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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions?

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Sí, Sra. Presidenta, José María Camps substitueix la Sra.
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Sra. Presidenta, Lourdes Aguiló substitueix Damià Borràs.

Compareixença RGE núm. 3618/12, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, del conseller
d'Administracions Públiques, per tal d'informar sobre el
Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears. Mesures
d'estalvi 2012 (XVI).

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a la
compareixença RGE núm. 3618/12, del conseller
d’Administracions Públiques, solAlicitada per quatre diputats
membres de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial, adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal
d’informar sobre el Pla per a l’equilibri econòmic de les Illes
Balears, mesures d’estalvi 2012.

Assisteix a la sessió el Sr. José Simón Gornés i Hachero,
conseller d’Administracions Públiques, acompanyat per la Sra.
Ana García i Serrano, directora general de Patrimoni,
Contractes i Obres Públiques. Sra. Cristina Martínez i Torres,
cap de Premsa i per la Sra.  Irene Durán i Vadell, cap de
Gabinet.

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En efecte, el Pla d’equilibri
econòmic de les Illes Balears, mesures d’estalvi 2012 presentat
pel Govern el mes de maig, preveu unes modificacions de les
previsions fetes pel mateix govern en els pressuposts generals
de la comunitat autònoma per a aquest exercici. I ho fa per
donar resposta a les necessitats pressupostàries essencials del
Govern a la situació econòmica actual.

Aquest pla respon idò al compromís del Govern amb els
ciutadans per a la reducció del dèficit i a la posada en marxa de
reformes estructurals. L’objectiu principal no és altre que
garantir la sostenibilitat econòmica i els serveis essencials de la
comunitat autònoma. En concret, i pel que fa a la Conselleria
d’Administracions Públiques, l’esmentat pla es va traduir en
una reducció de 14,5 milions d’euros sobre el pressupost
originalment aprovat, però també en una aposta clara per
centralitzar les compres i introduir un element de control i
eficiència en l’aprovisionament del Govern, creant la central de
contractació. Com saben, aquesta es va constituir el passat mes

de juliol, en virtut del Decret 56/2012 i actualment està en
funcionament licitant els acords marc de neteja, vigilància i
energia. Amb aquesta figura, estimam aconseguir un 15%
d’estalvi a les famílies de despesa corresponent.

El Pla d’equilibri econòmic apostava també per un pla
d’estalvi energètic a l’administració central, centres públics
docents i ens instrumentals. I com he comentat abans, ja està en
licitació l’acord marc per a la contractació d’una empresa
comercialitzadora del subministrament d’energia elèctrica.

Pel que fa a la reducció a la Conselleria d’Administracions
Públiques, se li va comunicar que disposava de 14,5 milions
d’euros menys per a les actuacions de 2012, per la qual cosa es
va decidir repercutir a la dotació anual en els convenis amb els
consells insulars en matèria de carreteres. Aquests convenis,
l’objectiu dels quals és finançar les actuacions en matèria de
carreteres determinades per cada consell, cobreixen les despeses
d’elaboració de projectes, estudis previs, direcció d’obra i
actuacions de reposició de carreteres. Per a l’any 2012 estava
prevista una aportació total de 31,8 milions d’euros, en concret
2,95 per a Menorca, 3,85 per a Eivissa i 25 per a Mallorca. Amb
la retallada, cada consell manté el 55% de l’aportació prevista
inicialment en els pressuposts. Rallam per tant, d’1.622.500
euros per a Menorca, 2.117.500 euros per a Eivissa i 13,75
milions d’euros per a Mallorca. Aquesta revisió dels convenis
no afecta la totalitat, ja que únicament modifica l’aportació del
2012 i comporta la revisió del calendari d’anualitats.

Vull ressaltar que aquestes modificacions en les aportacions
anuals als consells insulars s’han fet firmant una addenda de
modificació dels convenis, amb cada un d’ells, i que aquesta
recull el nou calendari d’aportacions i les obligacions entre les
parts. També vull destacar que el Govern està fent un esforç
econòmic important en mantenir aquest 55% de les aportacions
compromeses amb els consells, perquè manté el seu compromís
de colAlaboració al finançament de les obres de les carreteres de
cada una de les Illes. I també vull assenyalar que no sempre ha
estat així, com vostès saben. En concret no va succeir d’aquesta
manera l’any 2011, quan l’anterior govern va decidir
unilateralment, deixar d’aportar la dotació anual corresponent
a cada consell insulars, sense comunicar-ho als interessats.

De fet, el Consell Insular d’Eivissa que va firmar el conveni
amb el Govern el setembre del 2010, per un import total de 23,5
milions d’euros, cobrarà la seva primera anualitat el 2012, ja
que ni el 2010 ni el 2011 va rebre un euro. 

Per altra banda el Consell Insular de Mallorca, que va firmar
el conveni amb el Govern el març de 2008, per un import total
de 254.450.000 euros, tampoc no va percebre l’anualitat
corresponent a 2011, en virtut de la resolució de modificació de
les anualitats que va dictar l’anterior conseller d’Habitatge i
Obres Públiques, el febrer de 2011, deixant sense import
econòmic aquesta aportació. Per aquest motiu l’addenda en el
conveni amb el Consell Insular de Mallorca recull la possibilitat
d’acceptar els comptes justificatius presentats el 2012, relatives
a despeses realitzades el 2011 i imputables a algunes de les
actuacions objecte d’aquesta subvenció perquè així es puguin
tramitar els corresponents pagaments.



MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 31 / 7 de novembre del 2012 411

 

Com en el cas de Mallorca, el Consell de Menorca, que va
firmar el conveni amb el Govern el març del 2008, per un
import total de 29,5 milions d’euros, per una resolució idèntica
a la que abans he esmentat, també unilateral, deixava sense
import econòmic aquesta aportació. I, com en cas anterior,
també l’addenda en el conveni amb el Consell Insular de
Menorca recull la possibilitat d’acceptar els comptes
justificatius presentats el 2012, relatives a despeses realitzades
el 2011, imputables també a algunes de les actuacions objecte
d’aquesta subvenció perquè així es puguin tramitar els
pagaments.

Açò és el que els puc dir ara mateix. Ha estat una
intervenció breu, però prou clara de la situació actual sobre la
solAlicitud de compareixença.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedeix ara a la suspensió de la sessió per un temps
màxim de 45 minuts, per tal que els grups parlamentaris puguin
preparar la formulació de preguntes o observacions, per la qual
cosa es demana als portaveus si volen una suspensió de la sessió
o si podem continuar?

Per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. Per part del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Carbonero, per un temps de deu minuts.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Sra. Presidenta, en primer lloc anunciar si li sembla bé, que
aquest temps de deu minuts el dividirem en dues parts entre la
diputada Lourdes Aguiló i jo mateix. Per tant, començaré jo i
després continuarà la diputada Aguiló.

Sr. Conseller...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un moment.

(Pausa)

Sr. Conseller?

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

Som un ferm defensor de l’aplicació del Reglament.

(Algunes rialles i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Agrairia que no se’n riguessin de les paraules del Sr.
Conseller, una mica de respecte.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Presidenta, no rèiem del conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, és el que ha semblat. En qualsevol cas té la paraula el Sr.
Carbonero.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Sra. Presidenta, m’agradaria saber si podré dividir el meu
torn amb la meva companya?

LA SRA. PRESIDENTA:

Si tal com diu el Sr. Lletrat, que és aquí per això, per fer
complir el Reglament, diu que això no és operatiu, no.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Perdoni, jo no li deman sobre l’operativitat, jo li deman
sobre si podré dividir o no.

LA SRA. PRESIDENTA:

Li acab de contestar, no.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Jo cedesc el torn a la meva companya.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

Em costa dir moltes gràcies, Sra. Presidenta, però ho direm,
moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, parlarem
únicament i una vegada més de la Central de compres.
Recordarem que en el plenari d’ahir, el Grup Popular ja li va
donar l’enhorabona per la tasca feta en relació amb la central de
compres i més concretament en relació amb la contractació del
consum energètic. No és la primera vegada que el Grup Popular,
el grup que dóna suport al Govern, lloc l’activitat del Govern,
abans que aquesta doni els fruits, de fet, el dia 10 d’octubre de
2011, ja es va presentar en el registre d’aquest parlament una
proposició no de llei amb la intenció que el Parlament de les
Illes Balears mostràs el seu total suport al Govern per la creació
de la central de contractació. 

Això era el 10 d’octubre del 2011 i allò que és cert és que tal
com vostè mateix va reconèixer a la compareixença de 10
d’octubre de 2012, un any després que el seu grup li lloàs la
creació d’aquesta central davant la Comissió d’Assumptes
Institucionals, va reconèixer que certament acabava de néixer
aquesta central de contractació, ja tenia forma jurídica, ja tenien
resolta la part jurídica que creava aquesta central de compres,
però encara no ha produït cap dels resultats que vostès havien
previst en el Pla de mesures d’estalvi per a 2012 i que formava
part del Pla econòmic i financer de reequilibri 2012-2014. És a
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dir, en el Pla de reequilibri 2012-2014, es preveu com una
mesura de contenció de la despesa corrent en béns i serveis, la
creació d’una central de compres, (...); també s’hi preveu un pla
d’estalvi energètic de l’administració general i dels centres
públics docents i ens instrumentals i també un pla d’estalvi en
telefonia, com també reducció de despeses protocolAlàries i
altres despeses corrents, assistència de cursos, etc. Aquest pla,
vostè també ho va dir a la Comissió d’Assumptes Institucionals,
és un pla 2012-2014 i, per tant, certament això no ha acabat,
està en procés, hi ha un full de ruta, i s’està fent. Molt bé. Ara
bé, el Pla econòmic financer de reequilibri 2012-2014 tenia una
concreció per a 2012, una concreció que vostès varen anomenar
Pla de mesures d’estalvi 2012. Aquestes mesures es referien
quant a la contenció de la despesa corrent i de béns i serveis, a
la central de compres, parlaven d’un estalvi anual estimat del
15% de despesa corrent, al Pla d’estalvi energètic, amb un
concurs que monitoritzaria el consum energètic i la contractació
centralitzada de tota l’energia elèctrica del sector econòmic, per
la qual preveien un estalvi del 20% del consum actual, i un
estalvi en telefonia, que també seria per a l’administració
general i centres educatius; a banda de tot això, reducció de
despeses protocolAlàries, suspensió a l’assistència de cursos,
congressos i seminaris, i també comissions per raó de servei
autoritzades amb un criteri d’imprescindible necessitat.
Qualificaven l’estalvi 2012 per a aquests capítols, per a despesa
corrent de béns i serveis, en 10,6 milions d’euros, 10.600.000
euros.

D’acord amb la informació que es desprèn de la seva pàgina
web, a data avui, 7 de novembre de 2012, encara no ha conclòs
cap licitació ni una de les que té iniciades la central de compres.
No sabem quines són exactament, però la qüestió seria, ens
podria dir a data d’avui quin serà l’estalvi que resultarà per a
2012 de la creació i la posada en marxa de la central de
contractació del Pla d’estalvi energètic, del Pla d’estalvi en
telefonia i també dels altres tres punts, que per a mi serien
pecata minuta perquè es refereixen ja a despeses de molt menor
entitat. Quin serà, per tant, per a 2012 en relació amb el Pla de
mesures d’estalvi l’estalvi real? Sr. Conseller, d’acord amb les
seves previsions, haurien de ser de 10,6 milions. Interessa saber
quina seria la desviació o si mantenen que l’estalvi per a 2012
serà aquest en relació justament amb aquestes partides.

També a la Comissió d’Assumptes Institucionals de dia 10
d’octubre va dir vostès respecte la central de contractació vostè
va dir, paraules textuals, “estalviarem dins enguany, ja, però tots
els processos, tots els contracte estan en marxa. D’aquí 15 dies
tendrem els primers fermats, es treuran a licitació, però en un
cert temps i dins enguany ja es produirà estalvi”. Aquestes són
paraules textuals, paraules textuals enregistrades. També el
mateix dia va dir respecte de la central de contractació, que
estaven en procés de licitació de diferents contractes marc. Va
dir que no podia donar una xifra concreta, això era dia 10
d’octubre, ara estam a 7 de novembre, ha passat quasi un mes,
tal vegada ara ja ens podrà donar una xifra concreta; ens deia
també que l’estalvi que esperava seria entre un 10 i un 30%. Tot
està enregistrat, de fet vostè aquell mateix dia es va mostrar
content de què s’enregistrassin les seves paraules perquè així no
hi hauria tergiversació possible, no n’hi ha, això el que va dir.

També en un altre moment de la seva intervenció va dir que
hi hauria resultats a mitjans o a finals d’octubre. Ara el mes
d’octubre ha acabat. Per tant, la pregunta seria quants de milions
d’euros s’hauran estalviat? Ens pot donar ara ja dades
concretes? Li demanam si ens aproximarem a les previsions del
Pla de mesures d’estalvi 2012, al qual m’he referit abans, i
quina podria ser la desviació? També interessa saber, per tant,
si es compliran o no les mesures del Pla d’estalvi 2012,
referides a aquestes despeses corrents de béns i serveis.

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Moltes gràcies, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca intervé l’Hble. Diputat Sr. Alorda, per un
temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies protocolAlàries, Sra. Presidenta. Però també voldria
expressar que hi ha hagut un costum parlamentari sistemàtic en
aquesta casa, tots els minuts superiors a cinc minuts es deixaven
corregir. Em sap greu que no ho hagi tengut en aquesta ocasió
el Grup Socialista. En tot cas, agrair al conseller que hagi
vengut a aquesta compareixença, però lamentar que hagi estat
poc aclaridor en aquesta primera intervenció. Ens agradaria
precisar-la, jo crec que és molt concreta la demanda que es fa
d’informació. En el mes de maig es va fer un determinat càlcul
del que hauria de ser el 2012, estam acabant el mes de
novembre i, per tant, la precisió avui entenc que podria ser, si no
màxima, pràcticament, no?

Vostè és plenament conscient de l’anualitat que confiava
estalviar segons aquest pla, ens agradaria saber si ja la
suprimeix, la matisa, la precisa, però amb dades i nombres
concrets, no amb pretensions de vocació, sinó amb concreció.
Donam per suposat que farà tot el possible perquè això vagi bé,
totes les paraules que pugui fer de retòrica de compromís,
nosaltres ja les hi estalviam, ja les ha fet a la primera
intervenció. Ara, si poguéssim sortir d’aquesta comissió amb
una concreció respecte de la intenció de la compareixença, jo
crec que en treuríem profit.

Respecte de la central de compres, ha estat un dels primers
aspectes que ha tractat, nosaltres lamentàvem fer perquè
trobàvem molt groller que s’hagi fet a través d’una llei
d’urbanisme, ja que vostè és tan respectuós amb el Reglament,
hagués pogut mirar que hi havia tot un compromís de no posar
esmenes que no fessin referència al títol d’una llei, com es va
fer en aquest cas per entrar una central de compres a una llei
d’urbanisme sostenible, jo crec que som una rialla clàssica de
pissarra de tot allò que no s’ha de fer en els procediments
legislatius, però bé, aquí som. Voldríem saber com s’apunta,
quin ha estat el resultat de 2012, que pareix que pel que s’ha
pogut posar en marxa són magres, per no dir tendents a zero. I
si això també representa revisar, reconsiderar els avantatges o
la quantificació 2012-2014.
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També si podria precisar el tema, m’agradaria, si això fos
possible, quan apunti en el Pla d’estalvi energètic, el tema de
telefonia o altres elements que tengui previst estalviar, quina
part té a veure amb un nou contracte que millori les condicions
econòmiques, també pot resultar del moment que viu el mercat,
i quina part suposen retallades de servei, és a dir, quina part
realment han limitat coses, que permeten llevar despesa, perquè
no és el mateix amb les mateixes telefonades gastar menys
perquè hi ha un millor contracte telefònic, que senzillament
restringir les telefonades possibles o la feina que un pugui fer en
tots els sentits, tant en estalvi energètic com en general, no?,
quina part correspon a cada passa, si la té plantejada.

I el segon apartat, que és tema de carreteres, m’agradaria
saber si l’any 2011 vostè va trobar que era positiu o no, perquè
maldament no estigui en aquest pla, ja que n’ha parlat i era
possible encara tornar a aportar, tot i que el moment polític era
molt difícil, el moment financer era molt difícil, però he entès
de les seves paraules que vostè considerava que s’havia de
pagar l’anualitat de l’any 2011, i en tot cas li deman per què no
la va tornar a posar; no hi havia problemes legals, no era un
crèdit..., la indisponibilitat no era irreversible. Jo vull pensar que
els problemes eren financers, no només de gest. Si en tot cas
s’hauria d’haver parlat amb els consells, això ja ho don per
suposat, ja no sé quin nivell de pacte o de negociació o de
conversa s’havia tengut, però el que crec és que era tothom que
trobava, ara mateix, que el 2011 era difícil. Jo li deman si vostè
no, perquè no ho va fer el darrer mig any i ho va revisar. O no
tenia marge per fer-ho? Si no tenia marge em referesc
econòmic, perquè polític i jurídic sé cert que sí.

En el 2012 el que sabem és aquesta reducció. Jo, vista la
reducció d’aquestes aportacions del Govern, clar, també li
demanaria si vostè creu que és el moment de fer noves
carreteres, noves inversions, fer una autopista nova, per
exemple, per unir dues grans superfícies a Palma, quan tenim
aquestes grans dificultats amb les despeses fins i tot de
manteniment. Crec que ens convendria amb aquesta revisió
veure fins a quin punt, també la mateixa revisió del conveni de
carreteres i la mateixa revisió del finançament estatal, fins a
quin punt, com a mínim en aquests moments difícils, en
comptes d’haver-se de condicionar coses noves no poguéssim
garantir el manteniment de les que tenim, perquè la reflexió és
que està costant molt mantenir el que hi ha, i hi ha com una
fugida cap endavant, bé, una fugida discreta, perquè la veritat és
que la capacitat de licitació d’obra nova és difícil, en tot cas no
li correspon a vostè perquè és dels consells, però amb tot el llast
que duim d’obra que s’ha de treure jo li demanaria també la
seva reflexió al respecte.

I en aquest sentit també si l’aportació del conveni de
carreteres, que no està prevista en aquest pla d’estalvi o en
aquest pla 2012-2014, vostè si la té prevista aviat; aprofitant que
el tenim a la Conselleria de Medi Ambient i no és habitual jo li
demanaria també una radiografia d’aquests doblers, si aquella
idea que el Tribunal Suprem ja ens ha donat la raó i per tant es
pagarà, que deia el Partit Popular fa dos o tres anys, deia que era
clar, que havien guanyat i que els doblers..., ja era imminent, no
tenia cap problema, el problema era bàsicament que el Govern
no els reclamava però no hi havia cap problema, ja havien
guanyat una sentència, estava fet, això, però el Govern no la
reclamava. Bé, vostè fa un any i mig que hi és i jo li deman, si
té aquesta sentència i tot està fent, quan les té present fer.

I una curiositat, i ara perdoni’m que no l’he anat a encalçar:
si aquesta quantitat està a pressupostos tancats, perquè com
vostè sap aquells 330 milions es varen pressupostar, si avui
encara està a pressupostos tancats i per tant està pendent i crea
aquesta descomposició de tresoreria, o si es va arribar a eliminar
-no ho he comprovat, ara aprofit que vostè és aquí per aclarir-
ho-, i si els doblers que ens donaria Madrid només alleugerien
la tresoreria o si crearien crèdit.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Marí, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller,
directora general, cap de gabinet, cap de premsa. Volem agrair
una vegada més la seva presència i lamentar que els que són tan
puristes a vegades amb el Reglament llavors no ho siguin gaire,
però, bé, és igual.

Jo crec que la primera notícia important d’avui és que se li
pot demanar, a vostè, aquesta compareixença perquè doni
compte del compliment del Pla d’estabilitat perquè tenim un pla
d’estabilitat, i això és una gran notícia en aquesta comunitat
autònoma perquè venim d’un govern que va ser incapaç
d’aprovar un pla d’estabilitat durant dos o tres intents, amb el
(...) que era el seu propi govern, de la mateixa força política,
Partit Socialista, qui no l’hi aprovava. Per tant primera notícia,
i si avui vostè pot retre comptes en aquest parlament de quina és
l’actuació del Govern és perquè el primer que va aconseguir el
seu govern, el govern presidit pel Sr. Bauzá, és precisament
redactar i aprovar un pla d’equilibri econòmic financer que
intentàs posar ordre en aquests comptes, i vull recordar que ho
va aprovar el Partit Socialista, no el Partit Popular, a Madrid.

Perquè no podem oblidar, i és comprensible però no deixa
de ser sorprenent, la preocupació que avui pretén fer-nos creure
l’oposició de si realment hem estat capaços d’estalviar o no en
aquests pocs mesos que fa -aquest pla vull recordar que es va
aprovar ja en el segon semestre, crec recordar que el mes
d’agost de l’any passat-, i que realment hi hagut molt poc temps
per aplicar-lo. 

Per tant la situació és complicada, tots ho sabem, però no
podem oblidar que aquest pla era molt ambiciós, plantejava uns
objectius, en primer lloc, de dèficit públic que estan complint,
vull recordar que el dèficit del primer semestre està en un 0,40,
som la tercera comunitat amb major contenció de dèficit, i això
és especialment important a una comunitat autònoma en què
vàrem partir l’any passat d’un dèficit de 2,4% del PIB, és a dir,
un de l’any 2010, que són els darrers comptes liquidats, que
estàvem parlant de 1.064,9 milions d’euros que havíem superat
el dèficit. Això en una situació en què des del 2007 el mateix
govern era perfectament conscient que hi hauria una
importantíssima davallada d’ingressos i per tant s’havia
d’ajustar el cinturó. En contra d’això què passava? Teníem una
baixada en ingressos, per exemple ingressos corrents del 8,65 o
ingressos no financers del 4.83, i en canvi continuàvem pujant
la despesa corrent en un 20,82% i les despeses no financeres en
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quasi un 18%. Conclusió de tot això: des de l’any 2007 a l’any
2010 es va passar de 509 milions de dèficit a 1.065 milions
d’euros de dèficit.

Que els que ens varen dur aquí li exigeixin, a vostè, avui que
passin comptes fil per randa no deixa de ser com a mínim
agosarat, però estic segura que el Govern pot passar comptes,
afortunadament, primer de tot perquè va aconseguir que se li
aprovàs aquest pla, primera gran fita d’aquesta legislatura.

Segona qüestió important i que explica on som: la situació
d’endeutament que condiciona tota la política del Govern i que
obliga a fer importants esforços de contenció, 4.135 milions
d’euros d’herència. Per no parlar de les dificultats de tresoreria.

Per tant, Sr. Conseller, sabem que estan treballant amb pas
ferm per arribar a aconseguir els objectius que ens vàrem
marcar. Creim que qui menys avui li pot, amb aquesta
insistència, demanar comptes de compliment abans d’haver
acabat l’any 2012 és precisament qui va obligar a fer aquest pla,
però així i tot confiam en la gran feina que està fent el Govern
per complir aquests objectius.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’Hble. Sr. Conseller d’Administracions Públiques pot
contestar globalment totes les preguntes o observacions
formulades, o bé contestar individualment després de la
intervenció de cada portaveu.

(S'escolta una conversa de fons inintelAligible)

Endavant.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
jo vindré a aquest parlament les vegades que faci falta per tal
d’explicar els principals projectes que desenvolupa la nostra
conselleria, tot i que a vegades tenc la sensació que estic dins el
dia de la marmota explicant una i altra vegada les mateixes
coses, però és la nostra feina, davant l’afany de saber d’alguns
diputats, que especialment estan molt interessats per aquestes
qüestions, i com que és un dels projectes importants per part de
la nostra conselleria dur endavant aquesta central de
contractació, idò evidentment, encantats de poder parlar d’una
de les coses que crec jo que està imprimint un canvi de
tendència de fer les coses dins el Govern, quant a la central de
contractació, m’estic referint.

Miri, jo li vaig explicar fa poques setmanes quina era la
situació fil per randa de totes les actuacions que s’estan duent a
terme a partir de la constitució de la central de contractació. Li
vaig comentar que va ser a finals de juliol, dia 23 de juliol, on
ja s’impulsaven vint famílies quant a la contractació
centralitzada. Li vaig dir dues o tres vegades, crec recordar, la
neteja, que ja està licitat i s’està resolent la licitació; quant a
vigilància també està en licitació, acaba dia 20 de novembre;
energia, en licitació, acaba dia 4 de desembre, li record que
només hi pot haver un adjudicatari en aquest cas. I em referm en
el que vaig dir i vostè molt bé ha llegit, que les estimacions que
vam fer quan vam impulsar aquesta central de contractació
esperam que es puguin complir. 

Estam esperant que l’estalvi estimat en general, en global,
rondi el 15% en funció de les famílies que volem impulsar. Torn
a insistir que l’estalvi que es marca a través del pla està pensat,
està calculat, i confiam que es mogui en aquests percentatges,
entre el 10 i el 30% en funció de les famílies. L’exercici
pressupostari no està realment tancat, hi ha licitacions en marxa,
amb la qual cosa confiam que dins aquest període, dins aquest
procés per arribar a final d’any es puguin aconseguir avenços
importants en aquest sentit. També li vull recordar que aquests
contractes marc no funcionen per any, sinó que es preveu que
l’estalvi pugui ser acumulat, com vostè sap perfectament, de la
derivació dels diferents contractes que puguin fer les diferents
conselleries. 

I també, clar, el que no podem fer tampoc és botar-nos la
Llei de contractes, la normativa establerta, especialment quant
als terminis, i en açò volem ser respectuosos també, i açò de
qualque manera ens imprimeix una dinàmica que no ens podem
botar. Voldríem ser més ràpids, més àgils, però els terminis són
els que són; estem parlant de 15, 20 dies en algunes de les
licitacions que li he comentat, a vostè. Idò, bé, supòs que dins
un còmput global del que és una acció de govern parlar
d’aquests terminis crec que és perfectament raonable.

Amb açò crec que puc respondre globalment la intervenció
del portaveu del PSM i del Partit Socialista respecte a la qüestió
de la central de contractació.

Respecte de la intervenció que ha fet el portaveu del PSM
sobre la qüestió de les carreteres, clar, és que -ho he dit abans-
quan entra aquest govern es troba que de forma unilateral, sense
comunicar-ho als consell insulars, s’esborra, es lleva el cent per
cent de la partida destinada en el 2011 per al conveni de
carreteres que firmava el Govern amb cada un dels consells
insulars, amb un pressupost prorrogat. Vostè es pot imaginar,
vostè té una certa experiència, es pot imaginar la capacitat de
maniobra que tenia la conselleria per tal d’afrontar una decisió
així, una decisió que no va ser nostra, que va ser de l’anterior
govern, del govern al qual vostè donava suport com a diputat.
Per tant amb açò queda pràcticament dit el que ens vam trobar.
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Em diu vostè si és prioritari fer carreteres o no fer carreteres.
Escolti, és que, els convenis, els van firmar vostès el 2008, el
seu govern. Nosaltres l’únic que intentam és donar compliment
en la mesura de les nostres possibilitats a aquest compromís que
el seu govern va firmar amb diferents governs dels consells
insulars, i jo vull ser respectuós amb l’autonomia de cada una
d’aquestes institucions; el Consell de Mallorca, el Consell
d’Eivissa, el Consell de Menorca crec que tenen suficient
capacitat de maniobra i autonomia per decidir què és el que
troben que és prioritari dins la seva capacitat de decisió, i jo no
som qui per dir-los “escolti, a part d’aquests convenis que
vostès van firmar...”, idò tampoc incidien en què podien i en què
no podien fer, precisament perquè donaven aquesta autonomia
als diferents consells insulars.

Respecte de la sentència que vostè ha esmentat del Tribunal
Suprem, que dóna la raó al Govern quant al fet que la resolució
del conveni entre la comunitat autònoma i el Govern espanyol
es va resoldre de forma unilateral per part del ministeri, idò,
escolti, fa poques setmanes vam poder constituir la comissió
bilateral mixta; es va posar la informació damunt la taula, s’està
analitzant, i al meu entendre està ben encaminada per tal de fer
prevaler els drets que la comunitat autònoma sempre ha
defensat, el total dels 333 milions d’euros que vénen
contemplats als diferents convenis que tracta aquesta comissió,
i el govern del Partit Popular lluitarà per tal de defensar aquests
drets que pensam que tenim, però hem de donar temps també
que les coses es facin bé.

I, bé, ja com a resposta també més particular al grup
parlamentari, vull agrair-li una vegada més la confiança que ens
diposita com a govern. És cert que el Govern ha impulsat
l’aprovació d’aquest pla d’estabilitat perquè pensàvem que era
l’única manera de poder afrontar les coses amb realisme. La
prioritat és aturar el dèficit en què està immersa aquesta
comunitat autònoma, i aquesta és la prioritat i la dedicació a la
qual totes les conselleries estan abocades, i les coses s’han
d’afrontar de cara, s’han de fer com un pensa que s’han de fer,
amb un pla el més realista possible, i evidentment hi pot haver
previsions que puguin fallar però en global, en conjunt, jo crec
que podem estar satisfets d’aquesta iniciativa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de rèplica. El Grup Parlamentari Socialista té cinc
minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc perquè consti
en acta la protesta del Grup Socialista en relació amb aquesta
interpretació del Reglament, que ha estat contrària als usos
parlamentaris i que nosaltres no havíem vist aplicar mai
d’aquesta manera. Allò que volem és que consti en acta i que
quedi enregistrat als efectes oportuns.

La primera pregunta que em faig és de què serveix tenir un
pla d’estalvi si no es compleix. Ens deia la companya del Grup
Popular que tenim un pla d’estalvi; també se’ns parla d’un pla
realista; també ens diuen que és un pla de segon semestre, però
els he de recordar que n’hi havia un abans. També hem de
recordar que fa un any i mig que governen. També hem de
recordar que la central de contractació estava prevista des del
primer minut, que es va fer una direcció general a la Conselleria
d’Administracions Públiques per incloure justament la
responsabilitat de contractació perquè es pogués crear una
central de contractació. Per tant no parlam de sis mesos, ni de
set ni de vuit, parlam de més d’un any i mig. 

El conseller ens parla d’un 15% d’estalvi. Un 15% amb
relació a què? És un 15% amb relació als 10,6 milions que
tenien previst estalviar per al 2012, l’estalvi que preveu fer amb
la central de contractació abans de final d’any? A la resposta
concreta no ens ha contestat, perquè la resposta seria..., la
pregunta era: d’aquests 10,6 milions d’estalvi que estaven
prevists per al 2012..., en el pla de 2012 que els varen aprovar,
que vostès varen aconseguir que els aprovassin i que nosaltres
no vàrem aconseguir aprovar; vostès varen aconseguir aprovar
un pla que preveia un estalvi de 10,6 milions dins el 2012 amb
la central de compres, amb el pla d’estalvi energètic, amb el pla
d’estalvi en telefonia, amb una reducció de despeses
protocolAlàries, amb la suspensió d’assistència a cursos de
formació, congressos i seminaris dels empleats públics, i que
algunes comissions per raó de servei s’autoritzarien només amb
criteris d’imprescindible necessitat. 10,6 milions en despeses
corrents, és a dir, en capítol 2, quin és l’estalvi? Com és possible
d’aquí a final d’any, som a dia 7 de novembre, i els pressuposts
i l’execució pressupostària es tanca a final d’aquest mes, com és
possible estalviar 10,6 milions?

Miri, als senyors del Grup Popular els he de dir que ja no
s’hauria de parlar més d’herències rebudes, no ens poden donar
lliçons, no n’haurien de donar i saben que no tenen raó; és cert
que a la legislatura passada la crisi econòmica va provocar un
dalt a baix en els comptes públics i que la contenció de despesa
que es va fer per part del Govern de la legislatura passada, el
2010, no va ser suficient per equilibrar-los, és cert que calen i
que calien mesures de reequilibri, però també és cert que aquí
el que hi ha hagut és un engany a la ciutadania, es va dir que tot
s’arreglaria quan vostès arribassin al poder i el que s’ha fet palès
és que tot està molt pitjor des que vostès governen; que la seva
política econòmica no funciona i que ens enfonsam més, cada
dia més, no hi ha res enguany, a data d’avui, que estigui millor
que fa un any o que en fa dos, no hi ha res que estigui millor. I
jo no vull recordar que la legislatura del saqueo, tal com l’han
qualificada els mitjans de comunicació, va ser la legislatura del
2003-2007, una legislatura en què governava el Partit Popular,
deixin de parlar d’herència, deixin de parlar d’herència que ja
és hora, la legislatura del despilfarro va ser la del 2003-2007, i
ara no en poden defugir ni tirar pilotes fora.

No es pot enganyar més l’opinió, es veu massa el plumero,
es veu que no són de fiar, que no saben calcular i que els és
igual si amb els seus càlculs encerten o no, ens varen parlar d’un
estalvi de 10,6 milions d’euros que és impossible aconseguir per
al 2012, amb les partides que analitzam ara, no hem analitzat tot
el pla en aquesta comissió però el podríem analitzar a qualque
moment. El que es veu és que improvisen constantment, però
els números que vostès maquillen quan fan una previsió són



416 MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 31 / 7 de novembre del 2012 

 

caparruts i al final la realitat s’imposa, una vegada més es fa
palès que el Pla de reequilibri no va ser més que un tirar
pedrades per veure si s’encertava en qualque cosa, però rigor,
ortodòxia, seguretat jurídica i tot allò del que s’omplien la boca
al principi d’aquesta legislatura ha quedat en fum, Sr. Conseller,
ha quedat en fum. I això és el que vostès venen, fum. I és una
llàstima, és una llàstima perquè això no s’ho mereixen els
ciutadans de les Illes Balears.

Moltes gràcies, Sr. Conseller i moltes gràcies, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, té cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, per part nostra no aspiraríem a
deixar de parlar de l’herència, sinó a dedicar els tres quarts
d’hora o les tres quartes parts de les intervencions que cadascú
digui més o menys els tòpics habituals i que quedin en el Diari
de Sessions, per continuïtat, però que tiràssim una quarta part,
sobretot a una compareixença informativa a donar informació
nova sobre els aspectes reals, per anar avançant, perquè la vida
continua i convendria, més enllà de repetir els retrets
contínuament, doncs fer-ho.

Jo li vull dir d’entrada que estic molt content que no
s’acceptàs el pla de retalls que plantejava el Sr. Zapatero, és a
dir que jo no n’estic gens, no només no n’estic empegueït, sinó
que crec que s’hagués hagut de fer una plantada absoluta per no
mantenir aquella fórmula, i jo d’aquell pla que vostès varen
presentar no n’estic gens satisfet que l’aprovassin, però bé. Ara
anem a aplicar-lo, no?, perquè es tracta que si un presenta uns
números perquè li aprovin unes determinades qüestions, perquè
autoassumeix que reduirà en tots els aspectes de la seva gestió,
tot i ser els més maltractats d’Espanya en finançament, ho
accepta, encara rebaixar per davall de tota la resta, com va fer
aquest pla, bé, a veure si acomplim i sobretot en aquells
aspectes que un hi podria estar d’acord si són de pura eficiència,
en el sentit de treure’n més profit que amb altres maneres ho
fèiem. I això analitzam, perquè si ens perdem només en el que
no estam d’acord filosòficament, el que no arribam a tenir és un
minutet per aclarir exactament quin és l’estalvi del pla, dels
aspectes que hem tractat de la seva conselleria que hi haurà el
2012.

No ens digui que no ha tengut temps, és que jo també ho puc
entendre, les licitacions van com van, qui fa el Pla d’estalvi crec
que ho ha de saber, el que fa el Pla d’estalvi crec que ho ha de
saber, però bé, en tot cas, si no ho sabia, s’ho ha trobat, com
funcionen les coses; crec que qui va aprovar el Pla d’estalvi
també ho sabia, però si no ho sabia s’ho ha trobat; però ens ho
digui i després mirin, és igual, tots els avantatges que no
tendrem el 2012 els tendrem el 2013, vostè ho faci positiu, però
també ens ho concreti. En el 2012, del compromís que vostè té
en el 2012, quin és?

I després en el Pla de carreteres, jo no sé si no m’he
expressat, és a dir, som a un moment, com s’ha dit, d’un gran
endeutament, però que vostès augmenten cada any,
l’endeutament gran que hi havia vostès l’augmenten cada any,
no en lleven, l’augmenten cada any i ens trobam amb una
situació que així i tot ens costa arribar al manteniment, vostè
lleva doblers que els consells dediquen també a manteniment de
carreteres, a unes inversions de segon nivell, diguem-ho així.

És ver, i li agraesc que l’autonomia consisteix que el 2012
durant mig any vostè no reposàs els doblers al Consell i que
l’any 2012 el reduís a la meitat, doncs un sentit de l’autonomia
respectuós, però dins uns límits, dins uns límits, en tot cas que
seguien realment una situació, ja dic, que es va trobar l’anterior
govern, però va actuar per a mig any, l’altre mig any és seu i no
va tenir marge, no es va trobar marge -per cert, no he aclarit, no
arrib a aclarir mai, no m’ho aclarirà vostè, si ens retreuen que
gastàvem massa o massa poc, perquè en aquest tema, per
exemple, dels consells i les carreteres, pareix que és que es
gastava massa poc, a quasi tots hi ha deu minuts dient que
gastàvem i els cinc minuts següents per dir que gastàvem massa
poc, però bé això ja no ho aclarirem i tornaríem a anar-nos-en
a la manera de perdre el temps de les compareixences.

El li volia reparar és que vostè sí que és un interlocutor de
convenis de carreteres a nivell de l’Estat i crec que tots els
doblers que se’ns deuen, els doblers que fins i tot encara ara no
estan articulats perquè, el conveni vostè sap que ve del 98, que
després s’ha revisat en el 2003, etc., que el gestionen els
consells, a veure si ara encara podríem revisar per poder sortir
d’aquest forat; perquè insistir que per poder gastar els doblers,
alguns d’aquests ja són a les Illes Balears, s’hagi de fer una
nova autopista, avui, avui, s’hagi de fer quan baixen els índexs
de trànsit a segons quins indrets, per exemple a Mallorca, tot en
el mateix sentit de la crisi, haguem de passar de dos carrils a
quatre quan no podem mantenir les carreteres existents, crec que
valdria la pena fer una reflexió tots, si la volen fer, eh, si la
volen fer, i agafar un interlocutor, que és Madrid, hi ha un
interlocutor, que és vostè, però jo és que crec que aquesta idea
que els doblers només es donen per a inversió nova -que devia
ser interessant un temps-, ara la veritat és que jo crec que és
bastant absurda.

També, per cert, no ho he vist dins la liquidació, si també les
aportacions que feia als consells per al Pla d’obres i serveis si
també entren dins aquest estalvi, perquè veig que també han
quedat bastant tocades.

I una pregunta molt concreta, que ja li dic que per ventura la
podria (...) d’altra manera, però vull aprofitar que vostè és aquí,
i és per tornar-li demanar a veure si vostè ho sap i m’ho
confirmar avui: els 333 milions del conveni de carreteres estan
avui pressupostats a pressuposts tancats pendents d’entrar els
doblers del ministeri o han estat donats de baixa com a saldos de
cobrament o a qualsevol altre expedient? Són avui dins la
comptabilitat com a un ingrés pendent de cobrar o no són en
aquesta situació? Li agrairia que em precisés aquesta dada.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de contrarèplica del Sr. Conseller.

Estic despistada, ho sento. Grup Parlamentari Popular, cinc
minuts.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Molt breument, Sra. Presidenta. No és que el Grup
Parlamentari Popular es dediqui a la història, no crec, per
suposat a vostè per professió li seria molt més justificat que ho
fes jo, és que no estaríem parlant avui d’un pla d’estabilitat i del
seu compliment si no tenguéssim l’obligació política i
l’obligació davant els ciutadans de les Illes Balears d’intentar,
amb gran dificultat, aconseguir que una comunitat, que
aconseguiren arruïnar amb quatre anys, aixequi el cap i puguem
pagar les factures, i això no és bo de fer, això realment no és bo
de fer.

I això no són ganes de fer història, simplement és si algú
arribàs a aquesta comunitat autònoma avui i no sapigués per què
els comptes són com són, realment no entendria res del que fa
el Govern; però el que fa el Govern ho fa perquè l’herència és
la que és, l’herència és comptabilitat, són deutes, són
obligacions pendents de pagar. La pregunta no és si gastava
massa o no gastava massa, l’afirmació és que firmava
compromisos que no podia pagar; el tema no és si un gasta
massa o no, si ho reduïm a una economia familiar, la pregunta
és: tenc prou doblers per pagar el que firm? Clar, si la resposta
és que sí, no tenc cap problema, no és massa o massa poc;
llavors decidirem si és convenient estalviar o no, però és un
altre debat; la qüestió no és gastar massa o no, és poder pagar
allò a què ens comprometem.

I entrant en el cas concret del conveni de carreteres, crida
molt l’atenció que a l’any 2010, amb gran aldarull i amb gran
orgull per part del president d’aquesta comunitat autònoma, Sr.
Antich, i el president del Consell Insular d’Eivissa, Sr. Tarrés,
s’enviàs un comunicat urbi et orbi dient el Govern i els consells
signen un conveni de colAlaboració en matèria de carreteres, per
un total de 23,5 milions d’euros, el 29 de juliol de l’any 2010,
i el Consell d’Eivissa ni el 2010 ni el 2011 ves un euro. És que
clar, així jo també en firm de convenis! Però parlam de
qüestions massa serioses com per jugar amb altres
administracions, obligacions i contractes que es firmen amb
unes perspectives d’ingressos, que suposen una sèrie de
proveïdors i una sèrie de contractistes que tenen uns drets
adquirits, aquí no parlam de juegos florales, aquí parlam
d’obligacions que s’han d’acomplir i de treballadors i
d’empreses que hi ha darrera.

I el que aquest govern, crec que amb bastant èxit donada la
dificultat existent, intenta és posar ordre i pagar les factures,
primera obligació normal que s’havia convertit en anormal, en
realment excepcional pagar les factures. Crec que això és un
principi general bàsic no d’una administració, de qualsevol
persona, firmar les obligacions que pot acomplir, ni una més. Si
haguessin funcionat així avui no parlaríem d’aquest tema,
parlaríem de moltes altres coses que podríem fer; però com que
la situació és la que és ens toca parlar d’això, no per caprici ni
perquè vulguem fustigar l’oposició, crec que això als ciutadans
els és absolutament igual, ho hem de fer perquè hem de veure

com som capaços d’acomplir el que estam obligats i com som
capaços de redreçar l’economia d’aquestes illes.

Per això, Sr. Conseller, l’encoratjam a vostè, al seu equip i
a la resta del Govern a continuar fent feina en aquesta línia, amb
les dificultats que sé que troben; malauradament amb la manca
de comprensió i de suport de la resta de forces polítics, però, per
descomptat, el Grup Parlamentari Popular que dóna suport al
Govern està orgullós de la seva feina, conscient de les dificultats
que tenen per arribar als objectius que ens hem posat, però per
suposat convençut que amb la feina que es fa al final de la
legislatura els ciutadans de les Illes Balears entendran per què
els hem demanat els sacrificis que els demanam i per què el
Govern fa tot el que fa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara sí, torn de contrarèplica del Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Miri, estic convençut que les previsions que marquen el Pla
d’estalvi a molts dels seus capítols no només s’acompliran sinó
que se superaran quant a l’estalvi que es pugui aconseguir.

Miri, fa manco d’un any, res, fa molts pocs mesos que la
Central de contractació està constituïda, des del primer moment
va ser un dels objectius d’aquest govern perfilar, organitzar i
dissenyar correctament aquesta Central de contractació; estic
segur que dins l’any que ve, l’any que entra es veuran molt més
encara, ara ja es veuen, es veuran molt més els resultats quant
a contenció de la despesa, quant a control de la contractació que
tenim.

De qualque manera puc entendre que sàpiga greu, com ha dit
la portaveu, que es parli de l’herència rebuda, però clar, és que
és un factor molt important a tenir en compte perquè no és el
mateix partir d’una situació favorable, amb una economia
sanejada, amb uns pressuposts nets, que partir de la situació de
la qual partim, sí, sí, amb uns pressuposts prorrogats,
contractant per damunt de les possibilitats, fent entrar nous
empleats públics a un moment en què el Govern estava
pràcticament en fallida, doncs clar, sí, sap greu parlar de totes
aquestes qüestions, jo podria parlar de moltes altres coses que
no vull, no vull parlar ni d’auditories que tenguessin una utilitat
concreta o de remodelació de despatxos, miri, no, crec que no,
crec que els ciutadans no estan ara per a aquestes, el seu interès
és que el Govern pugui aturar la dinàmica en la qual estam
immersos per tal de sortir el més prest possible d’aquesta
situació.
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Respecte de la qüestió de les carreteres, torn a insistir, és que
sembla que, clar, és difícil debatre de vegades quan
l’interlocutor no vol veure el punt d’origen del fet; el punt
d’origen dels convenis de carreteres és el 2008, firmat per un
govern del pacte, firmat amb els consells insulars, amb unes
condicions. Li torn a insistir, la decisió de si hem de fer obres,
si hem de fer manteniment, escolti, és dels consells insulars, açò
és, açò és.

(Remor de veus)

L’únic que hem fet és reajustar les partides, no les llevam,
ho hem comunicat, hem tornar a firmar l’addenda; crec que la
diferència en l’estil de fer les coses s’ha notat d’una forma
radical entre l’anterior govern i aquest, un govern anterior que
no comunicava que va firmar una resolució unilateral, açò són
llenties, te les menges, a un altre govern que, davant la situació
econòmica que s’ha trobat, ha dit, escoltau consells insulars:
hem de derivar una part del pagament firmant una addenda cap
a una altra anualitat. Crec que açò és una forma, dins la penúria
que hi ha, és una forma correcta d’actuar per part del Govern de
les Illes Balears.

Respecte de la que havia oblidat abans, no és només que la
Central de contractació pugui superar els estalvis que es
preveuen en el Pla econòmicofinancer, sinó que, com deia
abans, el control centralitzat d’aquestes despeses ja suposa
també primer una font d’informació molt important per tal de
veure on es pot estalviar més encara, per tant torn a insistir en
aquesta qüestió del control centralitzat de les compres, per tal
d’obtenir aquests beneficis, que no seran només possibles
beneficis per a la pròpia administració del Govern de les Illes
Balears, sinó que, com saben vostès, està oberta també que els
consells insulars i els diferents ajuntaments s’hi puguin acollir
amb diferents serveis i matèries.

Per tant, torn a insistir que el Govern s’hi ha dedicat des del
minut zero a afrontar aquesta situació que ens hem trobat, amb
els instruments que entenem nosaltres que permeten afrontar i
aturar, com dic, el dèficit. I un dels principals és el Pla
econòmicofinancer que ha esmentat abans la portaveu del Partit
Popular.

I res més, l’únic que vull que consti és el meu convenciment
personal que la Central de contractació és un instrument útil,
record la portaveu del Partit Socialista que va expressar aquesta
mateixa confiança, i el temps llevarà o posarà raons i jo estic
segur que la posarà amb fermesa damunt la gestió d’aquest
govern.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, només queda
agrair la presència del Sr. Conseller i dels alts càrrecs que l’han
acompanyat.

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