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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la Comissió d'Hisenda i Pressuposts que estava
prevista per a avui, 16 de desembre de 2021. Bona tarda,
senyores i senyors diputades.

Primer vull demanar, una altra vegada, si hi ha
substitucions.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, presidenta, Maria Antònia Sureda substitueix Josep
Melià.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, presidenta, Joan Mas substitueix Joana Aina Campomar. 

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sra. Presidenta, Pablo Jiménez sustituye a Antonia Martín. 

EL SR. SANZ I IGUAL.

Sí, presidenta, Antonio Sanz substitueix Josep Castells.

EL SR. MARÍ I TUR.

Sí, presidenta, Jordi Marí substitueix Pilar Costa.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Sí, presidenta, Joan Ferrer substitueix Maria Antònia
Truyols.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, diputats, diputades.

Punt únic: Debat i votació de l'escrit RGE núm.
14265/21, 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 a l'expedient d'acció concertada
del servei residencial per a persones grans en situació de
dependència a les illes de Mallorca i Eivissa, per als anys
2021-2025, amb l'entitat Sóller Invest, SL, i per a qualsevol
modificació que es pugui produir en la seva tramitació o
execució, sempre que no se superi l'import total de
l'expedient.

Passam al debat únic de l'ordre del dia d'avui que consisteix
en el debat i votació de l'escrit RGE núm. 14265/21, 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 a l'expedient

d'acció concertada del servei residencial per a persones grans
en situació de dependència a les illes de Mallorca i d’Eivissa
per als anys 2021-2025, amb l'entitat Sóller Invest, SL, i per a
qualsevol modificació que es pugui produir en la seva
tramitació o execució, sempre que no se superi l'import total de
l'expedient.

La Sra. Secretària llegirà, d'acord amb la petició feta per la
consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, mitjançant
l'escrit RGE núm. 14265/21, de dia 3 de desembre, l’acord que
se sotmet a debat i votació a aquesta sessió de la comissió.

Sra. Secretària?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Gràcies, presidenta.

“La Comissió d'Hisenda i Pressuposts declara l'exempció
per a 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 a l'expedient
d'acció concertada del servei residencial per a persones grans
en situació de dependència a les illes de Mallorca i Eivissa, per
als anys 2021-2025, amb l'entitat Sóller Invest, SL, i per a
qualsevol modificació que es pugui produir en la seva
tramitació o execució, sempre que no se superi l'import total de
l'expedient.”

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. Demano si volen
intervenir els diferents diputats de la cambra i portaveus, que
em diguin si a favor.

EL SR. COSTA I COSTA:

A favor, presidenta.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

A favor.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Abstenció, en torn de rèplica.

EL SR. SANZ I IGUAL.

A favor.

EL SR. MAS I TUGORES:

A favor.

EL SR. MARÍ I TUR:

A favor.
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EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

A favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

A veure, intent posar ordre, amb els diferents grups,
perdonin.

Donam pas ja als diferents portaveus que han volgut, que
veig que són tots, que volen participar en aquest debat. En
primer lloc, donarem la paraula al portaveu del Partit Popular,
el Sr. Antoni Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Moltes gràcies, presidenta, bon dia, senyores i senyors
diputades. El primer que m'agradaria dir en relació, no
estrictament amb aquest expedient, però sí en relació al que
debatem avui, que, per part del Grup Parlamentari Popular ens
sembla excel·lent que la Comissió d'Hisenda tengui la
possibilitat d’excepcionar i, per tant, decidir si s’exepcionen o 
no els límits quant a despeses plurianuals, tal com s'estableix a
l'article 65 de la Llei de finances d'aquesta comunitat autònoma. 

I dic això perquè el que fem avui, deixarem de fer-ho, si
s'aprova la Llei de pressuposts, tal com l'han plantejada vostès,
hi ha una sèrie de disposicions addicionals que el que fan és
retirar aquest control pressupostari que fem en aquesta
Comissió d'Hisenda.

No costa res fer-ho, de fet, acabam d'anunciar des del Partit
Popular que votarem a favor d'aquest expedient, per les raons
que ara mateix especificaré, però vostès, els grups
parlamentaris que donen suport al Govern, no volen ser
controlats, i això és al que nosaltres ens oposam frontalment. A
vostès els molesta profundament que aquesta Comissió
d'Hisenda pugui debatre el que debatem ara; amb els arguments
que vostès vulguin posar damunt la taula, nosaltres també els
posarem damunt la taula, ara mateix, però això és el que
deixarà de succeir com a conseqüència de la Llei en matèria de
fons europeus que varen aprovar l'altre dia, aquest mateix
dimarts, i la Llei de pressuposts.

Dit això, com acabam d'anunciar, votarem a favor d'aquest
expedient, perdó, d'aquesta exempció de despeses plurianuals
que se sol·licita. Primer, per la matèria a la qual afecta, que és
una acció concertada de serveis residencials per a persones
grans en situació de dependència a  Mallorca i a Eivissa, per
tant, en primer lloc, per la matèria a què afecta. I, en segon lloc,
votarem a favor perquè l'impacte sobre la despesa plurianual
afecta especialment l'exercici 2022, però no tant o no així
l’exercici 2023 i futurs.

En conseqüència, per les raons esmentades, matèria a la
qual afecta i impacte sobre les despeses plurianuals per a
exercicis futurs, amb especial incidència en el 2022, és cert,
però no amb tanta incidència, ni molt menys, en els exercicis 23
i fins a 2025, el vot del Grup Parlamentari Popular serà
favorable.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Passam el torn de paraula al
portaveu del Grup Parlamentari Unidas Podemos, el Sr.
Jiménez. 

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sra. Presidenta, nosotros sí que estamos de acuerdo no
solamente con el debate sino también con la finalidad de o el
objetivo por el que estamos aquí, en este momento, pues para
reconocer este gasto y esta..., bueno, básicamente esta cuestión.

Por lo demás,  lo que dice el Sr. Costa, bueno, pues, está en
su derecho, obviamente, pero no lo compartimos, pensamos
que el debate nunca lo rehuimos y que ahí estamos. 

Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Jiménez. Passam el torn de paraula ara
al portaveu del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr.
Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. El Grup Parlamentari Ciutadans, tal
com he anunciat, també votarem a favor per les justificacions
que ja s'han sentit, el tema, i que no compromet futurs
pressuposts perquè té un impacte molt reduït.

I sí lamentem que sigui aquesta la darrera reunió de la
comissió on es tractin temes d'aquesta índole.

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Passem ara el torn al
portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Joan
Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Nosaltres votarem a favor.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Mas. No havent cap portaveu del Grup
Parlamentari VOX, passem la paraula al portaveu del Grup
Parlamentari Mixt, el Sr. Antonio Sanz. 

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, presidenta. Com he dit abans, votarem a favor per
les qüestions esmentades.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Sanz. Per últim, passem el torn al
portaveu del Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Marí. 
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EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, presidenta. Res, simplement per anunciar el nostre
vot favorable, per dir que aquest debat no hauria de ser un
debat de parlamentarisme o de Parlament sí o Parlament no,
sinó estrictament de la iniciativa que hem d’aprovar, però, en
tot cas, he de dir-li, Sr. Costa, que el paper del Parlament dins
l'activitat política d'aquesta comunitat pensam que és l'adequat
des que han tornat els governs progressistes i molt diferent al
que hi havia els darrers anys, quan vostè també formava part
del govern de Bauzá. Cap molèstia, cap molèstia absoluta a
passar pel Parlament.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Marí. Passam ara als torn de
contrarèplica, demano si algú vol intervenir. Donem pas doncs
a la portaveu del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes,
la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Des del
nostre grup parlamentari no és que hi hagi o tenguem qualque
problema amb el tipus d'aprovació, simplement és que l'horari
era posterior, el portaveu, que és qui controla aquests temes, no
era aquí, i per això jo m'abstenc perquè no sé els fons dels
temes. 

De totes maneres, sí que amb el comentari que ha fet el
portaveu, el Sr. Marí, del Grup Socialista, si no hi havia
inconvenient en debatre aquests temes a la Comissió d'Hisenda,
per ventura pertocava no tocar-ho en els pressuposts. 

Res més, gràcies presidenta 

LA SRA. PRESIDENTA:

La informo, Sra. Sureda, que és Comissió d’Hisenda, no és
debat de pressuposts en aquest moment.

Moltes gràcies, Sra. Sureda. En torn de contrarèplica no sé
si volen tornar parlar. Cap portaveu vol tornar parlar.

Acabat el debat, passem, doncs, a la votació de la totalitat
de l’escrit RGE núm. 14265/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

10 vots a favor, cap en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, s’aprova 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 fiances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, a què es refereix l’escrit RGE núm. 14265/21.

Esgotat l’ordre del dia d’aquesta sessió, s’aixeca la sessió.
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