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(Inici de la sessió no enregistrat)

LA SRA. RIERA I MARTOS:

(...) substituesc Sebastià Sagreras.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, presidenta, Jordi Marí substitueix Pilar Costa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ja està, no?

Debat i votació de l'escrit RGE núm. 12303/21,
presentat per la Conselleria de Presidència, Funció Pública
i Igualtat, mitjançant el qual se 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 plurianuals
corresponents als expedients del Servei de Salut de les Illes
Balears 3364 SSCC PA 502/21, Obres de reforma de la
urbanització del recinte de l'Hospital Psiquiàtric de Palma;
3344 SSCC PA 409/21, Subministrament d'acceleradors
lineals per a l'Hospital Universitari Son Espases, 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 3223 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.

Passam a l'únic de l'únic punt de l'ordre del dia d'avui, que
consisteix en el debat i votació de l'escrit RGE núm. 12303/21,
presentat per la Conselleria de Presidència, Funció Pública i
Igualtat, mitjançant el qual se 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 plurianuals corresponents als
expedients del Servei de Salut de les Illes Balears 3364 SSCC
PA 502/21, Obres de reforma de la urbanització del recinte de
l'Hospital Psiquiàtric de Palma; 3344 SSCC PA 409/21,
Subministrament d'acceleradors lineals per a l'Hospital
Universitari Son Espases, 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 3223 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.

La Sra. Secretària llegirà, d'acord amb la petició feta per la
consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, mitjançant
l'escrit RGE núm. 12303/21, de dia 12 de novembre, l'acord
que se sotmet a debat i votació a aquesta sessió de la Comissió.

Sra. Secretària?

LA SRA. SECRETÀRIA:

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts declara 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 plurianuals corresponents als expedients
del Servei de Salut de les Illes Balears 3364 SSCC PA 502/21,
Obres de reforma de la urbanització del recinte de l'Hospital
Psiquiàtric de Palma; 3344 SSCC PA 409/21, Subministrament
d'acceleradors lineals per a l'Hospital Universitari Son Espases;
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 3223 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, en els termes exposats als informes de la Direcció
General de Pressuposts de la Conselleria d'Hisenda i Relacions
Exteriors de dia 10 de novembre de 2021.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Secretària. Procedirem ara a obrir un
debat que s'ordenarà amb un torn a favor i un torn en contra de
deu minuts, i després un torn de rèplica de cinc minuts. En
primer lloc, m'agradaria que em digués cada grup si
intervendran a favor o en contra.

EL SR. COSTA I COSTA:

Disculpi, presidenta, nosaltres hi ha un expedient que
votaríem de forma diferent de la resta d'expedients. Per tant, no
faríem el mateix sentit de vot a un expedient que als altres.

LA SRA. PRESIDENTA:

Clar, en principi, estava pensada una única votació, com es
pot fer? Es pot fer votació separada d'un expedient o no? Ho
demano a la lletrada. Quin expedient en concret ...?

EL SR. COSTA I COSTA:

El d'obres de reforma de la urbanització al recinte de
l'Hospital Psiquiàtric de Palma i la resta. És el primer de tots.

LA SRA. PRESIDENTA:

El primer. Un minut. 

D'acord, posarem dos torns, a favor i en contra de tots ... és
que no sé com organitzar-ho. 

(Remor de veus)

Bé, em diuen que passem el torn als altres els diferents
grups parlamentaris i així ens aclarim una mica, i després farem
la votació per separat. 

Té la paraula, en primer lloc, el portaveu del Grup
Parlamentari Popular, el Sr. Antoni Costa.
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EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, presidenta. Tardaré un minut, un minut i mig
màxim, per tant, no hi haurà cap problema.

Debatem l'exempció de límits de l'article 65 de la Llei de
finances, per a nosaltres la variable clau per autoritzar o no
aquest tipus d'expedients és si els expedients es financen o no
amb fons europeus, si es financen amb fons europeus, entenem
que en principi tenen el finançament garantit i, si no es financen
amb fons europeus, entenem que hi ha més dubtes, i per això
demanàvem la votació separada. 

El primer dels expedients, el que es refereix a les obres de
reforma de la urbanització del recinte de l'Hospital Psiquiàtric
de Palma és es finança, segons puc observar, amb fons
europeus, i com que no s'hi finança, ens abstendríem quant a
l'exempció dels límits i, en canvi, la resta d'expedients que veim
avui sí que es financen amb fons europeus i, en conseqüència,
hi votaríem a favor.

Res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Ara és el torn de la portaveu del
Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Antonia Martín, a
la qual li donam la benvinguda.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Des d'Unides Podem donarem un vot
favorable a tots els punts que es proposen avui, entenent que
són totes elles unes obres imprescindibles i necessàries i que hi
ha hagut una pandèmia que ha dificultat que es poguessin dur
a terme. Evidentment, tant la rehabilitació que es planteja de
Verge del Toro, com la construcció de diferents centres de salut
i unitats bàsiques a l'illa de Mallorca, a més d'aquesta reforma
que s'està plantejant de l'Hospital Psiquiàtric, fa anys que són
imprescindibles.

En termes de salut mental, acabam de registrar al Congrés
dels Diputats una llei de salut mental que precisament ve a
exigir el que s'està plantejant amb aquesta reforma del
Psiquiàtric, sortir del model hospitalocèntric, ampliar i obrir
aquestes institucions que donen serveis a pacients de salut
mental i les seves famílies a la ciutadania, etc. 

Nosaltres veim que són obres necessàries, que hi ha hagut
dificultats per dur-les a terme i reptes que s'han hagut d'assolir
al llarg d'aquest temps, i per aquest motiu donarem un vot
favorable a tots.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Nosaltres, també en línia del que ha dit
el portaveu Grup Parlamentari Popular, el Sr. Costa, ens
abstendrem al primer punt que fa referència a la reforma de
l'urbanisme de l'Hospital Psiquiàtric de Palma, perquè no està
suportat amb programes europeus. Al segon punt de
subministrament d'accelerar dos lineals a Son Espases, que són
10 milions del mecanisme de recuperació i resiliència a través
de fons Next Generation, encara que tota la partida sigui de 16
milions, hi votarem a favor. I de les obres del Verge del Toro
i l'Hospital de Manacor, que en teoria ja s'havien aprovat fa un
parell de mesos, ..., ah!, hi ha un canvi, bé, com que també
vénen per fons React-EU i fons Generation, també hi votarem
a favor.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. A continuació, passam al
torn de paraula la portaveu del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, la Sra. Joana Aina Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Nosaltres, des de MÉS per Mallorca, votarem a favor de
tots els expedients, creim precisament que totes les inversions
que facin possible una sanitat pública de més qualitat i que
pugui arribar a més gent i, precisament, com més
infraestructures, millor, sempre és positiu, sigui aprofitant fons
europeus o sigui amb recursos propis. Vull dir, jo crec que el
fet que també es pugui disposar dels recursos propis també
mostren la bona feina del Govern en aquest sentit, i que, per
tant, precisament, no ha de ser un motiu per discriminar aquests
tipus d'expedients, segons el nostre punt de vista, al contrari,
també mostra que també hi ha una feina de bona gestió.

Per tant, nosaltres votarem a favor de tots els expedients.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Es El turno ahora de la
portavoz del Grupo Parlamentario VOX, la Sra. Idoia Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Nuestro grupo se va a abstener en la
votación del expediente sobre las obras de reforma de la
urbanización del recinto del Hospital Psiquiátrico, puesto que
compromete presupuestos de años futuros. En cambio, vamos
a votar a favor de los expedientes relativos a los acelerar los
aceleradores lineales de alta energía y a los del hospital Verge
del Toro, porque como se van a tramitar con cargo a fondos
europeos Next Generation no comprometen del mismo modo,
los presupuestos. 

Gracias. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Ribas. Per últim, té la paraula la portaveu del
Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Maria Antònia Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari Socialista
votarà a favor d'aquests cinc expedients o informes,
independentment que el fons de finançament sigui un o l'altre. 

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Truyols. Demano si algú vol fer ús del
segon torn o passam a la votació directament.

Idò passem a votar un expedient, per una banda, i la resta
d'expedients de l'escrit RGE núm. 12303/21.

En primer lloc votarem l'expedient 502/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots  a favor, cap en contra i 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar la resta d'expedients que conté aquest escrit
RGE núm. 12303/21.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots  a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, s'aprova la sol·licitud de 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, a què es refereix l'escrit RGE
núm. 12303/21.

Esgotat l'ordre del dia, s'aixeca la sessió. Bon profit a
tothom.
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