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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. LLINÁS I WARTHMANN:

Bones tardes, presidenta, Isabel Llinás substitueix Francesc
Fiol.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Eduard Riudavets substitueix Gabriel Barceló, crec.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí substitueix Josep Melià.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Miquel Àngel Coll substitueix Marc Pons.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita substitueix Joan Boned.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies. 

I. Debat i votació dels escrits, presentats pel Govern de
les Illes Balears,  RGE núm. 14463/09, 15295/09 i 15442/09,
mitjançant els quals tramet les modificacions
pressupostàries del servei de l'ib-salut.

Passam al primer punt de l’ordre del dia que consisteix en el
debat i la votació dels escrits RGE núm. 14463, 15295 i 15442,
presentats pel Govern de les Illes Balears, mitjançant els quals
tramet les modificacions pressupostàries del Servei de Salut de
les Illes Balears. 

En primer lloc intervenen els grups que hi estiguin a favor,
després hi haurà les intervencions en contra i després una
rèplica i una contrarèplica. Per tant, en primer lloc procedeix el
torn dels grups parlamentaris que vulguin intervenir en torn a
favor. 

Sr. Carretero del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Açò és un tràmit ajustat a la Llei
9/2008, ja que suposa una modificació de crèdit superior al 5%,
a causa d'una generació de crèdits o uns ingressos que han estat
superiors als prevists i es fa una proposta de despesa destinada
a l’ib-salut. Açò és tot, és un tràmit al qual donam suport.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Carretero. Grups parlamentaris que
vulguin intervenir en torn en contra?

Així, passam a la fixació de posicions dels grups
parlamentaris. Sr. Tadeo del Grup Parlamentari Popular, té la
paraula.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Efectivament, açò és un tràmit que es fa segons l’apartat 1 de
l’article 8 de la Llei 9/2008, de 19 de desembre, que diu que les
modificacions del pressupost de despeses del Servei de Salut de
les Illes Balears per un import que sigui igual o superior
aïlladament o conjuntament a un 5% del total dels crèdits
inicials, hauran de ser autoritzades per aquesta comissió, per la
Comissió d’Hisenda i Pressuposts del Parlament de les Illes
Balears. És a dir, no és tampoc per a modificacions
pressupostàries per majors ingressos, sinó que, com molt bé diu
l’apartat 1 -i la documentació que ens han presentat, que ha
entrat en aquest parlament-, l’apartat 1 de l’article 8 de la Llei
9/2008, disposa que és l’augment dels crèdits inicials del
pressupost de despeses del Servei de Salut de les Illes Balears.

I açò què vol dir? Senzillament vol dir que l’ib-salut tenia un
pressupost l’any 2010 amb uns crèdits inicials, amb un
pressupost de 1.229 milions d’euros i un pressupost que havia
davallat, crec recordar, un 6,8% respecte del 2009. Nosaltres ja
vàrem dir en el debat de pressuposts que el pressupost de sanitat
amb la seva baixada condicionaria i dificultaria la sanitat
pública de la nostra comunitat autònoma, però és que a més a
més, avui el que veim mitjançant aquestes modificacions
pressupostàries que passen per aquesta comissió el dia d’avui,
és que el pressupost del 2010 encara és molt més inferior al
6,8% inicial sobre el pressupost del 2009, si ho comparam ara
amb allò que és la liquidació del 2009 amb aquestes
modificacions de crèdit.

Senzillament el que vol dir el Grup Parlamentari Popular és
que aquesta circumstància posa de manifest que el pressupost de
l’any 2010 del Servei de Salut de les Illes Balears serà
insuficient per cobrir totes aquelles necessitats que té la nostra
comunitat autònoma en aquest sentit.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo.

Passam a la votació dels escrits RGE núm. 14463/09,
15295/09 i 15442/09.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per tant, s’autoritzen les modificacions
pressupostàries del Servei de Salut de les Illes Balears, trameses
pel Govern de les Illes Balears mitjançant els escrits que abans
he anunciat.

II. Resoldre els escrits següents RGE núm. 12323/09,
presentat pel Sr. Santiago Pizarro Simón, president del
Fons Pitiús de Cooperació, i RGE núm. 12324/09, presentat
pel Sr. Magí Muñoz Gener, president del Fons Menorquí de
Cooperació, mitjançant els quals solAliciten, respectivament,
que el Parlament demani a la Sindicatura de Comptes
l'elaboració d'un dictamen sobre la naturalesa de les
aportacions econòmiques anuals dels socis, i comparèixer
davant la comissió competent en matèria d'hisenda i
pressuposts del Parlament per tal d'explicar als grups
parlamentaris la necessitat d'aquest dictamen.

Passam al segon punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en la resolució dels escrits RGE núm. 12323/09,
presentat pel Sr. Santiago Pizarro Simón, president del Fons
pitiús de cooperació, i RGE núm. 12324/09, presentat pel Sr.
Magí Muñoz Gener, president del Fons menorquí de
cooperació, mitjançant els quals solAliciten, respectivament, que
el Parlament demani a la Sindicatura de Comptes l’elaboració
d’un dictamen sobre la naturalesa de les aportacions
econòmiques anuals dels socis; i també demanen comparèixer
davant la comissió competent en matèria d’hisenda i pressuposts
del Parlament, per tal d’explicar als grups parlamentaris la
necessitat d’aquest dictamen.

En aquest cas ens hem de pronunciar sobre si la comissió
autoritza o no recaptar la presència dels representants del Fons
menorquí de cooperació i del Fons pitiús de cooperació, en
aplicació de l’article 43 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears. S’ha de tenir en compte que el Fons mallorquí de
cooperació no ha pogut presentar el seu corresponent escrit
perquè no ha tingut els requisits que marcava el Reglament,
però si tots vostès així ho aproven, també podríem aprovar la
compareixença, a petició d'aquesta comissió, també del
president del Fons mallorquí de cooperació. Per tant, perquè
compareguin els tres presidents.

Per tant, fixació de posició dels grups parlamentaris. Per part
del Grup Parlamentari Mixt? Per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds té la paraula Sr. Riudavets,
quan vulgui.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Molt breument per donar suport a aquesta petició, deixant
ben clar que si bé el Fons menorquí i el Fons pitiús solAliciten
comparèixer, només es pot comparèixer per Reglament a petició
d’aquesta comissió, per tant, el que feim és demanar que
compareguin, ho dic perquè quedi clar. 

No entraré en el fons del que solAliciten, que és directament
la relació amb la Sindicatura de Comptes, perquè és un tema
lògic i raonable i per al bon funcionament dels dos fons que ho
han solAlicitat, però si acceptam la compareixença ja ens
explicaran les motivacions ells mateixos.

Respecte del Fons mallorquí de cooperació, és simplement
que per fer aquesta petició a la Sindicatura de Comptes es
necessita un quòrum de majoria absoluta, cosa que no varen
poder reunir a la darrera reunió que varen tenir; supòs que en
una propera sí que la tindran, i, per tant, em sembla molt lògic
que també es faci extensiva la petició al Fons mallorquí de
cooperació perquè està en la mateixa línia i té la mateixa
intenció. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Per part del Grup
Parlamentari Socialista.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Sra. Presidenta, simplement per anunciar que entenem els
arguments esgrimits pel Fons de cooperació tant pitiús com
menorquí i que aprovam la solAlicitud de compareixença davant
d’aquesta comissió. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Coll. I per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senzillament per dir un poc el que
ja han dit els altres portaveus, el Reglament d’aquesta cambra
així ho diu i acceptam l’escrit que s’ha presentat. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam, idò, a la votació sobre les
compareixences dels representants del Fons menorquí, del Fons
pitiús i del Fons mallorquí de cooperació.

Vots a favor?

Unanimitat.

Molt bé, moltes gràcies.

S’aixeca la sessió.
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