pública. En la policia local han millorat també la
coordinació a través dels consells de coordinació i han fet front
a la petició dels professionals, com la nova llei d’uniformitat
que els permetrà diferenciar-se d’altres cossos. 

Han complit també amb la paraula donada d’aportar
solucions al caos que va deixar el pacte de progrés amb el
drenatge de l’autovia d’Eivissa. Es va comprometre aquí, en
aquesta cambra a iniciar els treballs el 2012 i així ha estat, s’està
fent l’encomana de gestió i s’han iniciat els treballs previs amb
un pressupost superior als 300.000 euros. I s’hi ha destinat una
partida important per a 2013.

Sabem també que a l’empresa pública GEIBSAU es van
trobar un important deute. De fet, per a 2011 no estaven
contemplades les nòmines de personal de l’112 i Emergències
per al mes de desembre. Un altre exemple de la bona gestió del
pacte que vostès varen haver de solucionar. Ens agradaria saber
Sr. Conseller, com es troba per tant en aquests moments el tema
del deute a aquesta empresa.

En definitiva, i per no allargar-me més en aquesta primera
intervenció, el balanç de la seva conselleria, després de la
reducció de 2012 i els pronòstics fatalistes que en feia
l’esquerra, demostren que han complit amb els objectius
marcats. Han garantit els serveis i això els avala per continuar-
ho fent durant aquest any 2013, en què es produeix una
davallada de totes les partides i en què estam convençuts que
sense escatimar cap esforç personal, com han fet aquest any i
seguint amb el mateix criteri d’aplicar el sentit comú als
comptes públics, en tornaran sortir victoriosos.
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Els reiteram la nostra enhorabona i els animam a continuar
pel camí marcat, sense fer massa cas als que com a única
alternativa els proposen continuar gastant i gastant, com si el
calaix fos un pou sense fons, perquè malauradament vostès el
van trobar aquest pou, però el van trobar ben eixut, s’havien
acabat tota l’aigua i, a més, hi havia fugues per tots els costats.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Prohens. Per contestar les intervencions
que l’han precedit té la paraula el Sr. Conseller, sense límit de
temps.

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

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Intentaré no deixar-me cap comentari dels molts que m’han fet.
Contestaré globalment a algunes de les coses, perquè hi ha un
denominador comú en algunes de les intervencions, que així
m’ho permeten fer.

Evidentment és un debat de números, de xifres. És cert que
moltes vegades es pot fer política sense números, però és més
difícil fer-la sense un suport econòmic, com el que veim que és
necessari. I en aquest cas estam sotmesos a aquest exercici
d’intentar donar un bon servei al ciutadà, sense que es vegin
minvats els serveis essencials i directes que dóna aquesta
comunitat autònoma. És per açò que d’alguna manera, no és que
em sorprengui, però sí que vull ressaltar una de les crítiques que
ens ha fet la portaveu del Grup Socialista respecte de
l’eliminació del finançament de les oficines de l’atenció a les
víctimes del delicte. Clar, quan nosaltres entram en el Govern
i començam a analitzar els programes que se donen, veim que
hi ha duplicitats de serveis. Veim que en alguns casos la
comunitat autònoma està donant serveis dels quals no n’és
competent, en són competents altres administracions públiques.
Per tant, què feim? Intentar racionalitzar. Veim que aquell
servei se dóna per part d’una altra administració pública?
Fantàstic, és competent i que se’n carregui de donar aquest
servei d’ajuda a les víctimes del delicte. Veim que hi ha una
altra administració que compta amb un helicòpter de rescat,
igual o millor que el que tenia la comunitat autònoma i que
costava 800.000 euros cada any i que es dóna el servei?
Fantàstic, arribem a un acord amb el Govern espanyol, amb la
Guàrdia Civil, per tal que es doni aquest servei. Aquest any, des
del març si no record malament, no hem tingut l’helicòpter de
rescat de GEIBSAU i s’ha donat perfectament el servei amb la
mateixa qualitat que si s’hagués tingut. Per tant, açò en absolut
vol dir que menysvalorem el servei que se donava, clar que es
donava un molt bon servei i alabam la professionalitat que
tenien els responsables del maneig de l’helicòpter i dels
rescatadors, però en una situació d’economia delicada com la
que tenim, prioritzem els esforços i evitem duplicitats.

Respecte de la crítica de la reforma de la Llei de funció
pública, de la de normalització lingüística, bé, és debat
recorrent. Miri, a mi l’únic que em preocupa no és pressionar els
ajuntaments, no pressionam els ajuntaments, l’únic és que quan
hi ha un presumpte incompliment d’una norma, d’una llei,
estam obligats a advertir d’aquest presumpte incompliment
d’una norma o d’una llei. Res més. Les lleis estan per complir-
les? Sí, idò si hi ha qualque ajuntament que se sobrepassa amb
la seva funció, voluntàriament o involuntàriament, hi ha els
mecanismes per tal d’advertir-lo, escolti, nosaltres entenem que
surt del marc legal en el qual està obligat a moure’s. És la nostra
funció, és la nostra competència directa. Per tant, dins el
respecte al marc legal, no es pressiona ningú, ni es fa por a
ningú, s’actua conforme a la llei.

Respecte del personal, li ho vaig dir ja fa unes setmanes. No
hi ha previsió d’acomiadaments d’interins, no hi ha previsió
d’acomiadaments d’interins, perquè quedi clar. El capítol 1 puja
la partida..., hi ha un lleuger augment del cost a la partida d’alts
càrrecs, a causa de l’augment dels triennis, lleugeríssim.
L’increment de personal eventual de gabinet, és concretament
d’un nou assessor a Vicepresidència Econòmica, és l’únic
increment que hi ha.

La baixada de la partida econòmica d’interins es refereix
només al subconcepte 12600, que són els que s’empren per
cobrir altres funcionaris que continuen cobrant del seu lloc de
feina, però que estan alliberats. La majoria d’aquests interins
ocupen places de la relació de llocs de feina i, per tant, la seva
retribució s’imputa als subconceptes corresponents. Exactament
igual com passa amb els funcionaris de carrera, exactament
igual.

La paga extra de 2013 sí, ve reflectida en el pressupost.

Fons de cooperació local i Llei de capitalitat. Llei de
capitalitat, passam dificultats per tal de poder assumir aquest
compromís legal d’abonament de la partida corresponent.
Nosaltres intentam assumir els nostres compromisos, altres no
poden presumir d’haver-ho fet quan els pertocava i en aquest
sentit negociam amb l’Ajuntament de Palma, per tal de trobar
les solucions pertinents, via compensació de deute, la fórmula
que sigui, per tal de poder assumir els nostres compromisos.
Assumirem els nostres compromisos amb l’Ajuntament de
Palma, altres no ho poden dir en aquest sentit.

Respecte de la Llei de capitalitat, l’any 2012 és cert que hi
havia 8.500.000 euros de Llei de capitalitat, dels quals
7.500.000 corresponien a l’any 2010, a l’anterior govern, perquè
l’any 2011 no van pressupostar els 25 milions que ara d’alguna
manera ens recriminen a nosaltres que no pagam. És a dir, no
només hem d’assumir els nostres compromisos, sinó que hem
d’assumir els compromisos d’altres que no van ser capaços de
satisfer.

Fons de cooperació local. Torn a insistir, la partida es
redueix en un 18,3%, passa de 13.166.834 euros, a 10.756.836
milions d’euros. La variació entre les xifres que vostè maneja i
les nostres, és perquè vostè computa el 2012 i el que no van
pagar del 2011 i clar, la diferència és més gran. Per tant,
nosaltres pagam el nostre compromís i el seu compromís, el
compromís que l’anterior govern no va pagar.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 39 / 15 de novembre del 2012 773

 

Bé, ha fet una referència que faltava la director general
d’Emergències, és cert, no és aquí. Jo només tenc paraules
d’agraïment per la seva feina, ha estat una colAlaboradora lleial,
és una persona molt feinera. Va presentar la dimissió per motius
familiars i personals. Açò és el que diu la dimissió que em va
presentar i açò és el que jo li puc dir. Si té alguna qüestió, li ho
pot demanar a ella directament, perquè estic segur que li donarà
complida resposta.

Respecte de les aportacions als ajuntaments i als consells
insulars que també feia referència el Sr. Nel Martí. Miri, el fons
de seguretat pública té diversos avantatges al nostre entendre.
Primer -i don resposta també a la diputada del Partit Popular-,
permetrà als ajuntaments disposar d’una ajuda econòmica, tant
per augmentar recursos humans en determinades èpoques de
l’any, com per poder invertir en recursos materials, el 70% i el
30% per una altra banda. ColAlabora amb el canvi de model que
intenta impulsar la nostra conselleria, amb la Llei de
coordinació de policies locals que hem presentat avui. Un model
de policia local global i no segregat, com teníem fins ara. I
entenem que aquest fons contribuirà a l’estabilitat de les
plantilles, fet que és bo tant per als mateixos ajuntaments com
també per als agents de policia. Quan he dit que el 70% dels
fons es destinarà a recursos humans, feia referència al
nomenament de funcionaris de carrera i (...) s’articula en base
a allò que diu i estableix l’Estatut bàsic de l’empleat públic, de
manera que entenem que amb aquesta mesura donam
compliment a allò que diu la llei. La capacitat de contractació,
l’autonomia, respectant els ajuntaments, és dels diferents
municipis. Dins aquest marc legal i amb l’ajuda econòmica de
Govern, els ajuntaments tindran la capacitat de maniobra que
marca l’EBE per tal de contractar, i el Govern aquí no diu què
més, sinó que el Govern s’ha d’ajustar al que estableix el marc
legal, després cada ajuntament té la llibertat de contractar els
policies que li facin falta, amb el format que cregui oportú i
adient.

Ens ha fet una crítica molt dura de desconsideració cap als
ajuntaments. Jo cerc que no, Sr. Martí, perquè, primer, va ser un
govern del Partit Popular el que va crear i va impulsar aquest
fons de cooperació per als ajuntaments, ha estat el Govern del
Partit el que ha ajudat econòmicament als ajuntaments petits a
mantenir els sous dels batles, que és important que siguin
assumits, al nostre entendre, per part de la comunitat,
ajuntaments petits que no poden; és a dir tots els gestos polítics
cap als ajuntaments s’han fet. Els ajuntaments no se’n van témer
per la premsa, no digui açò, perquè es va comunicar oficialment
en el marc de la FELIB per part del director general de
pressupost, per part del tresorer, quina era la rebaixa en el fons
de cooperació. És una rebaixa..., clar, és que aquí si visquéssim
en una altra dinàmica econòmica no faria falta, però és que
aquesta rebaixa pressupostària ha de repercutir entre tots,
tothom ha de fer un esforç i s’ha d’intentar repercutir el menys
possible amb allò que deia abans, els serveis que pensam que
són essencials, els serveis socials, els serveis sanitaris i
educatius. Abans esmentava que gràcies a aquestes retallades en
les diferents partides de la nostra conselleria, s’han pogut
aconseguir 12 milions que van a altres conselleries que tenen
serveis molt importants també. Per tant, jo estic satisfet en
aquest sentit.

Respecte dels convenis amb els consells insulars, ho ha
esmentat la diputada del Partit Popular, se’ls ha comunicat, s’ha
pactat amb ells la rebaixa, que no és més que un ajornament de
pagament per als propers anys, és a dir, no se’ls lleva, s’ajorna
el pagament d’una part. Hi ha una diferència molt gran entre
rebaixar una part i pagar-la més endavant, comunicar-los-ho i
pactar aquesta qüestió, que un dia per l’altre els consells insulars
es trobin que la partida de carreteres està buida. L’any 2011
vostès van deixar la partida de carreteres buida, buida, buida!,
unilateralment, els consells insulars se’n van assabentar per la
premsa, aquí sí, per la premsa, açò és així. Crec que les formes,
dins de la penúria que tenim, crec que les formes són
importants.

Més coses. L’increment del programa 121C01, amb prop de
240.000 euros, en capítol 4 i 7, és per al Consorci del Penya-
segat del Port de Maó, que passa a la nostra conselleria a partir
de l’1 de gener de 2013, com estava previst originàriament. I
l’increment del 112F, de qualitat del servei, en capítol 1, és per
a una persona que va venir com a cap de servei d’avaluació i
participació ciutadana. És un moviment de fitxa.

Respecte de GEIBSAU per a 2012, 4.791.154; per a 2013,
4.748.289. La reducció és de 42.865 euros, però és que hi ha
500.000 euros per reduir el deute, per amortitzar el 50% del
deute a curt termini d’aquesta empresa pública. Per tant, la
reducció real és de 542.865 euros, que si la comparam amb el
2011 és una reducció d’1 milió d’euros. Esper haver contestat
a la seva pregunta, Sr. Diputat.

Respecte del projecte de llei de coordinació de policies
locals, és cert que originàriament vàrem pensar que bastaria tal
vegada amb una modificació puntual de l’accés, però quan
vàrem veure que hi havia també altres qüestions importants...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sr. Conseller, perdoni un moment. Crec que hi deu
haver algun membre de la premsa que està incòmode amb les
finestres obertes per la remor que fa. Llavors si hi ha algú faci
el favor de tancar-les, passarem calor, però que puguin treballar
en millors condicions. Pot continuar, perdoni.

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

Sí, gràcies. Com deia, quan vàrem detectar que hi havia
altres qüestions importants a contemplar vàrem pensar que valia
la pena impulsar un nou projecte de llei que recull una part
substancial de la llei actual, però que també introdueix elements
nous que no tenc cap inconvenient a venir a explicar en aquesta
casa, si vostès ho troben oportú.

De qualque manera havíem de cercar una solució a allò que
fins ara s’anomenava policia turística que de qualque manera
estava en una, no sé com dir-ho, però perquè no es
malinterpreti, hem de cercar una millor situació legal a aquest
colAlectiu, hem de fer que els ajuntaments puguin complir amb
la llei i que la comunitat autònoma també. Per tant, la via era
afrontar de cara aquesta situació, i és el que pensam que es fa
amb aquest nou projecte de llei.
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Abans he fet referència a la qüestió que vostè em plantejava
del deute de GEIBSAU. En part el deute d’aquesta empresa
amb entitats financeres és de 3 milions d’euros, GEIBSAU, dels
quals s’han de comptar operacions plurianuals que amortitzam
cada any. I per altra banda, les pèrdues acumulades d’aquesta
empresa són 6 milions d’euros. És el dèficit que arrossega. Per
tant, clar, de qualque manera hem de prendre mesures per tal
d’aturar aquest dèficit.

Per acabar, només em queda agrair el suport i les paraules en
general de tots els diputats, de tots els portaveus, pel to i pel
contingut, però especialment a qui dóna suport al Govern. Crec
que és important que es pugui complir allò que es diu i en
aquest sentit els pressuposts dins el (...) en el qual estam doncs
proposam programes i projectes que puguem complir amb el
pressupost que tenim i procuram no prometre el que no es pot
fer.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara en torn de rèplica dels
grups que havien intervengut, en primer lloc, per part del Grup
Parlamentari Socialista la Sra. Costa té la paraula per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller per les seves
explicacions, intentaré mantenir el to a pesar de les barbaritats
polítiques que he arribat a escoltar en pocs minuts en aquesta
comissió, perquè hem arribat a escoltar, i estic d’acord amb el
Partit Popular, que la ignorància és molt atrevida, efectivament,
perquè escoltar aquí que vostè, Sr. Conseller, s’ha trobat amb
una herència, amb el tema de les autopistes d’Eivissa del que
ara es veu obligat a fer projectes de drenatge per mor de la mala
construcció que en el seu dia es va fer d’aquestes autovies -com
dic-, és ser molt ignorant o molt agosarat perquè vull recordar
que tot això ve d’unes construccions que es varen acabar l’any
2007 i, per cert, Sr. Conseller, li hauré de recordar que vostè
amb el seu vot com a diputat va donar suport al Govern del Sr.
Matas perquè es fessin unes autopistes que venien d’uns
convenis de carreteres firmats per 8,6 milions d’euros -repetesc-
, 8,6 milions d’euros, i gràcies a l’herència del Partit Popular
ens costarà 524 milions d’euros. De 8,6, Sr. Conseller, a 524
milions d’euros. Qui li havia de dir, Sr. Gornés, que cinc anys
després es veuria vostè en l’obligació de gestionar aquesta
herència enverinada que li va deixar el seu president.

Per altra banda, també he de dir que estic més preocupada
ara que al principi de la comissió perquè si hem de compensar
la rebaixa del Fons de cooperació local, prop d’un 18% com
vostè ha reconegut, amb les inversions de l’Estat, estam
arreglats. Resulta que estam davant dels pressuposts generals de
l’Estat menys inversors de la història, menys inversors de la
història, i resulta que ara l’Estat compensarà el que el Govern de
les Illes Balears deixa d’invertir o d’aportar als municipis. 

I per últim, per no allargar-me molt més, em crida l’atenció
que resulta que sis o set anys després que estigui en marxa la
policia turística, figura, per altra banda, que el Partit Socialista
havia criticat, però mai no havíem dit que fos ilAlegal, resulta
que vostès, Sr. Gornés, han dit que han de trobar una altra
fórmula que sigui més viable jurídicament o legalment. No sé
si és que a vostès els pesa que aquesta figura la va posar en
marxa el Sr. José Maria Rodríguez, perquè el que no havia
escoltat fins ara és que aquesta figura fos ilAlegal.

Per últim, també m’agradaria saber, Sr. Conseller, si ens pot
aclarir si en els pressuposts de la nostra comunitat hi ha una
partida d’ingressos del voltant de 111 milions d’euros a compte
dels convenis de carreteres del 98 i de l’any 2004, tenint en
compte que el conveni, en un principi, era de 333 milions
d’euros. Voldria saber quina garantia tenim que arribi aquest
ingrés en concepte d’aquests convenis de carreteres si no està en
els pressuposts generals de l’Estat que ahir varen ser aprovats en
el Congrés dels Diputats. M’agradaria saber, per què no es
reclama la totalitat d’aquests convenis i també si existeix la
possibilitat, Sr. Conseller, si no, li faig la petició, que en cas que
venguessin aquestes quantitats en concepte del conveni de
carreteres si s’ha plantejat la possibilitat de rescatar les autovies
d’Eivissa perquè ens deixin de costar, d’aquí de 20 anys, 520
milions d’euros, com li he dit abans.

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. No, Sr. Conseller, jo també li
puc donar suport, no tenc cap problema, però li donaria suport
perquè les coses es facin bé des del punt de vista del nostre grup
o del punt de vista d’allò que puguem compartir o que puguem
posar en comú o que puguem unificar amb criteris, no?, perquè
aquí tenc claríssim que tots estam a una, tots, des de l’oposició
i des del Govern, i és vetllar perquè la nostra ciutadania tengui
més benestar, tengui més drets, tengui més oportunitats. Per
tant, no tenc cap problema. 

Jo li exposava al principi de l’exposició, no sé si perquè no
vol o no pot entrar dins aquest tema, però jo li he de tornar a
reiterar la reflexió, el retall d’aportacions, de transferències de
capítol 4, de capítol 7, del Govern als ajuntaments és d’una
reducció del 38%. La reducció de les aportacions del Govern als
consells insulars, de capítol 4 i de capítol 7, és del 18%. Em
referesc del conjunt, del conjunt de conselleries i de les vies de
finançament del Fons de cooperació local i del finançament
definitiu dels consells insulars, etcètera. Aquesta és la realitat.
I jo li planteig és com aquestes administracions, creu el Govern,
que podran respondre a complir amb les seves exigències, amb
els seus proveïdors, amb els seus serveis i amb els seus
ciutadans, quan -insistesc- una responsabilitat del Govern és
vetllar per l’autonomia, per la suficiència dels consells insulars
que són comunitat autònoma i dels ajuntaments que formen part
de la comunitat autònoma. 
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I també aclarir, perquè em sembla avui oportú també dins
l’àmbit d’aquesta conselleria, el que avui s’ha qüestionat -
insistesc- i és que el finançament dels consells insulars es veurà
reduït en 31 milions d’euros. Jo crec que és millor saber-ho
simplement per saber com afrontar les coses. 

Vostè em deia que els ajuntaments estaven informats del
Fons de cooperació, jo em referia al finançament que rebran per
part del Govern, no sé si del Fons de cooperació, però del
finançament que rebran del conjunt de conselleries i del
finançament que està previst en el projecte de pressupost, ... no,
Sr. Conseller, o almenys a les declaracions públiques que han
fet alguns d’aquests municipis, fins i tot de la Federació de
municipis, no van en aquest sentit. Per tant, si aquesta gent ha
explicat públicament o ha publicitat alguna cosa que no és certa
doncs ens ho pugui dir.

Em sembla que el Partit Popular es refugia a vegades, massa
vegades, en la complaença i en la satisfacció. Tots volem que el
Fons de cooperació local es pagui, clar que sí, i si pot ser el més
puntual possible. No ho varen fer alguns, tampoc no s’ha fet ara,
esperem que el 25% de 2011 i el total de 2012 es pagui, estic
convençut que es farà amb els retards i amb la història que
tenim endarrerida de la realitat quina és. És a dir, primer es deia
que es pagaria un 25%, després un 75%, després s’havia de fer
un confirming, les despeses d’aquest confirming i la comissió
havien d’anar a càrrec del Govern, després no; és lògic, Sr.
Conseller, que hagi generat dubtes i desconcert en aquest sentit.

I en aquest cas només vull acabar dient el mateix que deia al
començament, el Govern ha reduït i ha fet un esforç, en alguns
casos hi estaré d’acord i en altres no hi estaré d’acord, en açò
que vostès diuen que ha estat simplificar administració, reduir,
evitar duplicitats, un esforç que ha suposat una reducció del
2,74, però li torn repetir, 38% ajuntaments, 18% consells
insulars.

En canvi, aquesta voluntat de racionalitzar i evitar
duplicitats, per exemple, no la veig en els geriàtrics que
gestionen els municipis o en l’educació infantil que gestionen
els municipis. Per què no parlam també de racionalitzar i
d’evitar duplicitats, millor dit, més que duplicitats, que cadascú
assumeixi les seves competències en aquest àmbit? Ho estam
estudiant, d’acord, però no val només estar-ho estudiant, en el
sentit que el moment present que vivim és que algunes
administracions jo veig molt difícil que puguin quadrar els seus
pressuposts, i em referesc a les locals, i aquestes veuen menys
ingressos i continuen sense poder donar resposta a unes
competències, que jo no diré que no siguin seves, però com a
mínim són compartides.

I finalment, només per fer una referència, jo no hi vull tornar
entrar, però quan ha esmentat els advertiments que el Govern fa
als municipis en la redacció o l’aprovació de la nova relació de
llocs de feina i incorporar el requisit de català, jo tornaré dir el
mateix, Sr. Conseller: ho entenc, però m’agradaria que em
digués si aquest advertiment es va fer també a l’Ajuntament de
Maó perquè acomplís el procediment que calia per oficialitzar
la versió castellana del municipi. Perquè el procediment vostè
el sap, si no el sap estaríem en una situació greu, però aquell
procediment no es va acomplir. I no em retregui situacions
anteriors, es va acomplir o no es va acomplir el procediment que
marca la llei? Va advertir l’Ajuntament de Maó que per utilitzar
de forma oficial el topònim a la versió castellana s’havia de
seguir un procediment? Per què el va començar a utilitzar sense
acomplir la llei i en canvi el Govern no li va fer cap
advertiment?

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí, em sabia greu dir-li alguna cosa,
perquè vostè sempre és molt estricte amb el temps, això és cert.

I per part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula la Sra.
Prohens, també per un temps de cinc minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, com haurà pogut
comprovar hi ha coses que no canvien i una és l’amnèsia
selectiva dels que van governar aquesta comunitat, una amnèsia
selectiva que els du a oblidar, perquè vull pensar que es varen
llegir l’EBEP, la normativa que canvia la manera de contractar,
les condicions de contractació dels policies interins, i que fa que
hi hagi hagut precisament aquests canvis en la normativa de
policies turístics. Una amnèsia selectiva que fa que s’oblidin
que els pressuposts prorrogats del 2011 contemplaven 130
milions d’euros per a aquesta conselleria, però que a l’hora de
la liquidació, a l’hora de la veritat es van convertir en 80 milions
d’euros. No sé jo ara de quins retalls l’acusen a vostè.

Una amnèsia selectiva que fa que s’oblidin que ells van
bloquejar el Fons de cooperació per acomplir un pla d’equilibri
econòmic que tampoc no els ho va aprovar la ministra Salgado,
en bloquejar la Llei de capitalitat, o utilitzar aquestes partides
per fer front a despesa corrent.

O una amnèsia selectiva que els du a oblidar que el conveni
de carreteres, que el deute de les carreteres d’Eivissa ve donat
a una anulAlació unilateral del conveni de carreteres per part de
la Sra. Magdalena Álvarez, i a una ocultació d’aquesta sentència
dins un calaix fins i tot els seus propis socis de govern.



776 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 39 / 15 de novembre del 2012 

 

Ens agradaria també fer-li una petició, Sr. Conseller, no
reclami noves competències, no n’assumeixi de les que no li són
pròpies si en aquests moments no poden venir ben dotades, com
se sol dir: ara no toca. Ho dic perquè he arribat a sentir a aquesta
oposició afirmar que és un error pensar que quan hi ha una nova
competència hi ha d’haver més doblers. Sobren els comentaris,
no és estrany que si tots els comptes es feien així hagin provocat
el caos que han provocat. Per això, és necessari revisar amb
molta cura i amb molt detall tots els serveis que assumeixen,
sense ser propis, i estam segurs que ho faran i podran continuar
prestant aquests serveis de manera més eficient. Hi ha marge de
correcció i això és el que han de fer.

De la mateixa manera que creim que és una molt bona
iniciativa el fet que els responsables de les infraccions
d’emergències se’n responsabilitzin i això deixi de ser una
càrrega important per a la comunitat. Una mesura d’aquesta
naturalesa era ben hora que es prengués.

I per acabar, encara que no menys important, voldria dir que
confiam en la seva bona tasca per gestionar cada un d’aquests
88.841.348 euros de la manera més eficient possible, cercant el
màxim rendiment d’aquests doblers dels ciutadans per garantir
els serveis bàsics i essencials. I reconeixem aquest esforç
pressupostari que ha fet la seva conselleria, com diu vostè, per
solidaritat. I sap per què és possible? Perquè en aquest govern
van tots a una, tenen tots el mateix objectiu i saben que a
moments de priorització absoluta l’essencial són les despeses en
sanitat, serveis socials i educació, encara que això el dugui avui
a presentar uns pressuposts distints dels que possiblement li
hagués agradat presentar.

Perquè abans això no passava i és impossible que l’oposició
ho entengui, abans funcionaven amb compartiments estancs,
amb ¿qué hay de lo mío?, amb quin tros del pastís és el que em
correspon.

Però vostè i el seu govern avui fan un exercici d’unitat, de
responsabilitat i de coordinació que els honora i és precisament
aquesta imatge que donen el que els permet que 8 de cada 10
euros es destinin a polítiques socials, i és aquesta imatge de
seriositat que donen el fet que hagin recuperat la confiança
perduda i que puguin accedir a fonts de finançament extern per
garantir el bon funcionament de la comunitat.

No ho dubti, van per bon camí. I no dubti tampoc que vostè
és un gran conseller, perquè els bons governants no són aquells
que saben fer coses en temps d’abundància, o aquells que
continuen amb la despesa desenfrenada que pagaran
generacions futures, no, els bons governants són aquells que de
manera discreta saben administrar els recursos de tots en temps
de grans dificultats, perquè tots en sabem de ser mariners si la
mar està plana, ara, quan hi ha temporal es necessita coratge i
valentia per dur aquest timó. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Prohens. I per acabar, en torn de
contrarèplica, té la paraula el Sr. Conseller, en aquest cas sí que
per un temps de cinc minuts, però ja li dic que si es passa jo no
el tallaré.

Té la paraula, Sr. Conseller.

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

No, no, esper no exhaurir-los, Sr. President, aquests cinc
minuts. Molt ràpidament, agrair una vegada més el to i el
contingut de totes les intervencions.

Miri, respecte dels comentaris sobre les carreteres d’Eivissa
i les inversions en carreteres en general fruit dels diferents
convenis, no va ser un govern del Partit Popular que el 2005, de
forma unilateral, va rescindir el contracte de carreteres i va
deixar en la, en la, 333 milions d’euros que corresponen a
aquesta comunitat autònoma.

(Remor de veus)

I no tengui cap dubte que aquest govern està fent tots els
esforços possibles per tal de recuperar aquests doblers, i hem fet
una passa molt important, cosa que vostès no van ser capaços de
fer en els darrers anys. Hem constituït la comissió bilateral
mixta i estam analitzant tots i cada un dels projectes, la seva
situació administrativa, per tal de poder donar sortida a aquesta
demanda de la comunitat autònoma. Per tant estic segur que
fructificarà tard o prest.

Aquestes obres d’Eivissa que vostès tan critiquen, les van
acabar vostès el 2008, i les van acabar amb tres modificats, amb
tres modificats que en total van suposar un sobrecost de 33
milions d’euros, vostès, un sobrecost de 33 milions d’euros. I
bé..., i precisament, precisament aquestes obres es van haver de
fer via concessió fruit de la rescissió unilateral dels convenis
perquè no hi havia manera de poder-les finançar d’una altra
manera. Per tant les conseqüències són clares al respecte.

Miri, Sr. Martí, el got es pot veure mig ple o mig buit. Jo
m’estim més..., és més de mig buit, 55% de finançament per a
carreteres. Hem aconseguit mantenir el 55% del finançament
per als consells insulars en carreteres; ho hem aconseguit.
Vostès no ho van aconseguir, zero, zero. 

I sí, em sembla molt interessant el que vostè planteja, que
cada administració assumeixi les seves competències, i estic
segur que quan el secretari d’Estat, el Sr. Beteta, va plantejar
aquesta qüestió, que cada administració pogués racionalitzar les
seves competències i poder fer una reestructuració a nivell
d’administració pública en aquest sentit, estic segur que molts
estarien d’acord amb els plantejaments de base que se’n
deriven.

I ja per acabar, el Sr. Martí treu el meu tema preferit una
vegada més; després de vint-i-cinc anys tornam a parlar de l’hac
de Maó. O sigui, vostè critica que l’Ajuntament de Maó, per un
mes que va començar l’inici de l’expedient amb l’aprovació
definitiva, per un mes, vostè compara aquest mes amb vint anys
-no sé si se’n van témer la setmana passada- vint anys en què
l’esquerra va emprar, vint anys, són dues dècades, eh?, vint
anys, va emprar de forma alAlegal el topònim de Maó, i ningú no
va piular, i vostè em compara vint anys amb un mes? Escolti,
què hem de fer?

Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Han acabat parlant de l’hac
més sonora de tota Espanya i de tota la història d’Espanya...

(Rialles)

Però arribats a aquest punt, i una vegada esgotat l’ordre del
dia d’avui, agraïm al Sr. Conseller la seva presència aquí i la del
seu equip.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
Així que bona tarda a tots.
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