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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, Sr. President, Maria Antònia Sureda substitueix Josep
Melià. 

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Sí, Isabel Busquets substitueix Antoni Reus.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Marta Maicas substituirà David Martínez.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Vicenç Thomàs substitueix Sílvia Limones.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Sara Ramon substitueix Rafel Nadal.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Josep Castells substitueix Patrícia Font.

I. Informació a la comissió sobre l’escrit RGE núm.
17040/17, presentat pel Govern de les Illes Balears,
mitjançant el qual tramet l’acord del Consell de Govern pel
qual s’autoritzen i es comuniquen les modificacions
produïdes posteriorment a l’excepció de les limitacions per
a la imputació a exercicis futurs de les despeses plurianuals
corresponents als concerts educatius 2017-2023. 

EL SR. PRESIDENT:

Passam al primer punt de l’ordre del dia que consisteix en
la comunicació transmesa per part del Govern de les Illes
Balears, segons escrit RGE núm. 17040/17, de l’acord del
Consell de Govern, pel qual s’autoritzen i es comuniquen les
modificacions produïdes posteriorment a l’excepció de les
limitacions per a la imputació a exercicis futurs de les despeses
plurianuals corresponents als concerts educatius 2017-2023. 

Algú vol intervenir? No correspon intervenir. 

(Algunes rialles i remor de veus)

Aquesta comissió, per tant, es dóna per assabentada de
l’escrit RGE núm. 17040/17.

II. Debat i votació de l’escrit RGE núm. 16989/17,
presentat pel vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca
i Turisme, pel qual sol·licita la declaració d’excepció dels
límits de despesa plurianual per la Comissió d’Hisenda i
Pressuposts.

 A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia que
consisteix en el debat i votació de l’escrit RGE núm. 16989/17,
presentat pel vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i
Turisme, sol·licitant la declaració d’excepció dels límits de
despesa plurianual per la Comissió d’Hisenda i Pressuposts
amb relació a la necessitat de declarar exempt de l’aplicació de
les limitacions establertes a l’article 65.1, de la Llei 14/2014,
de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, la tramitació de l’expedient de transferències
a la Fundació per a l’Esport Balear. 

Atès l’escrit RGE núm. 16989/17, presentat pel
vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, es
proposa a la Comissió d’Hisenda i Pressupost l’adopció de la
següent declaració que llegirà la Sra. Secretària.

LA  SRA. SECRETÀRIA:

Atesa la necessitat d’acomplir l’acord transaccional, de data
28 de setembre de 2016, que va reconèixer com a deutor el
consorci per un import de 20.918.652 euros, sense interessos,
dels quals a hores d’ara queden pendents de satisfer 13.418.652
euros d’amortització, d’acord amb les següents anualitats:

2017, 3.500.000 euros.
2018, 8.000.000 d’euros.
2019, 1.918.652 euros. 

Atès que l’expedient per transferir el crèdit per procedir al
pagament de l’amortització supera els límits establerts a
l’article 65.1 de la Llei 14/2014, de finances de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, i no es tracta d’un dels supòsits
fixats com a exempts al 65.4, és necessari sol·licitar l’exempció
del límit dels percentatges d’imputació de despesa per al
capítol 7 de la secció pressupostària 26.

Atès que els percentatges de despesa vulneren també els
límits fixats a l’article 65.5.a) és necessari sol·licitar aquesta
declaració d’exempció a la Comissió d’Hisenda i Pressuposts
del Parlament de les Illes Balears.

La Comissió d’Hisenda i Pressuposts declara l’exempció de
l’acompliment dels límits previstos a l’article 65 de la Llei
14/2014, de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a la tramitació de l’expedient pluriennal de
transferència de capital a la Fundació per a l’Esport Balear per
fer front a l’acord transaccional de 28 de setembre de 2017,
formalitzat entre el Consorci Velòdrom de Palma i la UTE
Velòdrom a la partida i pels imports següents: anualitat 2017,
partida pressupostària... 2.600, 5, 1G/461A01/74402/00 per un
import de 3.500.000; anualitat 2018, 26, 501,
G/461A01/74402/00 per un import de 8 milions; anualitat
2019, 26... per una partida pressupostària 26, 501,
G/461A01/7440 no...74402/00, per un import d’1.918.652, un
total de 13.418.652.

EL SR. PRESIDENT:

Grups parlamentaris que volen intervenir?
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Per tant, passam a votació. Cap grup parlamentari vol
intervenir per tant, passam a votació de la totalitat de l’escrit
RGE núm. 16989/17.

Vots a favor?

S’aprova per unanimitat l’escrit RGE núm. 16989/17.

Esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi més assumptes
a tractar, s’aixeca la sessió.
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