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EL SR. PRESIDENT:

Començarem, si els va bé. Primer de tot, bones tardes a tots
i començarem la sessió d’avui i demanaria si es produeixen
substitucions, que veig que alguna.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Vicenç Thomàs per Lourdes Aguiló.

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

Eulàlia Llufriu a Santi Tadeo.

EL SR. PRESIDENT:

Cap altra? A Vicent Serra no el substitueix ningú?

Bé, no ja està bé, ja no els fa falta ningú més, vull dir que
podem continuar i no ens aturarem per això.

I. Proposició no de llei RGE núm. 2336/11, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a presentació del
projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

Passam, per tant, al primer punt de l’ordre del dia que
consisteix en el debat de la Proposició no de llei RGE núm.
2336/11, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
presentació del Projecte de llei de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Popular, intervé el Sr. Camps. Té la paraula el Sr. Camps, per
un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Retirem la proposta.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò queda retirat aquest punt.

(Algunes rialles i remor de veus)

Per tant, no queda ni aprovat ni rebutjat.

II. Compareixença RGE núm. 2427/11, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Popular i aprovada per la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts, del Sr. Carles Manera i Erbina,
per tal d'explicar les xifres econòmiques sobre la situació
financera de la CAIB facilitades per l'anterior Govern i la
seva divergència amb les dades reals d'aquesta fet públic,
per l'actual executiu, el passat mes de juliol.

Passam així al segon punt, relatiu a la compareixença
solAlicitada pel Grup Parlamentari Popular, del Sr. Carles
Manera i Erbina, conseller d’Economia i Hisenda durant la VII
legislatura, per tal d’explicar les xifres econòmiques sobre la
situació financera de la CAIB facilitades per l’anterior Govern

i la seva divergència amb les dades reals d’aquesta, fet públic
per l’actual executiu el passat mes de juliol.

He de dir que el Sr. Carles Manera no ha contestat la
solAlicitud per part d’aquesta comissió i per tant havíem quedat
que aquest tema, aquest expedient queda arxivat. És així, ho
diem bé? Arxivat? Tancat?

(Remor de veus)

Resolt? Queda resolt d’alguna manera, decau.

I bé si hi ha qualque dubte en l’aspecte legal el comitè de
competició es reunirà el dimecres que ve.

Sr. Camps, si per qüestió d’ordre vol fer qualque comentari,
supòs que ...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

No, simplement, des del nostre grup lamentam que el Sr.
Carles Manera no pugui venir o no hagi volgut venir a
comparèixer en aquesta comissió, que crec que és el lloc on
millor pot explicar l’actual situació econòmica que pateix
aquesta comunitat autònoma. És una llàstima que no hagi volgut
venir.

EL SR. PRESIDENT:

Bé. Sr. Boned, té la paraula. Jo no sé si els ho hauria de
donar per a aquestes coses, però bé, farem aquest ...

EL SR. BONED I ROIG:

Si ha començat un haurem d’acabar els altres. Sí, perquè jo
tampoc no anava a intervenir, però he de dir que bé, no ha
comparegut el Sr. Manera, que és el més normal, perquè el que
no té ni cap ni peus és que per part del Grup Popular es demani
la compareixença d’un professor universitari i tenguin la barra
i la hipocresia política de tenir un president del Govern que es
nega a comparèixer en aquest Parlament a donar explicacions
d’allò que està fent o, millor dit, d’allò que no està fent. Si el
president del Govern, actual president del Govern es nega a
comparèixer en aquest Parlament, com tenen la barra i la
hipocresia de demanar que vengui un professor universitari? No
té ni cap ni peus.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Sra. Mascaró, ja que ho hem fet, però
mirin que a ningú els deixaré contestar ja en aquest punt.

Sra. Mascaró, té la paraula.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, moltes gràcies. Jo també lamentar que aquest punt fos a
l’ordre del dia, perquè entenc que totes les compareixences que
venen a aquesta casa solen estar pactades amb el compareixent.
I posar un punt a l’ordre del dia quan la persona que ha de
comparèixer no ha contestat, em pareix que no era molt adequat,
entenc que el Partit Popular té majoria a la Mesa, però volia fer
constar la nostra sorpresa per aquest fet.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró.

Jo els vull dir, com a president de la Mesa i sabent que el
Partit Popular té majoria, que no ha estat un tema que s’hagi
votat ni que el Partit Popular hagi imposat el seu criteri, vull dir
que si qualcú ha de demanar disculpes perquè no s’ha fet bé en
primer lloc serà aquest president. Jo els ho faig saber a fi i
efecte que llavors la cosa no es distorsioni, supòs que el meu
desconeixement de les regles de joc també del Parlament doncs
ha facilitat que això sigui així.

Jo li agrairia, Sr. Camps, que no me la demanàs, perquè sé
que ..., no, l’han tenguda els tres, però miri que la forma
suposarà que intervenguin els altres i jo em pos en un
compromís perquè havíem dit que no podrien intervenir.

Si no tira llenya al foc, demanarem als altres que facin el
mateix.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

És una qüestió, no, és una qüestió purament formal, és a dir,
nosaltres demanam la compareixença del Sr. Manera, no com a
professor universitari sinó com a exconseller d’Hisenda i
Pressupost, no per la seva condició de catedràtic de la
Universitat de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Jo els puc dir, gràcies, Sr. Camps, que també he tengut
coneixement que seria la primera vegada que un ex ve a donar
explicacions, sense haver-hi un acord previ, seria la primera
vegada. Però bé, vull dir que tal vegada les formes són unes
altres, que tal vegada no les hem tengut en compte des d’aquí,
per això jo els demanava disculpes en aquest sentit, en nom de
la Mesa, perquè tal vegada li hauríem d’haver donat dues voltes
més nosaltres.

Sr. Boned, en el mateix sentit, sense ...

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, molt breument, que si ha de venir un exconseller a donar
explicacions d’unes xifres que tan sols té o diu defensar el Partit
Popular, doncs també seria lògic que el mateix Partit Popular
arribat el seu moment reclamàs la compareixença en aquest
Parlament d’exconsellers imputats per corrupció i responsables
d’enterrar, entre d’altres coses, capses de Cola-Cao amb
quantitats importants del pressupost.

EL SR. PRESIDENT:

Val, gràcies.

(Remor de veus)

Bé, passam, perdonin senyors diputats, jo els havia dit abans
que ja no donaré per a aquest punt la paraula a ningú més. No,
no, perdonin, ja saben ...

(Més remor de veus)

Sí, bé, jo li he dit, jo el que no puc fer ara és renyar ningú,
jo el que no puc fer i no renyaré ningú.

Per favor, Sr. Veramendi i Sr. Boned, guardin les formes, jo
els deman, vegin que, per voler donar la paraula qui acaba
acabant malament és el president perquè ha fet el que no li
tocava, donar-los la paraula a un punt que no tocava, i me la don
a mi una altra vegada.

Sr. Jerez, supòs que vostè vol anunciar que substitueix, és
aquí per substituir, sí.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, president, Miquel Àngel Jerez substitueix Vicent
Serra.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Mascaró, vostè, com no, també ha
d’acabar, el mateix.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Jo crec que els drets no ens els poden retallar. No,
simplement recomanar a aquells diputats que tenen tant
d’interès a saber el que podia dir el Sr. Manera que llegeixin la
darrera compareixença que va fer en aquesta mateixa sala just
després de les eleccions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, Sra. Mascaró, moltes gràcies. Donam per finalitzat
aquest tema.

III. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 6465/11,
presentat pel conseller de Presidència, mitjançant el qual
tramet les modificacions pressupostàries del Servei de Salut
de les Illes Balears.

I passam al tercer i darrer punt de l’ordre del dia que
consisteix en el debat i votació de l’escrit RGE núm. 6465/10,
presentat pel conseller de Presidència del Govern de les Illes
Balears, mitjançant el qual tramet les modificacions
pressupostàries del Servei de Salut de les Illes Balears.

Grups parlamentaris que volen intervenir en torn a favor?

Per part del Grup Parlamentari Socialista?

Idò, per part del Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Thomàs
té la paraula per un temps de deu minuts.
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EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, gràcies, Sr. President, seré molt breu. Senyors i senyores
diputades, som davant un tràmit, que es fa segons l’apartat 1 de
l’article 8 de la Llei 9/2009, de 21 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 de manera conjuntament, a un 5% del total dels
crèdits inicials hauran de ser autoritzades per aquesta Comissió
d’Hisenda i Pressupost del Parlament de les Illes Balears.

Com que aquestes modificacions de crèdit que augmenten
els crèdits inicials del pressupost de despeses de l’ib-salut
estaven destinades a poder donar els millors serveis sanitaris i
en les millors condicions possibles tant per als ciutadans com
per als professionals sanitaris, per aquest motiu el Grup
Parlamentari Socialista dóna suport a aquestes modificacions de
crèdit.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Thomàs. Grups parlamentaris que volen
intervenir en torn en contra? No, no n’hi ha cap, ho estic
demanant. Vostè vol intervenir per suportar la proposició.

Sra. Mascaró, té la paraula. Però primer havia de demanar
si n’hi havia en contra.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

No, és evident que hi ha certs serveis que necessiten d’un
increment del finançament i no d’una retallada, com s’està fent
actualment, i els darrers quatre anys el Govern va fer esforços
perquè els ciutadans no patissin una minva. I això n’és una
mostra, poder incrementar aquests crèdits inicials, i per això
nosaltres també hi estam a favor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Ara entraríem als torns de
rèplica i contrarèplica.

Sr. Camps, que es posiciona en contra de la ...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Nosaltres ens posicionem, no, farem una abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, molt bé.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Normalment i sempre en aquests casos el Partit Popular s’ha
abstingut i nosaltres ho feim en el sentit que durant aquests
quatre anys l’equip de govern anterior ha gestionat, en aquest
cas l’àrea de sanitat, ha fet el que millor ha pogut m’imagín, i la
seva gestió ha suposat que hi ha hagut unes modificacions de
crèdit, les que siguin, en aquest cas n’hi ha un munt.

En aquest cas nosaltres ens abstendríem, nosaltres entenem
que, com molt bé diu l’article 8, en el punt 1, diu: “Deben ser
autorizadas a instancias del Servicio de Salud de las Illes
Balears por la Comisión de Hacienda”, clar, l’estrany és que
s’autoritzin una volta ja estan fetes, la qual cosa ens sorprèn en
aquest aspecte. Però bé, en qualsevol cas, si ara venen i
necessiten l’autorització, doncs evidentment nosaltres no serem
ningú per dir que no.

En qualsevol cas, clar, es podria donar la paradoxa que si
nosaltres votéssim en contra no estarien autoritzades aquestes
modificacions de crèdit que ja s’han produït, la qual cosa això,
no sé si la Lletrada pogués dir si realment açò és legal, presentar
unes propostes que ja estan fetes i que la comissió aquesta és
l’autoritzada per autoritzar o no autoritzar aquestes
modificacions de crèdit.

Si pogués aclarir-ho, no ho sé.

EL SR. PRESIDENT:

No, a la Sra. Lletrada no li correspon intervenir en aquest
cas, a no ser que fos per a un informe que s’hagués de demanar
per escrit en qualque cas de la comissió, acudir a ella ...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Bé, en qualsevol cas nosaltres deixarem damunt la taula
aquest aspecte, que ens sembla un poc estrany que la comissió
aquesta autoritzi una cosa que ja està feta, que ja s’ha produït,
i que podria no autoritzar una cosa que ja està feta. No serem
nosaltres qui aturem aquest procés, perquè evidentment les
responsabilitats de govern eren dels partits del pacte de progrés,
però sí que nosaltres almenys volem deixar damunt la taula
aquest aspecte que ens sembla un poc estrany.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Camps. En torn de
contrarèplica, per part del Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el Sr. Thomàs, per un temps de cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

No, simplement vull comentar al senyor diputat del Partit
Popular que això és una tramitació que normalment es veu en
l’obligació qualsevol entitat, i més del sector públic, al llarg
d’un exercici pressupostari, de fer les seves modificacions de
crèdit, i en aquest cas i m’atreviria a dir de molts altres
organismes públics, aquestes autoritzacions que són, entre
cometes, formals es fan quan el tràmit parlamentari ho permet,
no és quan la persona que té la responsabilitat directa voldria
que l’autoritzessin.
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Si vostè mira el registre d’entrada d’aquest escrit, doncs és
un registre d’entrada, doncs home, ara perdoni que ho he
traspaperat, però és 22 de desembre de l’any 10, per tant això no
és la voluntat de qui tenia una responsabilitat en aquell moment,
sinó que és que quan ha pogut el Parlament li ha donat aquesta
cabuda.

Però, si em permet, crec que qui tengui en aquest moment
responsabilitats segur que farà modificacions de crèdit, perquè
es veurà en la necessitat de fer-ho.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Thomàs. Sra. Mascaró, no vol
intervenir.

Sr. Camps?

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

No, és a dir, estic completament d’acord i evidentment la
tramitació parlamentària ha dut que, després quasi d’un any
d’haver-ho presentat, doncs es pugui dur a la comissió, però sí
que, clar, és a dir, si ara nosaltres votéssim en contra, què
passaria? Es podria donar un cas segurament inèdit, que no
passarà perquè evidentment, bé, simplement per qüestions
d’elegància política no ho faríem, però sí que és cert que les
modificacions de crèdit sempre es fan, sempre es faran i es
continuaran fent sempre, perquè no pots preveure amb exactitud
el que passarà, però és evident que ara es podria donar un cas,
inèdit tal vegada a la comunitat autònoma, d’aprovar una cosa
que ja està feta i aprovar-la en contra, amb la qual cosa ...

És a dir, sí que m’agradaria matisar aquest aspecte.

Exacte, però no li volem donar més problemes dels que té,
ho deixarem així. Bé, simplement era açò, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Doncs hem de passar a la votació i
seran, vots a favor, en aquest cas?

Sr. Boned, vostè vota..., vots a favor?

Vots en contra? No n’hi ha.

I abstencions? Molt bé.

Perdó, esgotat l’ordre del dia d’avui, no havent-hi més
assumptes a tractar, s’aixeca la sessió. Bones tardes i bona
setmana a tots.
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