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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores diputades, senyors diputats, espero que
hagueu passat un bon estiu, comencem la sessió d’avui i, en
primer lloc, demanaria, per favor, si es produeixen
substitucions.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, presidenta, Maria Antònia Sureda substitueix Josep
Melià.

(Remor de veus)

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Sí, presidenta, Beatriu Gamundí substitueix Pilar Costa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Hay eco... un moment..., no sé si aturar, no aturar..., què em
diu el tècnic?

(Remor de veus)

OD: Si n’és el cas, debat i votació de l'escrit RGE núm.
6746/21, presentat per la Conselleria de Presidència, Funció
Pública i Igualtat, mitjançant el qual sol·licita la declaració
de l'exempció de l'acompliment dels límits establerts a
l'article 65.1 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de
finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per
a la imputació a exercicis futurs de les despeses pluriennals
corresponents als expedients del Servei de Salut de les Illes
Balears 3176 SSCC PA 94/21 (Obres de reforma i ampliació
de l'Hospital de Manacor), 3217 SSCC PA 184/21 (Obres
de reforma interior i ordenació de parcel·la de l'Hospital
Verge del Toro) i 3323 SSCC PA 103/21 (Concessió d'obres
per a la construcció, conservació i explotació de nou centres
de salut i unitats bàsiques de salut d'atenció primària a
l'Àrea de Salut de Mallorca).

Passem doncs, ja... començam, passam al debat de l’únic
punt de l’ordre del dia d’avui que consisteix en el debat i
votació de l’escrit RGE núm. 6746/21, presentat per la
consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, pel qual
sol·licita la declaració de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts
de l’exempció de límits establerts a l’article 65.1 de la Llei
14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, per a la imputació a exercicis
futurs de les despeses pluriennals corresponents a tres
expedients de contractació del Servei de Salut de les Illes
Balears.

La Sra. Secretària llegirà a continuació la part corresponent
a l’acord del Consell de Govern de 2 d’agost del 2021, que és
objecte del debat i votació d’aquesta sessió de la comissió. La
Sra. Secretària, la Sra. Irene Triay.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Gràcies, presidenta. 

“El Consell de Govern adoptà l’acord següent: sol·licitar al
Parlament de les Illes Balears, de conformitat amb l’article 45.4
de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i l’article 71.2 del
Reglament de la Cambra, la convocatòria de les sessions
extraordinàries que calguin de la Comissió d’Hisenda i
Pressuposts a fi que aquesta comissió declari, si escau,
l’exempció de l’acompliment dels límits establerts a l’article
65.1 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, per a la imputació a
exercicis futurs de les despeses pluriennals corresponents als
exercicis del Servei de Salut de les Illes Balears 3176 SSCC
PA 94/21, obres de reformes i ampliació de l’Hospital de
Manacor, 3217 SSCC PA 184/21, obra de reforma interior i
ordenació de la parcel·la de l’Hospital Verge del Toro, i 3223,
SSCC PA 103/21, concessió d’obres per a la construcció,
conservació i explotació de nous centres de salut i unitats
bàsiques de salut d’atenció primària a l’Àrea de Salut de
Mallorca, en els temes exposats a l’informes de la Direcció
General de Pressuposts de la Conselleria d’Hisenda i Relacions
Exteriors de 26 de juliol del 2021".

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Secretària. Procedim ara a obrir un
debat que s’ordenarà amb un torn a favor i un torn en contra de
deu minuts i un torn de rèplica de cinc minuts. En primer lloc
demanaria als diferents portaveus si intervindran a favor o en
contra. En primer lloc el portaveu del Grup Popular.

EL SR. COSTA I COSTA:

A favor, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ho anau dient, sí. Unidas Podemos?

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Aquí..., a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó? A favor.

Ciutadans?

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Grup Parlamentari Ciutadans, a favor.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

MÉS per Mallorca, a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

VOX?

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

En contra.
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LA SRA. PRESIDENTA:

El Pi?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

A favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Grup Mixt?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

A favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Partit Socialista?

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

A favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Comencem, doncs, els debats. En primer
lloc tindrà la paraula el portaveu del Grup Parlamentari
Popular, per un temps de deu minuts.

Sí, jo crec que és així, no?, Sí, per intervenir a favor, el Sr.
Antoni Costa del Partit Popular.

EL SR. COSTA I COSTA:

Bé, gràcies, Sra. Presidenta, molt bon dia, senyores i
senyors diputats. Bé, com acabam d’expressar, el Grup
Parlamentari Popular votarà a favor de l’exoneració,
l’exempció dels límits d’aquests expedients plurianuals,
d’aquests tres expedients plurianuals no sense fer una
referència, amb caràcter previ, a la necessitat que existeixin els
límits, els límits als expedients plurianuals de despesa en la
mesura que aquests expedients plurianuals suposen atribuir en
el futur una despesa present. 

En conseqüència, la Llei 14/2014, de finances de la
comunitat autònoma, que vaig tenir el plaer de fer-hi certs
plantejaments, i en aquest concretament record que hi vàrem
participar, crec que en primer lloc posar en evident la necessitat
que existeixin límits, i la necessitat que sigui el Parlament de
les Illes Balears i aquesta comissió, concretament, la Comissió
d’Hisenda, la que participi a l’hora de deixar exempts de
limitacions quan els límits assoleixin determinats nivells que
siguin qualificats jo crec que de molt elevats.

No sé si s’ha produït diverses vegades aquesta exempció de
límits, jo en aquesta legislatura no record que s’hagi produït
cap vegada, per tant és, entre cometes, la primera vegada que
es produeix en aquesta legislatura aquesta exempció de límits
i, per tant, en fi, crec que mantenir un debat seriós, amb rigor
de l’exempció o no dels límits a uns expedients plurianuals crec
que és del tot necessari, i és del tot necessari, repeteix, que

sigui la Comissió d’Hisenda i el Parlament de les Illes Balears,
on està representada la voluntat popular dels ciutadans, la que
aixequi o no aquests límits.

Per altra banda, vull posar de manifest que aquests tres
expedients plurianuals són de quanties elevades, són de
quanties elevades i, com a conseqüència de l’autorització de
l’exempció que farem avui mateix, se superen àmpliament els
límits que marca l’article 65 de la Llei 14/2014, de finances de
la comunitat autònoma.

El Partit Popular, però, com he dit abans, autoritzarà o
votarà a favor d’aquesta exempció i ho farà per diverses raons:
la primera és la necessitat de les inversions que es plantegen,
crec que són inversions en matèria d’obres en sanitat, que són
obres que són necessàries. Per tant, el primer argument que
motiva que el Partit Popular hi voti a favor és la necessitat
d’aquestes inversions.

I en segon lloc, hi votarem a favor perquè dues de les
inversions, concretament les obres de reforma i ampliació de
l’Hospital de Manacor i les obres de reforma d’interior i
ordenació de parcel·la de l’Hospital Verge del Toro, es
finançaran amb fons europeus, amb fons React-EU, europeus,
que són fons finalistes i, per tant, si no hi ha un fet..., en fi, una
desfeta extraordinària, són fons que es podran tenir amb certa
seguretat i, en conseqüència, aquests projectes tenen
finançament, entre cometes, garantit, finançament garantit i en
conseqüència no... en fi, no tenim dubtes que es podrà garantir
el pagament d’aquests expedients de despesa. En conseqüència,
aquest és un argument per a nosaltres rellevant, el fet que es
financi amb fons finalistes.

I el tercer expedient, que és la concessió d’obres per a la
construcció, conservació i explotació de nous centres de salut
i unitats bàsiques de salut d’atenció primària, a part de la
necessitat, és cert que es finança amb fons propis, però aquí
l’exempció no és tant per superar el llindar, sinó per superar
anualitats, per superar anualitats, en un període més llarg dels
10 anys, i per això s’ha d’excepcionar en aquesta comissió.

Entenem que..., bé, he de reconèixer que ens sorprèn un poc
que Unidas Podemos voti a favor de... per exemple això, no?,
vull dir, és una concessió d’obres, per tant, una concessió a
empreses privades, una col·laboració publicoprivada que està
molt bé que Unidas Podemos també hi participi votant a favor.

En resum i per acabar, el Partit Popular hi votarà a favor,
per les raons que hem esmentat i, en fi..., no tenc molta cosa
més a afegir.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Correspon ara el torn a la
portaveu del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra.
Martín.
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LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta, bon dia, diputats i diputades. Sí, Unides
Podem votarà a favor del punt de l’ordre del dia que tenim avui
a la Comissió d’Hisenda i hi votarà a favor per diverses
qüestions. La primera, que són unes obres imprescindibles. La
segona, que són obres que atenen un gruix molt important de la
població, a diferents illes evidentment, nosaltres treballam per
l’equitat en salut, per la sostenibilitat del sistema i per la
inversió en infraestructures que s’ha vist que són del tot
imprescindibles.

Atenen aquestes obres que es proposen l’atenció a la
cronicitat, la urgència, les consultes especialitzades i també la
promoció de la salut a Atenció Primària a diferents centres, tots
de rellevància.

I des d’Unides Podem supervisarem i estarem ben a sobre
que s’acompleixin aquests plecs, aquestes obres que es
proposen, evidentment la seva qualitat, no pot ser que tenguem
hospitals, com passa a la Comunitat de Madrid, on hi ha goteres
constantment, on cauen els sostres o metres que s’inunden, això
ho hem vist a les nostres illes, és a dir, aquestes obres han de
ser d’absoluta qualitat. I també estarem ben a sobre que hi hagi
incorporació de qüestions que tenguin a veure amb l’eficiència
energètica, com ja es posen en marxa a l’Hospital d’Inca.

Llavors, per necessitat, per la dimensió de les obres, per la
qualitat que nosaltres supervisarem que es dugui a terme i
sobretot perquè és una inversió imprescindible per a la sanitat
pública, nosaltres hi votarem a favor.

A més, hi ha una tercera qüestió i és que la utilització dels
fons React-EU han d’arribar a aquestes obres de l’Hospital de
Manacor i de Verge del Toro, fons propis, fons React-EU, en
definitiva, inversió a la sanitat pública de les nostres illes. I per
aquests motius des d’Unides Podem direm sí.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Passem el torn de paraula al
portaveu del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Marc Pérez-
Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta, diputats i diputades, bon dia. Bé,
nosaltres també ja hem manifestat que votarem a favor de
l’exempció dels límits de despesa pluriennals d’aquestes tres
expedients. 

És cert que el pressupost de Salut del Govern balear és un
dels més importants, però tots sabem que aquesta pandèmia ha
posat a prova el sistema sanitari, el sistema sanitari considerant-
ho públic i privat tot junt de les Illes Balears i convé fer
inversió per millorar-lo i aprofitar evidentment aquesta
possibilitat que tenim de rebre fons europeus, els fons que ja
estan assignats a les Illes Balears, els React-EU, i que, per tant,
és important i necessari que es destinin a infraestructures

sanitàries. Per tant, aquesta exempció de límits entra dins la
lògica de l’ús d’aquests fons.

Vull anunciar que sí, que nosaltres evidentment també
farem control que aquests React-EU s’utilitzin estrictament en
l’ús que tenen autoritzat, que no es destinin a altres despeses,
que puguin tenir problemes i que després impedeixin que tot el
procés de gestió d’aquests fons s’alenteixi. Per tant, aquestes
dues obres, sobretot els dos hospital, que són, aleshores, els dos
hospitals que són obres finalistes, evidentment no tindran en
principi problemes per poder acollir-se a aquests fons, però, bé,
nosaltres no donem un xec en blanc, sinó que estarem vigilants
que tot aquest procés es faci de la manera més eficient.

I sobre el tercer expedient, el de concessió d’obres de
construcció, conservació, d’explotació de nous centres de salut
i unitats bàsiques de salut a Atenció Primària, bé, ja ho han dit
portaveus anteriors, és necessari potenciar l’Atenció Primària
al sistema sanitari de les nostres illes i en aquest cas, com que
el problema de l’exempció és per al tema dels terminis que
superen els cinc anys, bé, també considerem oportú votar-hi a
favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pérez-Ribas. És el torn ara de la
portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, la Sra.
Joana Aina Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres també..., bé, he de dir
que també estic d’acord amb el Sr. Costa, que també hi ha
d’haver aquests límits i que hi ha d’haver un control del
Parlament en segons quins imports, a nosaltres en aquest sentit
també ens sembla bé, i que aquest tema precisament sigui aquí
avui a debat i que precisament tots els puguem conèixer amb
total transparència.

Respecte del contingut i per quin motiu se’ns demana
aquesta exempció de límits i quina són les inversions, creiem
que precisament el sistema hospitalari de les Illes Balears,
nosaltres sempre hem cregut que és molt important i que ha de
ser suficient a totes les illes i aquestes inversions són
necessàries precisament per tenir un sistema hospitalari que
pugui donar resposta a qualsevol situació amb normalitat, però
és que hem vist que precisament en aquesta situació de
pandèmia és molt més important que mai que també els nostres
hospitals estiguin a punt i estiguin preparats amb les millors
tecnologies, estiguin preparats en la millor situació de qualitat,
com s’ha dit, i de recursos.

Per tant, evidentment, MÉS per Mallorca sempre està
d’acord que es pugui millorar aquest sistema hospitalari, en
aquest cas Verge del Toro i l’Hospital de Manacor.

I en relació amb l’Atenció Primària, amb els centres
d’atenció primària creiem que és importantíssima la prevenció
que fan i la feina que es fa a l’Atenció Primària, cosa que de
vegades també veiem que a altres comunitats o quan hi ha
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partits que quan governen no hi dediquen tants de recursos.
Nosaltres estam molt satisfets de l’aposta que ha fet aquest
govern des de fa sis anys per la sanitat pública, que ens ha
permès afrontar aquesta pandèmia amb unes condicions molt
millor que..., vull dir, garantistes que segurament no haguéssim
pogut afrontar si no hagués estat així, una aposta per millorar
personal i per millorar infraestructures i evidentment aquesta
avui... aquestes infraestructures que veiem aquí avui és per
continuar amb aquesta feina, per la qual cosa nosaltres
evidentment hi donam suport.

I també donam suport al fet d’aprofitar les oportunitats que
ens donen aquests recursos que ens envia la Comunitat Europea
amb els React-EU, precisament per millorar aquestes
infraestructures, que tal vegada hem de ser conscients que amb
aquesta pandèmia s’han hagut de dedicar molts de recursos
sanitaris a fer front a moltes coses urgents i pot ser que moltes
previsions de millora d’infraestructures s’han hagut d’ajornar
i que, per tant, ara aquests recursos que vénen i aquests fons
europeus ens donen l’oportunitat precisament de posar-nos al
dia en totes aquestes infraestructures. 

Per tant, MÉS per Mallorca, sempre a favor de la sanitat
pública, sempre a favor de millorar els recursos, tant si és de
personal com d’infraestructures i, per tant, no pot més que
votar-hi a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Passam el torn de paraula
a la portaveu del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes,
la Sra. Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats, molt bon
dia. Bé, seré breu perquè també vull afegir-me a les paraules
que s’han dit.

És cert que és necessari que hi hagi una sèrie de limitacions
que no es puguin superar i sobretot amb unes quanties
determinades, però també és certa la necessitat que hi ha en
inversions, sobretot en aquestes infraestructures sanitàries que
s’han anomenat.

Jo crec que s’han d’aprofitar al màxim els fons europeus,
com també s’ha comentat, hi ha diferents reformes o
ampliacions que es poden fer amb aquests fons finalistes i
creiem que és important, i sobretot utilitzar aquests fons
europeus en aquest sentit, en infraestructures sanitàries davant
la situació que ens ha ocasionat aquesta pandèmia a nivell
sanitari també pensam, com dic, que és important.

S’ha comentat... les tramitacions, crec, per fer qualsevol
infraestructura i a nivell administratiu sabem que són llargues,
per tant, és important que el Govern intenti agilitar i facilitar i
iniciar el més aviat possible tota la paperassa que s’hagi de
moure, tots els temes burocràtics que s’hagin de moure perquè
després aquests fons no es perdin.

Així és que nosaltres, com no podem fer d’altra manera,
donarem suport a aquesta exempció. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Correspon ara el torn de
paraula al portaveu del Grup Parlamentari Mixt, el Sr. Josep
Castells i Baró.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. No hi ha res més a afegir als
arguments que s’han donat i, per tant, votarem a favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Passem ara, per últim en torns
a favor, el torn de paraula a la portaveu del Grup Parlamentari
Partit Socialista, Maria Antònia Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Moltes gràcies, presidenta. Bé, com la resta de companys,
exceptuat VOX, que ha determinat el seu vot en contra, estam
totalment a favor d’aquesta exempció dels límits que marca la
Llei de finances de la comunitat autònoma i precisament el que
volem és garantir aquestes noves... aquestes inversions,
inversions que són necessàries i urgents per dos motius: en
primer lloc, per un increment de la població i més concretament
per un increment de la població major, això evidentment
implica un increment de la demanda sanitària i el que es fa
simplement és ajustar l’oferta sanitària a aquesta demanda. I
també és important tenir en compte que aquests projectes vénen
a acabar amb aquesta obsolescència dels edificis, com per
exemple a l’Hospital de Manacor, i bé, també amb la
incorporació de nous centres de salut.

Són tres expedients, evidentment els dos primers, tant
l’Hospital de Manacor com l’Hospital Verge del Toro, el que
fan és exceptuar el límit de 5 milions d’euros quant a inversió,
i en el darrer expedient, en relació amb els nous centres de
salut, el que s’excedeix és el límit del nombre d’anualitats.

Com deia, per tant, inversions necessàries i urgents que el
que fan és posar a l’abast dels ciutadans de les Illes Balears, en
aquest cas un antic edifici, un antic immoble i tornar-lo posar
al servei de la societat mallorquina, per atendre les necessitats
tant assistencials dels pacients crònics com de les persones
cuidadores, i es calcula que aquest centre donarà assistència a
una mitjana de 360 pacients de llarga estada cada any. Per tant,
posam en valor aquesta important inversió, sobretot perquè
també es preveu que les obres de l’interior acabin donant una
superfície útil de més de 5.000 m2, amb 60 habitacions i entre
60 i 90 llits.

Pensam també que és importantíssim destacar les àrees o la
cartera de serveis prevists pel Pla funcional d’usos de
l’Hospital Verge del Toro, la qual cosa suposarà l’existència
d’una àrea d’hospitalització amb 4 unitats, una per planta; una
àrea ambulatòria, amb un hospital de dia, consultes externes i
una unitat d’estimulació cognitiva, i finalment una àrea de
suport clínic.
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Pel que fa a l’Hospital de Manacor també posam en valor
aquest projecte, com saben consistirà en un edifici de nova
planta que se situa davant de l’edifici actual, que consta de dos
soterranis d’aparcament, una planta baixa i tres pisos; un segon
cos d’edifici en la seva majoria de nova planta; i finalment la
tercera gran actuació serà eminentment de reforma interior.
Com deia, idò es tracta d’acabar amb aquesta obsolescència
que pateixen els nostres o molts dels nostres centres sanitaris.

I finalment, en relació amb el tercer expedient, són 9 centres
de salut, concretament Artà, Santa Margalida, Bons Aires, Sant
Joan, Montuïri, Pollença, Son Ferriol, Consell i Trencadors, i
crec que el mínim que podem fer és felicitar-nos que puguem
aprovar avui aquesta exempció a la limitació per tal de dur
endavant aquestes inversions sanitàries que tant necessita la
nostra societat balear.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Truyols. Ara, acabat el torn dels que
volien intervenir a favor, passem el torn al que vol intervenir en
contra, el Grup Parlamentari VOX, el Sr. Sergio Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Evidentemente desde nuestro
grupo no estamos en contra ni de la ampliación y mejora de la
red asistencial pública de estas islas, ni dudamos de la
importancia de la realización de estas obras, nosotros estamos
en contra de esta filosofía a la que ya estamos más que
acostumbrados de intentar poner controles al gasto y, al final,
buscar siempre una puerta de atrás donde saltárnoslo.
Actuamos así casi, diría yo, desde el principio de esta
democracia, no nos tomamos los presupuestos en serio, no nos
tomamos con el debido rigor el dinero público.

A mí en esto siempre me han dado mucha envidia los
Estados Unidos, que, si no consiguen aprobar los presupuestos,
se cierra la administración y los funcionarios se van a su casa,
pero aquí no. Aquí podemos estar años con presupuestos
prorrogados, podemos hacer cambios de partidas, ampliaciones
de crédito, el que venga detrás que pague, y esta no es la
manera de actuar, porque el ejecutivo tiene que ser responsable
de la ejecución del presupuesto y de la contención del gasto y
no puede siempre estar acudiendo a las puertas de atrás, que se
dota a sí mismo en la legislación, para saltarse una norma que
se supone que es de obligado cumplimiento.

Y es en contra de esa filosofía de actuar constantemente con
el dinero público de la que nosotros nos mostramos hoy en
contra, no evidentemente en contra de que se amplíe y mejore
nuestra red hospitalaria pública.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. Començaríem ara els torns
de rèplica i contrarèplica per un temps de cinc minuts. En

primer lloc, si vol intervenir, seria el Grup Parlamentari
Popular, Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

No en faré ús, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Costa... ai!, Sr. Costa. En segon lloc, passem
el torn de paraula a la portaveu del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies. Tornam reiterar el nostre compromís amb aquestes
modificacions imprescindibles per a la sanitat pública, tot el
contrari del que ha defensat la ultradreta, que es veu que no ha
entès de què parlam aquí avui.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

És el torn ara del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr.
Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta, no en faré ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Correspon ara el torn a la
portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, Joana Aina
Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Bé, breument, només vull dir que crec que hi ha grups aquí
que no entenen com funciona l’administració, el que fem avui
és un control extra més que posa la Llei de finances, no és anar
per cap porta de darrere. Per tant, que es llegeixin una mica la
llei i que coneguin un poc com funciona l’administració.

No en faré..., no diré res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Campomar. És el torn ara del Grup
Parlamentari El Pi, la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, no en faré ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sureda. Passem el torn al Grup Parlamentari
Mixt, no sé si ara vol parlar, Sr. Castells.
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, tampoc en faré ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. Correspon ara el torn a la Sra. Maria
Antònia Truyols del Partit Socialista.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com han manifestat els grups
parlamentaris que són socis del Govern, també estranyada per
la postura de VOX, o no estranyada perquè evidentment tots
sabem quines són les seves idees i les seves polítiques, vull dir-
li que, efectivament, també opín que no és anar per la porta de
darrere, perquè precisament som aquí ara, en seu parlamentària,
per avui aprovar, que així està previst, aprovar aquesta
exempció a les limitacions.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Truyols. Per últim passam el torn de
paraula al portaveu del Grup Parlamentari VOX, el Sr. Sergio
Rodríguez, no sé si vol intervenir. Em diu amb el cap que no
vol intervenir.

Així doncs, acabat el debat passam a la votació de la
totalitat de l’escrit RGE núm. 6746/21. Comencem la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots en contra..., perdó, 12 vots a favor, 1 en contra i cap
abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, queda aprovada la sol·licitud de declaració de
l’exempció dels límits establerts a l’article 65.1 de la Llei
14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, a què es refereix l’escrit RGE
núm. 6746/21.

Esgotat l’ordre del dia d’aquesta sessió extraordinària,
s’aixeca la sessió i els desitjo una bona última setmana.

Gràcies.
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