
DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 351-1992 Fq.Con.núm. 33/27 X legislatura Any 2022 Núm. 101

 

Presidència
del Sr. Juli Dalmau i De Mata

Sessió extraordinària celebrada dia 16 d'agost de 2022 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

Debat i votació de l'escrit RGE núm. 6768/22, 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 pluriennals
corresponents a l’expedient del Servei de Salut de les Illes Balears 3600 SSCC PA 331/22, obres per a la construcció de l'edifici B i
la demolició d'edificis de la parcel·la A i la seva urbanització del nou complex sociosanitari de Son Dureta.. . . . . . . . . . . . . . . 2464

 



2464 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 101 / 16 d'agost de 2022 

EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores diputades i senyors diputats. Primer, vull
agrair-los la seva assistència avui en aquesta comissió.
Començarem la sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si
es produeixen substitucions.

LA SRA. CANO I JUAN:

Sí, Sr. President, Sílvia Cano substitueix Pilar Costa.

EL SR. SANZ I IGUAL: 

Sí, Sr. President, Antonio Sanz substitueix Josep Castells.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte, gràcies. 

Debat i votació de l'escrit RGE núm. 6768/22, 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 pluriennals corresponents
a l’expedient del Servei de Salut de les Illes Balears 3600
SSCC PA 331/22, obres per a la construcció de l'edifici B i
la demolició d'edificis de la parcel·la A i la seva
urbanització del nou complex sociosanitari de Son Dureta.

Passarem 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.
6768/22, 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 pluriennals corresponents a
l’expedient del Servei de Salut de les Illes Balears 3600 SSCC
PA 331/22, obres per a la construcció de l'edifici B i la
demolició d'edificis de la parcel·la A i la seva urbanització del
nou complex sociosanitari de Son Dureta. 

En aquest sentit, la secretària llegirà, d'acord amb la petició
feta per la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat,
l'acord que se sotmet a debat i votació en aquesta sessió de la
comissió.

LA SRA. SECRETÀRIA:

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts declara l'exempció del
compliment 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 plurienuals corresponents als expedients
del Servei de Salut de les Illes Balears 3600 SS CC PA
331/2022, obres per a la construcció de l'edifici B i la
demolició de l'edifici de la parcel·la A i la seva urbanització del
nou complex sociosanitari de Son Dureta, en els termes
exposats a l'informe de la Direcció General de Pressuposts de

la Conselleria d' Hisenda i Relacions Exteriors de dia 26 de
juliol de 2022.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, secretària. Procedim ara a obrir el 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. Per això, abans
demanaria als grups que es pronunciïn si mantindran un
posicionament favorable, contrari o  si s’abstindran per poder
ordenar el debat.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, president, esperarem al final del debat de les
intervencions de la resta de grups polítics, especialment del
grups polítics que donen suport al Govern per acabar de decidir
entre vot favorable o abstenció. Per tant, intervindrem en el
torn d'abstenció. 

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Unides Podem donarem suport a la iniciativa.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

El Grup Parlamentari Ciutadans també esperarem el torn de
fixació de posició per decidir finalment el sentit del vot.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

El Grup Parlamentari Socialista votarà a favor.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

MÉS per Mallorca votarà a favor. 

EL SR. SANZ I IGUAL:

El Grup Parlamentari Mixt donarà suport a aquesta
proposta.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Des d'El Pi ens hi abstindrem. 

EL SR. PRESIDENT:

D'acord. Essent així començarem amb les intervencions dels
grups parlamentaris que han manifestat el seu posicionament
favorable a aquest expedient. Per tant, té la paraula la Sra.
Antònia Martín, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, president. No, no calen deu minuts per donar
suport a la iniciativa. Evidentment Son Dureta ha tengut un
passat, un passat d'èxit en l'atenció a milers i milers de persones
d'aquesta comunitat autònoma, a pacients i familiars de totes les
nostres illes, va ser hospital de referència de la nostra comunitat
autònoma en donar una atenció d'absoluta qualitat.
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En la pandèmia ha tengut un rol fonamental també amb
l’administració de les vacunes de la COVID i amb la realització
de tot tipus de proves diagnòstiques, i ara hem de mirar cap al
futur i en aquest futur, des d'Unides Podem, els donarem suport
a aquesta iniciativa perquè, evidentment, tot l’equipament
sociosanitari que es planteja és imprescindible i, a més,
l’enfocament d’obertura cap a la ciutadania en connectar el
bosc de Bellver amb les barriades d'aquesta zona de Palma
també és important.

I també hi donarem suport des d’Unides Podem perquè
parlam d'una gestió pública i aquest equipament ha de ser
públic. En cap cas no s'han de repetir errades del passat, com
fer, per exemple, pàrquings de pagament, que ens va passar a
Son Espases, o parlant de Son Espases, que va venir a substituir
el de Son Dureta, mai no es va entendre per part dels que vàrem
estudiar allà, ens hi formàrem i treballàrem, mai no es va
entendre la curtesa de planificar un hospital de referència
enmig de dos polígons industrials i de la Universitat de les Illes
Balears, no sabem si pensaven que les ambulàncies volarien o
com hi arribarien els pacients.

 En aquest sentit, per la idoneïtat del projecte i per la gestió
pública cent per cent i per la necessitat evident que aquesta
infraestructura es posi en marxa a les nostres illes i a la nostra
ciutat, des d' Unides Podem hi donarem suport.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Ara pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Nosaltres des de MÉS per Mallorca sempre hem
estat d'acord que la infraestructura de Son Dureta havia de tenir
una reconversió, havia de ser precisament un altre puntal de la
nostra logística sanitària de les nostres illes. 

Evidentment, ens hagués agradat que aquest inici d'aquest
expedient hagués arribat abans. Imaginam també que la qüestió
que hem passat dos anys de pandèmia, hem hagut de fer front
a una situació sanitària anòmala i molt greu, ha impedit
accelerar aquest procés.

En qualsevol cas, creiem que és una bona notícia tant per
als residents de la zona com també per a tota la ciutadania de
les Illes Balears i també de Mallorca que es faci la passa
endavant, la primera passa per urbanitzar aquest... per fer
aquest complex sociosanitari, un hospital de llarga estada, un
centre de salut, un SUAP i una inversió de quasi 94 milions
d'euros.

Evidentment, és una obra llarga, és una obra que té previst
finalitzar el 2027-2028, però com més aviat es posi endavant
molt millor.

Des de MÉS per Mallorca el que volem, precisament, són
infraestructures públiques sanitàries d’aquests tipus que
afrontin situacions, perquè aquests hospitals de llarga durada

també veiem que de cada vegada tenen més demanda perquè
també tenim una població cada vegada més envellida, cada
vegada que viu més temps i que cada vegada necessitam
precisament aquest tipus de complexos sociosanitaris. 

Per tant, des de MÉS per Mallorca, el vot a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Campomar. Per part del Grup
Parlamentari Mixt té la paraula el Sr. Antonio Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President. Bé, com bé hem indicat donarem
suport a aquesta proposta perquè el que queda clar és que el
canvi de paradigma en l'atenció sanitària és obvi. Ara mateix
hem d’atendre un munt de malalties cròniques atès que la salut
i la longevitat de les persones és cada vegada major i hem
d'afrontar ja malalties que siguin cròniques i no tant d'episodis
aguts, com es fa a l'hospitalització normal. 

Històricament havia hagut saturació als hospitals ordinaris
justament per fer front a aquesta atenció crònica més complexa
o menys complexa i és necessari que disposem d’instal·lacions
per poder donar justament aquesta atenció a la cronicitat a totes
les Illes Balears.

Des de Formentera, òbviament, si algun pacient necessitàs
d’aquesta atenció sabem que també hauria de ser traslladat a
l'illa de Mallorca, però és cert que l'atenció de pacients crònics
és molt important i, per això, li donarem suport a aquesta
proposta, per poder disposar dels expedients de despesa com
pertoca per ara i per al futur.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sanz. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Maria Antònia Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Gràcies, president. Des del Grup Parlamentari Socialista no
podem més que donar suport a aquest acord perquè,
evidentment, és donar suport a l'enfortiment dels serveis
públics fonamentals. Necessitam aquest espai sociosanitari
adaptat a la realitat social d'aquestes illes.

Altres companys han fet referència a l'envelliment de la
població, per tant, no podem més que estar satisfets amb
aquesta iniciativa de la construcció d'aquest edifici B i de la
demolició de la parcel·la A per tal de tenir en marxa aquest nou
complex sociosanitari de Son Dureta amb aquesta despesa
plurianual compromesa per a l'any 2023 del 94,7%; 2024,
68,30%; 2025, 55,69%: 2026, 17,92%, i 2027, el 12,5%. 

Per tant, com deia, reiterar aquest posicionament a favor i
sobretot per tal d'agilitar la tramitació de l’expedient en totes
les fases d'execució.
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I només estar orgullosos que a la fi arriba aquest espai
sociosanitari i esperem que a l'any 2027 en puguem gaudir
plenament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Truyols. Ara iniciaríem els
posicionaments dels grups parlamentaris que han manifestat el
seu posicionament en contra, no sé si el Grup Parlamentari
Popular es manté..., després d'haver escoltat, abstenció.

Idò crec que pertoca el torn del Grup Parlamentari VOX, la
Sra. Ribas, deu minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente, buenos días a todos los asistentes a esta
comisión. Una vez más, nos encontramos con los grupos que...,
con un Gobierno balear que lo que hace es pedir una excepción
a la Ley de finanzas de la comunidad autónoma. Continuamente
es la tónica general, el Gobierno de estas islas es incapaz de
atenerse a las reglas del juego, incapaz de gestionar los
servicios públicos tal y como está previsto en la legislación y
tienen que venir a esta Comisión de Hacienda a pedir
excepciones, esta vez estamos hablando de la ampliación del
servicio, de los servicios o de la red de servicios socio-
sanitarios.

Evidentemente, nuestro grupo considera que es necesario
ampliar esta red de servicios socio-sanitarios, pero también
creemos que se debe hacer de una forma responsable. Lo que
no podemos es estar apelando a la necesidad de prestar
servicios públicos y, a la vez, comprometiendo a generaciones
futuras continuamente, por encima de los máximos legalmente
previstos, en cuanto a los gastos plurianuales y que el equipo de
Gobierno no nos diga de dónde piensa sacar esos recursos
económicos en el momento en que haya que hacer frente a
ellos. Porque, es cierto que tenemos que gestionar unos
servicios públicos; es cierto que, además, por ley, la gente tiene
derecho a tener esta asistencia, esta Ley de Dependencia, que
dice que las personas dependientes tienen que tener esta
asistencia, pero también es cierto que la comunidad autónoma
tiene que poder llevar a cabo esta prestación de servicios
públicos de forma coherente, de forma responsable, y no
desperdiciando el dinero, despilfarrando el dinero que tienen en
otros servicios que no son necesarios, que no hay ninguna ley
que diga que tienen que estar y, a cambio, vamos endeudando
cada vez más la administración pública.

Por tanto, nosotros estamos a favor de ampliar la red de
servicios socio-sanitarios en Mallorca, creemos que es
absolutamente necesario, pero estamos en contra de que se siga
despilfarrando el dinero en cosas que no son necesarias y que
no se destine correctamente a lo que debe destinarse.

Luego pasa lo que pasa, que vienen las crisis y gente que
presta servicios en la administración pública, pues no cobra.
Hemos visto funcionarios en ayuntamientos meses y meses sin
cobrar la nómina; hemos visto ayuntamientos sin poder pagar
la luz; hemos visto a la comunidad autónoma de las Islas

Baleares sin pagar a sus proveedores, gente al borde la ruina,
gente arruinada porque la comunidad autónoma les dejó
tirados; y luego, ¿qué pasa? Que hay un cambio de gobierno,
porque esto es inevitable, la alternancia política en democracia
siempre está ahí, y dentro de 20 años oiremos a los que ahora
gobiernan decir que los que llegaron después recortaron y que
son los culpables de todo, pero los culpables son los que ahora
mismo no están previendo las cosas como deberían hacerlas.

Y recuerden quienes son los que están gobernando ahora,
que han tenido 7 años, para poder llevar a cabo sus proyectos
y que en último año, antes de las elecciones nos vienen ahora
con solicitudes de excepciones a la Ley de finanzas, para poder
llevar a cabo sus actuaciones, mientras que han estado gastando
el dinero alegremente en gasto ideológico, en propaganda, en
un montón de cosas que no son necesarias: tenemos una
televisión pública que nos ha costado ya 1.000 millones de
euros desde que se fundó, imaginen lo que podríamos haber
hecho con todo ese dinero, para las personas dependientes en
nuestra comunidad autónoma.

Gracias, presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Iniciarem ara, idò, el torn dels
grups que es posicionaran en l’abstenció. Per tant, té la paraula
el Sr. Sagreras, per un temps de deu minuts.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, moltes gràcies, president. Finalment farem una abstenció
a l'exempció del límit de despesa que es proposa en aquesta
iniciativa. A l’ordenament del debat hem dit que estàvem entre
el vot positiu i l'abstenció i crec que fa falta explicar-ho,
maldament ara, ja al final del debat, a l’inici de la meva
intervenció, hagi anunciat el sentit del meu vot. 

Venim reclamant al Govern, especialment els darrers
mesos, més i millor gestió dins l'àmbit sanitari, més i millors
infraestructures i més recursos humans, millors no, perquè el
capital humà i els professionals del nostre sistema de salut són
immillorables.

Hem considerat molt millorable la gestió dins l'Atenció
Primària en els nostres centres de salut, no dic res nou, canta a
la vista, és evident que fa falta molta gestió, és evident que els
ciutadans ho noten i ho reclamen.

També hem reclamat millor gestió sobre les intervencions
quirúrgiques i les llistes d'espera, i també hem reclamat
millorar, en general, les infraestructures sanitàries i d'això tracta
també aquesta iniciativa. Però creiem que hi ha un parell de
coses a posar damunt la taula, creiem que hi ha un parell de
reflexions a haver de fer. I per ventura, quedaran damunt la
taula per a propers debats, aquest pot ser que sigui més de
tràmit o de tipus més tècnic, un debat sobre la despesa de la
sanitat dins la Comissió d'Hisenda, però fa falta dir aquest
parell de coses.

No hem vist en lloc, no se’ns ha explicat que aquest
projecte es financi amb fons europeus, si hagués estat així, ja
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no haguéssim tengut cap dubte des del principi i hi haguéssim
votat favorablement, és evident. Hem de pensar i saber cert, no
hem de ser ingenus, que la quantitat d'aquesta inversió és molt
elevada, quasi 100 milions d'euros, i no només això, no només
les inversions inicials, sinó que aquest projecte generarà una
fortíssima despesa estructural a futur: més despeses de
funcionament, més manteniment, més personal, més electricitat
i el futur, com tots sabeu, no hem de ser ingenus, en aquests
moments és incert. Per tant, també és incert el finançament
d'aquestes grans inversions. 

Tots sabem que de cara a futur, ens trobam amb un elevat
nivell d'incertesa econòmica, per exemple, tenim una bona
temporada turística, però les famílies ho passen més malament
que mai, tenim una inflació desbocada, els sous i els marges
empresarials són relativament més petits i tots els experts
indiquen que ens hem de preparar per a mesos econòmicament
difícils. 

També s’ha de dir avui que aquesta passa, a iniciativa del
Govern, el que esperam des del Grup Parlamentari Popular és
que no sigui un postureo només perquè s’acosten les eleccions,
que es troben a nou mesos vista. Som a finals de legislatura i no
hi ha notícia de cap ni una infraestructura rellevant que hagi fet
la presidenta Armengol els darrers 8 anys. Aquest mateix
projecte que discutim avui l'han presentat cada any un parell de
pics, és recurrent com anunci per part de la presidenta en el
debat anual dels pressuposts, i encara s’està en fase..., encara
no han començat la demolició dels edificis anteriors. 

Per tant, ens abstendrem, volem que es millorin les
infraestructures, sobretot les sanitàries, però que constin les
observacions fetes, precaució per les despeses estructurals que
es generaran amb aquest projecte i control que no sigui un
enganada, que no sigui de bromes, un tràmit més el que fem
avui per poder fer un anunci d'infraestructura a finals de
legislatura, però que, una vegada més, com ens té avesats la
presidenta Armengol, sigui només un anunci que no es faci mai
realitat.

Per tant, nosaltres ens abstendrem.

Gràcies president.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Sagreras. Pertoca el torn al
Grup Parlamentari Ciutadans, per tant, té la paraula el Sr. Marc
Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. El Grup Parlamentari Ciutadans també
s'abstendrà, després d'haver sentit les intervencions dels
diferents portaveus dels grups parlamentaris. Primer, perquè
presentar aquesta sol·licitud d’exempció de límits de despeses
plurianuals fora del període legislatiu, demanant una sessió
extraordinària, ja demostra que es fa a correcuita, i a correcuita
s’ha fet perquè realment consideram que aquesta documentació
que se’ns ha presentat és prou insuficient per prendre una
decisió que fa referència a quasi 94 milions d'euros. 

És cert, i des del Grup Parlamentari Ciutadans,
evidentment, estam absolutament a favor de millorar les
infraestructures sociosanitàries de les nostres illes i, en el cas de
Son Dureta, és evident que és un indret propici per poder
construir aquestes instal·lacions i que, evidentment, s'han de
fer, com bé anuncien des del Govern des de fa ja moltíssims
d'anys, i justament ara és quan ha de presentar aquesta
sol·licitud, demostrant que fins ara pràcticament no s'havia pres
seriosament aquesta iniciativa. 

Bé, per no afegir més del que ja s’ha dit, evidentment estam
a favor que es construeixi aquest complex sociosanitari, estam
a favor que els ciutadans de les Illes Balears tinguin una
infraestructura sanitària correcta per a les seves necessitats,
però considerem que empreses, i a falta de pocs mesos per ja
fer la llei de pressuposts, on s'hauria d'incloure ja aquesta
despesa, consideram que és massa precipitat i, per tant, ens
abstindrem. 

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Per part del Grup
Parlamentari El Pi té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

Gràcies, president. Bé, dir que substituesc el Sr. Josep
Melià, que quan s'han dit les substitucions jo no havia arribat. 

Bé, evidentment, nosaltres estam totalment a favor d’aquest
projecte sociosanitari que es va presentar dins la legislatura
passada, per a Son Dureta, però s'ha presentat fora d'un període
ordinari, després de ser un projecte, com dic, que es va
presentar i mostrar i explicar dins la legislatura passada dient
que era un projecte prioritari i molt necessari, cosa que
compartim totalment.

Però durant aquesta legislatura no se n'ha explicat res, no
s'ha presentat el projecte, si hi ha hagut modificacions, pensam
que ens falta informació. Aquí hi ha una..., a tots els projectes
que han presentat les diferents administracions s'han hagut de
fer actualitzacions de preus molt importants, cosa que tampoc
no en tenim constància en llegir l’informe, i aquests 94 milions
poden pujar de manera exponencial. Crec que és un tema que
s'hauria de tenir en compte i s'hauria d'haver estudiat.

Pensam que si hi ha hagut canvis al projecte per part de
Salut i per part de Serveis Socials, o per part de Serveis Socials
s'haurien d'haver presentat a les comissions pertinents.

Per tant, tot i que veiem que és un projecte necessari, a nou
mesos de les eleccions, com dic, ens falta informació i, atès que
tampoc el nostre vot no és imprescindible, pensam que
s'haurien d'haver tengut més en compte la resta de grups
parlamentaris per donar-los aquesta informació i que el vot fos
favorable. Per tant, nosaltres ens hi abstendrem. 

Gràcies, president. 
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Iniciarem ara el torn de rèpliques, per
tant, té la paraula la Sra. Antònia Martín, per un temps de cinc
minuts. 

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, president. La veritat és que sobta, sobta que els
partits de dretes avui no donin suport a aquesta iniciativa. Ens
han dit que escoltant o sentint les nostres intervencions per
ventura canviarien d'opinió, i després hem vist com llegien les
intervencions, llavors, hi havia poc marge de millora o de
convenciment per la nostra part cap a ells.

Vegem, dels diferents arguments, s'ha posat damunt la taula
que, bé, s’estaria a favor que es faci, però no que es gastin els
doblers. Vegem, parlam d'una residència amb 120 places per a
gent gran, fa falta o no fa falta a la ciutat de Palma i a tota
Mallorca una residència d'ancians? I tant que sí. 

S'aprova també que es posi en marxa un sociosanitari per
atendre pacients grans, però també a aquells efectes de
malalties degeneratives, pacients crònics pluripatològics que
necessiten d'una determinada atenció i altre tipus de serveis
addicionals i, a més, amb una mirada oberta, ben igual que la
que s’aplica al psiquiàtric on s'ha esbucat el mur, no?, oberts a
la ciutadania perquè es pugui gaudir del bosc de Bellver. 

Llavors, certament qualque grup devia pensar i deu estar a
favor que s'obrin residències, però amb treballadors
externalitzats, amb treballadors precaris. Veiem com moltes
treballadores de residències van a fer feina a l'hostaleria perquè
diuen que les condicions són absolutament lamentables,
precàries i molt i molt pesades a l’hora de fer feina. Llavors,
hem de tenir serveis, però endemés hem de tenir serveis dignes,
serveis públics on es pugui fer un control, que siguin serveis de
qualitat, que funcionin amb eficiència, on aquesta inversió
realment doni un retorn positiu cap a la ciutadania. I això és el
que defensam. 

I en relació al fet que es faci fora del període extraordinari,
idò, aquí hi som per fer feina i s’ha presentat quan s’ha pogut
presentar, tant de bo s'hagués presentat fa tres o quatre anys, ja
ens hagués agradat ben molt que això, aquestes obres, no
haguessin estat aturades i s'haguessin pogut fer! Això és una de
les crítiques que nosaltres també fem, però, bé, ha arribat a
aquest moment. Llavors, en aquest moment tenim l'opció de
donar suport a aquesta iniciativa i nosaltres pensam que seria
un bon dia perquè poguéssim afegir i anar de la mà i que es
pogués aprovar per unanimitat.

Si no és el cas, esperem que al llarg d'aquest temps, on es
faci aquest control parlamentari de totes les obres i de tot el que
es fa, idò, es pugui donar aquest vistiplau. Si no pot ser avui,
per a nosaltres l’important és que encetam un camí, un camí
positiu, tant de bo haguéssim començat a caminar abans, però
és una infraestructura i uns equipaments molt necessaris que
s'han de posar en marxa i per això hi donarem suport. 

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies, Sra. Martín. Continuam amb el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, Sra. Campomar. 

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Molt breument. Nosaltres reiteram el suport al projecte i és
evident que, ja ho he dit a la meva primera intervenció, i en
això coincidesc amb una part de l'oposició, tant de bo que
aquesta obra i aquesta proposta s'hagués començat abans,
perquè és una proposta que ja va néixer la legislatura passada
i que, per tant, evidentment a nosaltres també ens hagués
agradat que s'hagués donat el seu impuls molt abans que ara.

Bé, som al moment que ens trobam i, per tant, creiem
positiu que al final es faci, que es faci aquesta inversió de quasi
94 milions d'euros, precisament, com hem dit, per a un tipus de
proposta, un tipus d'atenció sanitària imprescindible, futura,
que és sobretot la part de llarga estada, la part de crònics, la
part que dóna lloc a les persones, que cada vegada hi ha més
persones que envelleixen, que viuen més temps a les nostres
illes i que, per tant, necessitam disposar d'aquestes
infraestructures. Per tant, reiteram el nostre suport.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula el Sr. Antonio Sanz. 

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President, seré molt breu, però sí que és cert
que el Grup Parlamentari VOX no ha decebut amb la seva
posició de dir sí que estam d'acord, però no diu com es farà,
parla de temes futurs, parla d’ajuntaments... m'agradaria saber
quin és l’ajuntament al qual no es paguen, aquí, a les Illes
Balears, aquestes nòmines que diu, perquè jo no en conec cap.

El que sí és cert és que, si és una infraestructura que fa falta,
hi ha un informe de la Direcció General de Pressuposts avalat
pels serveis jurídics que vénen de serveis tècnics, òbviament,
que indiquen la necessitat d'aquesta exempció, que ho diu
l'article 65 de la Llei 14/2014, ja diu com s’ha de fer
exactament per si s'ha de fer aquesta qüestió, dins la legalitat es
fa i ha de passar per aquesta comissió, justament perquè tingui
tota la validesa parlamentària i democràtica necessària; que la
democràcia també és que les coses passin per la seu
parlamentària, com és aquesta qüestió.  

És per això que reiteram el nostre suport a la necessitat
d'aquesta infraestructura i, per tant, sí és necessari que es faci.
Òbviament és molt polit dir: fa falta, ho vull, però no dic com
fer-ho, però sí que dir que no volem..., no voten a favor d’açò,
d’acord? Alguna proposta, jo no n’he sentida cap, he sentit no,
no he sentit cap proposta per part del Grup Parlamentari VOX.

És per això que li donarem suport. 

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sanz. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la Sra. Maria Antònia Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ: 

Gràcies, Sr. President. Bé, queda clar que aquesta
infraestructura sociosanitària és una necessitat, i fins ara el que
hem sentit són excuses per no votar a favor precisament d’un
acord que adapta els espais sociosanitaris a la realitat social de
les nostres illes. Per tant, no podem més que reiterar el nostre
vot a favor.

I vull recordar que la dreta, durant els anys de l'anterior
legislatura no va fer més que tancar determinats serveis
sociosanitaris els capvespres i dur endavant una política
d'acomiadaments de molts sanitaris. Per tant, davant aquesta
situació nosaltres no podem fer més que tot el contrari, com
deia, el Grup Parlamentari Socialista aposta per l’enfortiment
dels serveis públics fonamentals i, com no, aposta per aquesta
iniciativa de donar suport amb un mecanisme utilitzat
moltíssimes vegades en aquesta comissió per tal d’agilitar la
tramitació dels expedients.

I repetesc que no podem més que donar suport a aquest
acord. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Truyols. Per part del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares té la paraula la Sra. Ribas, per un temps
de cinc minuts. 

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Miren, si ustedes planifican o el
Gobierno al que ustedes dan apoyo planifica una actuación que
es necesaria, lo normal es que esto vaya acompañado de un
plan económico realista que se pueda aplicar y que no implique
mayor endeudamiento a las arcas públicas.

Va a venir una recesión económica, lo están diciendo todos
los indicadores, y ustedes pretenden seguir endeudando la
administración pública como si no hubiera un mañana. Nos
traen ahora un proyecto, un proyecto, además, que creo que es
necesario, creemos en VOX que es necesario aumentar los
servicios socio-sanitarios, por supuesto, pero no nos informan
de cómo lo van a pagar. Es que estamos siempre en lo mismo,
evidentemente que es necesario ampliar la red de servicios
socio-sanitarios, pero también es necesario llevar a cabo una
política coherente, responsable, de las finanzas públicas, y
votar a favor de este proyecto, por muy loable que sea, es
darles un cheque en blanco y nosotros no vamos a darles nunca
un cheque en blanco, por mucho que vistan de bondades sus
futuras actuaciones.

Por supuesto que hay que aumentar, como digo, las
infraestructuras de esos servicios sanitarios, pero, reitero, falta
la planificación económica necesaria para llevarlo a cabo, y el

dinero público no cae del cielo, eso es algo obvio, pero parece
ser que algunas hablan como si fuese así. 

La propuesta de VOX sí que hace propuestas, la propuesta
de VOX es prescindir de todo el gasto público innecesario, y
hemos dado ya muchos ejemplos a lo largo de esta legislatura
de todo lo que es innecesario hoy por hoy y de lo que ustedes
no quieren prescindir.

Y otra vez, como decía en mi primera intervención, ha
ocurrido que el PSOE se ha vuelto a referir a las legislaturas de
hace 10 años, de más de una década, más de 10. Mucho me
temo que dentro de una década probablemente volvamos a oír
a los señores del PSOE o de Podemos o de Ciudadanos o de...,
bueno, los que queden aún, pues diciendo que en su momento
vino la oposición y recortó servicios públicos. Pero es que
ustedes no hablan de que cuando ustedes gobiernan hacen, van
haciendo, como decía, como si no hubiese un mañana, pero es
que luego vienen las suspensiones de pago.

Yo he hablado, yo he puesto ejemplos de ayuntamientos
donde no se han pagado las nóminas, no era en Marte, era en
nuestro país, no ha sido en Baleares, pero ha sido en otros
lugares de España que tienen las mismas leyes, que tienen las
mismas formas de actuar, que tienen el mismo sistema de
competencias, de distribución competencial. Por tanto, sí, es
algo que puede pasar y tenemos que tomar ejemplo de lo que
ocurre en otros lugares para que no nos pase aquí.

Y lo que sí que ha pasado en Baleares ha sido esa
suspensión de pagos encubierta de gente que no cobraba sus
facturas, después de haber prestado un servicio a la
administración pública, en una crisis durísima y que mucha
gente se fue a pique precisamente por falta de pago de la
administración pública, que no pudieron soportar, que no
cumplían con la Ley de morosidad, que también tiene que
cumplir la administración pública. 

Por tanto, nosotros, reitero, votamos que no, no porque
estemos en contra de que se amplíe la red de servicios socio-
sanitarios sino porque queremos que haya una planificación
económica responsable y que nos garantice que esto se va a
poder pagar sin comprometer otros servicios también
necesarios para la ciudadanía.

Gracias, presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Ens disculpam perquè al seguiment del
debat no apareixia la possibilitat que hi hagués grups que es
poguessin abstenir i hem seguit un model de debat un poc aliè
del que estava previst. Per tant, aquesta presidència entén que
els grups que s’han abstingut ara també tenguin l'oportunitat de
poder tancar aquest debat, atès que també hi ha hagut
referències durant el debat als grups que també s'han abstingut.

Per tant, Sr. Sagreras, té la paraula per un temps de cinc
minuts.
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EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, gràcies, president. Jo anava a començar aquesta segona
intervenció amb una queixa, no volia ser molt contundent
perquè entenc que no s'ha fet, evidentment, venint del Sr. Juli,
de manera..., sí, amb mala fe, però agraïm que, ja que s'ha
produït un ordenament del debat, així com ens pensàvem que
no toca, agraïm que almanco se’ns doni dret a parlar per segona
vegada també als qui havíem anunciat inicialment torn
d'abstenció, a falta i amb la voluntat que ens poguéssiu
convèncer, cosa que no s'ha fet, i llavors, durant el debat, ens
hem reafirmat en aquesta abstenció. 

El primer de tot, i nosaltres ho hem dit, creiem que en
aquests moments és una irresponsabilitat, en la situació
econòmica actual i sobretot futura que s’entreveu a partir de
finals d'estiu, aprovar una exempció del límit de despesa del
nivell que discutim avui aquí, de la magnitud que discutim avui
aquí, no només per la inversió inicial sinó per la despesa
estructural a què aquesta inversió inicial conduirà. A més, qui
ens diu, perquè, a més, això serà així, que els preus dels quals
parlam avui, tant de demolició com de construcció, estan
actualitzats? I no només això, els canvis que sabem, o també
s’entreveuen, que es produiran d’increment de costs de
construcció els pròxims mesos. 

Nosaltres ho hem dit inicialment, si aqueixa iniciativa, si
aquest projecte s'hagués explicat, per exemple, que es
finançava amb fons europeus, això era el que volíem sentir, no
haguéssim tengut cap problema, volíem haver tengut motius per
votar a favor, però en aquests moments, amb la informació que
tenim, creiem que el responsable és mantenir-nos en
l’abstenció.

I la segona cridada d'atenció, no ens podem fiar, els
precedents són massa clars, durant els darrers vuit anys de la
presidenta Armengol a les Illes Balears no s'ha construït cap
infraestructura rellevant, cap ni una, ni sanitària ni de cap altre
tipus, però molt manco sanitària; el projecte de Son Dureta el
ve anunciant la presidenta Armengol debat de pressuposts rere
debat de pressuposts, a cada debat de pressuposts que es
produeix la presidenta Armengol anuncia Son Dureta, i no s'ha
arribat a començar. Ens sembla sospitós que aquest tràmit
d'exempció del límit de despesa es produeixi fora de període de
sessions, només nou mesos abans de les eleccions. 

Per tant, el que hem d'advertir i el que es veu en aquests
moments és una carrera contra rellotge de la presidenta
Armengol per intentar posar una primera pedra, i després ja ho
veurem. Per tant, ens mantenim, creiem que el responsable és
l'abstenció. 

Moltes gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT: 

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Sagreras. Pel mateix motiu que
he exposat i he donat la paraula al Sr. Sagreras, té la paraula el
Sr. Marc Pérez-Ribas, cinc minuts.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Gràcies, president, també per donar-nos l'oportunitat de
tenir un torn de rèplica.

Bé, és manifest que durant aquesta legislatura hi ha hagut
molts expedients d’exempció de límits de despeses plurianuals
i el Grup Parlamentari Ciutadans ha votat pràcticament a tots
a favor, però és que aquests expedients estaven molt més
documentats, es podien acollir a ajudes europees, principalment
del fons React-EU, estava documentada quina part de
finançament venia de fons europeus, quina part de finançament
vendria per costos, per fons propis de la Llei de pressuposts,
però, és clar, en aquest cas, i sabent i manifestant que estam
absolutament a favor que es faci el complex sociosanitari, que
és realment necessari, considerem que valorar aquest expedient,
que es veu que s’ha fet d'una manera precipitada, amb una
despesa de 93 milions d'euros, doncs, consideram que no és
oportú per part del nostre grup parlamentari, tenint en compte
que sempre hem votat a favor d'aquest tipus d'iniciatives en
temes de salut, evidentment.

I també ens preocupa que, després del que ha succeït en els
darrers expedients, on les preses en fer les licitacions, que no
s'han separat per lots, que va haver-hi molt d’endarreriment per
aquesta situació, ens sobta també aquesta precipitació perquè
s'aprovi aquest expedient el qual desitgem que, en el cas que es
pugui, es divideixi en el màxim de lots perquè hi puguin
intervenir el major nombre d'empreses, sobretot les empreses
de les nostres illes.

I esperàvem que amb les intervencions dels portaveus dels
grups parlamentaris que donen suport al Govern hi hagués una
justificació per la qual s'ha fet tant a corre-cuita aquest
expedient i, bé, no hem sentit cap justificació a part que si la
COVID ha pogut endarrerir. Bé, aquests anuncis d’aquest
complex sociosanitari són anteriors a la COVID, ja era
necessari fa cinc anys i es podria haver tramitat d'una manera
normal sense dependre d'altres situacions. 

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Pels mateixos motius que
he exposat, Sra. Sureda té cinc minuts d’intervenció.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

Gràcies, president, senyores i senyors diputades. Sr. Sanz,
agrair que hagi contestat només al Grup Parlamentari VOX,
que ha estat el que ha manifestat que votaria en contra d'aquest
expedient, i no a la resta de grups, com han fet altres grups que
donen suport al Govern, on han dit que tot són excuses i
queixes per part de l’oposició, perquè no hi estam d’acord,
perquè és totalment fals, i ja per part meva, ho he manifestat a
l’inici de la meva primera intervenció.

El projecte de Manacor era un projecte estrella a la
legislatura passada i només es varen fer les obres d’urgències,
ara s’ha de fer l’altra obra, parlam d’un projecte de més de 84
milions d’euros. Ara parlam d’un de prop de 100 milions
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d’euros i hem de pensar que ens trobam a una època
d’inestabilitat que no sabem les circumstàncies que ens
vendran.

Per tant, què és necessari? Totalment necessari, però hem
de mirar quines són les prioritats i consideram que ens falta
documentació i informació i aquest és el motiu pel qual no
votam a favor.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies Sra. Sureda. Ara sí que tots els
grups han tengut el seu torn d’intervenció i de rèplica,
passaríem a la votació d’aquest expedient.

Per tant, demanaria vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sra. Secretària.

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, 1 en contra, 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. 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 finances de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, que es refereix l’escrit RGE
núm. 6768/22.

Esgotat l’ordre del dia d’aquesta sessió, s’aixeca l’ordre del
dia. Gràcies a tots per haver vengut.
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