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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, bon dia. Comença la sessió de
la Comissió d'Hisenda i Pressuposts per dictaminar el Projecte
de llei núm. 5449/96, de diverses mesures tributàries i
administratives. Abans d'entrar a l'ordre del dia, deman als
senyors diputats si hi ha substitucions. Sí?

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Margalida Thomàs substitueix Eberhard Grosske.

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Pilar Ferrer substitueix Carles Cañellas.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Mauricio Rovira sustituye a Guillermo Vidal.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

I.- Elaboració del dictamen del projecte de llei de diverses
mesures tributàries i administratives, RGE núm. 5449/96.

Passam, idò, al debat relatiu a dictaminar el Projecte de llei
núm. 5449/96, de diverses mesures tributàries i administratives.
Aquesta presidència recorda als senyors diputats que d'acord
amb el que estableix l'article 120 del Reglament del Parlament,
només podran ser defensades al Ple de la Cambra aquelles
esmenes que hagin estat defensades i votades en comissió, per
la qual cosa, els prec que estiguin atents a la defensa i votació
de les esmenes del dictamen del projecte de llei que estam a
punt de començar.

Sí, Sra. Munar, per què em demana la paraula?

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Per una qüestió prèvia, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Vostè dirà.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Com a representant del Grup Mixt, vull manifestar la
meva queixa pel fet que en Junta de Portaveus s'havia fet un
horari definitiu de comissions d'Hisenda i Pressuposts, que
en base a aquest horari s'havien establert a altres
institucions, en concret al Consell de Mallorca, altres
comissions que fessin compatibles els horaris, i que, per un
canvi de la Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,
del qual no s'havia informat prèviament i que la seva
solució, atès que hi havia un cap de setmana llarg i unes
festes, no ha estat rebut per molts dels membres d'aquesta
comissió, i demanaria que la Comissió es convocàs a les 12,
tal com estava previst perquè tots els membres d'aquesta
comissió hi poguessin assistir.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, gràcies, Sra. Munar. Jo, en certes coses que vostè diu,
la veritat és que com a president de la Comissió d'Hisenda
i Pressuposts, no en tenc coneixement, es va fer un calendari
i es va comunicar als diferents grups com és habitual i
normal en aquesta cambra, i jo, si la Junta de Portaveus va
fer un calendari, calendari que jo no he vist per a res, no dic
que no hi sigui, dic que no l'he vist, i que, per descomptat,
la convocatòria es va fer a les 10,30 del dia d'avui, que el
cap de setmana festiu hagi pogut alterar l'ordre de les coses,
jo crec que sí, però, jo, com a president de la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts, crec que està ben convocada i que
hem de continuar. I clar, mesclar la feina dels consells
insulars i la d'aquí al Parlament, no crec que sigui motiu per
..., jo li diré per què, perquè en aquest cas, nosaltres no
podríem venir mai. Moltes voltes tenim convocades coses
que ens agafen de sorpresa, ja ho procuram tenir en compte,
però a voltes no ho podem tenir en compte i ho hem deixar.
Jo ho lament, però crec que la comissió, segons el Sr.
Lletrat, ha estat ben feta, no?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President. Aquí, fins i tot hi ha els comprovants
on es pot veure i comprovar que la convocatòria ha estat
feta d'acord amb el que marca el Reglament de la Cambra.

EL SR. PRESIDENT:

La retardin una mica, i quan acabem, si tenen temps de
fer-la, facin-la.

Aleshores, començarem amb el projecte de llei que hem
anunciat abans.

Sí, Sr. Quetglas?
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EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sí, Sr. President. és per insistir una mica amb el que acaba
de dir la representant del Grup Mixt. Jo no dubt de la correcció
formal i en el fons de la convocatòria d'aquesta comissió d'avui
a les 10,30, en absolut, no és un tema que posi en tela de judici,
la convocatòria correspon a la Mesa i, per tant, això és així,
però és cert que dins la Junta de Portaveus es va fer una
previsió de calendari, una previsió de calendari que, a més, duia
el títol de "definitiu", on es començaven les tasques avui a les
12 del migdia, en funció d'això, naturalment, tots, la pràctica
totalitat de diputats d'aquest parlament, tenim responsabilitats
als consells insulars, tots ho coneixem, i en funció d'aquestes
previsions es preparen les feines als consells insulars, i en
funció de la previsió que es va fer, es va fer una comissió de
govern que es va convocar avui a les 10 i que ara, en aquests
moments, està pendent que alguns membres que som a aquesta
comissió, decidim la seva continuació o no, per tant, a mi em
sembla ..., insistesc jo no pos en tela de judici la correcció
formal de la convocatòria, però sí em sembla que hi ha una
evident manca de coordinació entre allò que es va repartir a la
Junta de Portaveus, perquè jo vull dir que no va ser la Junta de
Portaveus que ho va acordar, sinó que a la Junta de Portaveus
es va repartir, per tant algú, no sé qui, els serveis de la Cambra
responsables de la coordinació en relació a aquesta
convocatòria ha fallat, ha fallat la coordinació, per tant, crec
que s'hauria de tenir en compte que hi ha hagut, no una
incorrecció a la convocatòria, però sí un error de coordinació.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, gràcies, Sr. Quetglas. Miri, jo no pos en dubte la paraula
de cap dels diputats que aquí han parlat, jo no he dit que no
s'hagués repartit una convocatòria que, en tot cas, seria una
previsió, jo el que he dit és que jo no n'havia tengut
coneixement, que amb la Mesa vàrem decidir que es
començaria a les 10,30, i que la convocatòria s'ha fet per a les
10,30, jo no dubt ni de la seva paraula ni de la de la diputada
Sra. Munar, que el que diuen és correcte. El que a mi
m'estranya és que s'hagués distribuït una espècie de
convocatòria com a definitiva, quan la veritat és que no en
teníem coneixement. Jo, com a president, no en tenia
coneixement.

Sí, Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Solamente es para
manifestar la posición de nuestro grupo a este particular, hemos
esperado, por una cortesía parlamentaria hasta las 11,10 de la
mañana prácticamente, llevamos 40 minutos de retraso en el
inicio de la comisión, la Junta de Portavoces siempre tiene
conocimiento de lo que es un avance de una previsión de las
reuniones de las comisiones, pero en modo alguno, ese avance
de esas previsiones son definitivas y, en todo caso, siempre
están sujetas al criterio de la Mesa de la Comisión, que es,
como bien ha dicho el presidente, quien convoca las reuniones.
Las reuniones se han hecho en la forma preceptuada por el
Reglamento y, por tanto, no vemos ningún motivo, y
lamentamos que haya estas discordancias, pero no vemos
ningún motivo para que no se pueda empezar la comisión y
acabemos con el dictamen de la ley cuyo debate es el objeto del
orden del día.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Bé, jo reconec que començam amb
retard, i els vull dir que aquest retard ha estat provocat
perquè els lletrats m'han fet a saber que el Grup PSM havia
demanat que començàssim amb una mica de retard perquè
quan havien rebut la convocatòria no havien tengut temps
de llegir el dictamen de comissió o no sé què, però, en fi,
aquest president no ha tengut cap inconvenient a esperar,
perquè aquest president és aquí des de les 9,30, si s'hagués
demanat abans hagués estat més de jorn, però ja en aquestes
hores, jo crec que el que hem de fer és continuar amb la
comissió, i vostès facin la comissió de govern quan puguin.

Bé, aleshores, començarem amb la feina. 

Al títol del projecte de llei no s'hi han presentat esmenes.
Sr. Lletrat vol fer lectura del títol del projecte de llei de
l'informe de ponència?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President. El títol és "Projecte de llei de diverses
mesures tributàries i administratives".

EL SR. PRESIDENT:

Ja que no té esmenes, passarem a votació del títol del
projecte de llei.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Tornaré a demanar-ho: senyores i senyors diputats que
votin a favor del títol del projecte de llei?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; abstencions, 7.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queda dictaminat el títol del projecte de llei.

Al títol I no s'hi han presentat esmenes. Volen que se'n
faci lectura del títol I o en tenen coneixement?

Gràcies. Aleshores, passarem directament a la votació
del títol I de l'informe de ponència.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, cap; abstencions, 7.

EL SR. PRESIDENT:

No, no. Tornarem a repetir-ho, per favor. Jo comprenc que
han perdut una mica l'entrenament, ...

EL SR. LLETRAT:

Perdó, perdó.

EL SR. PRESIDENT:

Però tendrem temps d'adquirir pràctica. Jo demanaria a les
senyores i als senyors diputats que prestin atenció, com he dit
abans, per la bona marxa de la comissió, tenguem en compte
que és una comissió que serà llarga, perquè és llarga sempre, i
els demanaria una mica d'atenció. Torn a repetir:

Senyores i senyors diputats que votin a favor del títol I de
l'informe de ponència, volen aixecar el braç? Gràcies.

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 13; en contra, cap; abstencions, 3.

EL SR. PRESIDENT:

Bé. Queda, per tant, aprovat el títol I de l'informe de
ponència.

A l'article 1 no s'hi han presentat esmenes, podem passar
directament a la votació?

Sí, senyor ...?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Tan sols uns advertència, i és que al decret a què es refereix
aquest article, la conselleria és la d'Ordenació del Territori,
segurament s'hauria de canviar per Medi Ambient. És una
remissió que fa l'article al Decret 74/94. Tan sols és perquè
quedi constància d'aquesta advertència. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. D'acord. Passarem, idò, a la votació de l'article 1 de
l'informe de ponència.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, cap; abstencions, 7.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queda aprovat l'article 1 de l'informe de
ponència.

A l'article 2 no s'hi han presentat esmenes, podem passar
directament a la votació?

Votació de l'article 2 de l'informe de ponència.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, cap; abstencions, 6.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queda aprovat l'article 2 de l'informe de
ponència.

A l'article 3 no s'hi han presentat esmenes. Passam
directament a la votació de l'article 3.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, cap; abstencions, 6.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queda aprovat l'article 3 de l'informe de
ponència.

A l'article 4 tampoc no s'hi han presentat esmenes. Sí, Sr.
Alorda?
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Bé, només també per deixar constància, en principi que la
memòria econòmica tant de l'article 2, com del 3, com del 4,
està en castellà, nosaltres agrairíem que se'ns donassin les
memòries en català. I, en segon lloc, és que la de l'article 4 no
és sencera, com a mínim al meu dossier, era un tema que volia
aclarir en ponència, però no vaig ser a la darrera reunió, tan sols
sé que al dossier que se'ns ha repartit la memòria econòmica no
és completa, de l'article 4.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord. Que en quedi constància. 

Passarem a la votació de l'article 4.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, cap; abstencions, 6.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queda dictaminat l'article 4 de l'informe de
ponència.

Al títol II no s'hi han presentat esmenes. Podem passar-lo
directament a votació? Votació del títol II de l'informe de
ponència.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, cap; abstencions, 6.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queda aprovat el títol II.

A l'article 5 tampoc no s'hi han presentat esmenes, passarem
directament a la seva votació.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, cap; abstencions, 6.

EL SR. PRESIDENT:

No. 10 a favor i 5 ...

EL SR. LLETRAT:

Perdoni. 10 vots a favor; en contra, cap; abstencions, 5.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queda aprovat l'article 5.

A l'article 6 s'hi mantenen les esmenes següents: RGE
núms. 5925/96, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de
les Illes Balears, és una esmena de substitució de l'article 6.
Pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
té la paraula la diputada Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Sí, només per expressar que mantenim l'esmena, ja que
no estam d'acord amb la redacció d'aquest article, en tot allò
que fa referència a l'homologació del personal funcionari
transferit i, per tant, mantenim l'esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Sí, Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Nuestro grupo votará
esta enmienda y todas las que afectan al artículo 6, y con
esto haré una sola intervención en lo que afecta al artículo
6, porque el contenido prácticamente va en la misma línea.
Una intenta modificarlo en algunos apartados que son
substanciales a nuestro entender, y otra intenta suprimir
dicho artículo 6.
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Nosotros pensamos que en las futuras transferencias de
funciones y servicios, los traspasos que se hagan de funciones
y servicios a esta comunidad autónoma, y en concreto una de
carácter muy concreto por la importancia que tiene en cuanto
a la afectación del capítulo 1 de esta comunidad, como es el
tema de las transferencias en el tema de enseñanza no
universitaria, y como también, con posterioridad, la que hace
referencia al tema de Sanidad, pensamos que la única vía para
la homologación de las retribuciones es la que contempla el
Gobierno. Ahora bien, ahí entre las cantidades que vienen
consignadas en el Boletín Oficial del Estado cuando se hace la
transferencia y los puestos de trabajo de algunas personas que
desempeñan, según la catalogación de los puestos de trabajo de
nuestra comunidad, las mismas funciones, hay discrepancias
retributivas, sería muy difícil, por no decir casi imposible en las
actuales circunstancias, hacer esa homologación en un solo
ejercicio. La garantía por tanto, de que no exista una
discriminación retributiva respecto al personal transferido y al
personal de la Comunidad que ya presta sus servicios, sería esa
homologación que propone el Gobierno, en cuatro años, en
función de un 25% anual, nos parece que es una postura
razonable, es una postura digna de alabanza y esperamos,
bueno, que el texto se mantenga tal cual viene del informe de
ponencia y que el dictamen de la comisión así lo recoja, porque
éste es nuestro parecer. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Passarem a votació l'Esmena 5926/96 del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 9; abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queda rebutjada l'esmena 5926/96 del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.

Passam a l'Esmena RGE núm. 5977/96, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, de supressió de l'apartat 5 de
l'article 6. Sr. Alorda, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, gràcies, Sr. President. Crec que es podria fer la defensa
conjunta de les dues esmenes, la 5977 i la 5978, o així ho faré
perquè estan lligades molt intrínsecament.

De fet, nosaltres hem votat a favor de l'esmena
d'Esquerra Unida que anava en el mateix sentit, però
pensam que quasi quasi era, allò que ens molestava d'aquest
article són precisament aquests dos apartats el 6.5 i el 6.6 in
fine, que és allà on es preveu que hi hagi un escalonament
quant a l'equiparació. Nosaltres pensam que, efectivament,
d'entrada és possible que hagin de començar amb el sou que
tenien, és lògic que s'hagi d'entrar dins la relació de llocs de
treball, perquè en aquest moment no hi són, òbviament,
perquè són uns serveis que no existeixen, però tan bon punt
com s'hagi aclarit, en relació als llocs de treball, quin ha de
ser el sou, doncs aquest ha de ser el sou, i punt; perquè la
relació de llocs de treball aclareix quines són les
remuneracions que ha de tenir una plaça i, per tant, la
persona que l'ostenta és el que se n'ha de dur a ca seva, ens
sembla de sentit comú, i a posta no comprenem  aquest
escalonament que preveu la llei. A posta consideram que
tant per a la gent que entri ara, com per a la gent o per al
personal que existeixi d'anteriors transferències, ha de tenir
el mateix treball i la mateixa remuneració. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Sí, Sr. Quetglas?

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Bé, per manifestar la nostra
postura en relació a aquestes dues esmenes, crec que el
Grup Parlamentari Socialista, lògicament, donarà suport a
les dues esmenes, sobretot en el sentit que, efectivament, les
argumentacions exposades pel Sr. Alorda són impecables,
és a dir, no hi ha cap raó per la qual s'hagi de produir una
vulneració del principi d'igual treball igual feina, sobretot
tenint en compte que les argumentacions exposades per la
majoria, que sempre han estat de l'ordre que la càrrega
assumida seria molt forta en un sol any, no ha estat
absolutament mai quantificada, és a dir, li vàrem demanar
dins tràmit de ponència si el Govern tenia cap mena d'estudi
relatiu a quant podria significar en relació amb les
transferències que s'esperen, especialment la gran
transferència d'Educació, per la qual òbviament està fet,
com a objectiu, aquest article, què significaria i quin
muntant en termes absoluts o relatius, en relació als
pressuposts de la Comunitat, seria tan impressionant que
mereixeria una precaució d'aquest tipus. No hi ha un
context, perquè a mi em sembla que passa el mateix que
amb la pujada dels funcionaris, que és una qüestió de
principis, més que una qüestió de quantia, la pujada dels
funcionaris representa una quantia nímia en relació a la
pujada important del volum total del pressupost, i molt ens
temem que l'homologació dels funcionaris que venguin
d'unes altres administracions, sigui també una quantia nímia
i, per tant, respongui més a una qüestió de principis per part
del Govern de la Comunitat Autònoma, que a una qüestió
realment econòmica.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas.
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No havent-hi més intervencions, passarem a la votació de
les esmenes 5977/96 i 5978/96, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 9; abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queden, per tant, rebutjades aquestes dues esmenes
que acabam de debatre.

Passarem a la votació de l'article 6 de l'informe de ponència.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, 6; abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queda aprovat l'article 6 de l'informe de ponència.

Al títol III no s'han presentat esmenes; passaríem
directament a la votació del títol III.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Senyores i senyors diputats que votin en contra? No n'hi ha.

Senyores i senyors diputats que s'abstenguin?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, cap; abstencions, 6. 

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat el títol III de l'informe de ponència.

A l'article 7 no s'han presentat esmenes. Passarem
directament a la votació de l'article 7 de l'informe de
ponència.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Senyores i senyors diputats que votin en contra? No n'hi
ha.

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, cap; abstencions, 6.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 7 de l'informe de ponència.

A l'article 8 es mantenen les esmenes següents: número
de Registre 5926/96, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears; número 5979/96, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM; les esmenes 5994/96,
5995/96, 5996/96 del Grup Parlamentari Socialista i
l'esmena 6004/96, del Grup Mixt, de supressió total o
parcial de l'article 8.

Procedirem al debat d'aquestes esmenes, i començaríem
per la número 5926/96 del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears. Té la paraula la diputada Sra.
Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Molt breument només per
mantenir aquesta esmena, ja que estam totalment en contra
de la redacció de l'article 8 en tot allò que fa referència a la
creació del Parc BIT i al contingut de l'apartat de referència
esmenat. Per tant, només vull mantenir els arguments de
l'esmena presentada.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM té la paraula el diputat Sr. Alorda per
defensar l'esmena 5979/96.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. A part de consideracions clàssiques
de la utilització d'una llei d'acompanyament per a les coses més
diverses, en aquest cas per modificar la Llei del Parc BIT,
creim que no és el mètode adequat, però és que, a més, el
contingut, no ja forma, sinó el contingut que es proposa a
l'article vuitè el consideram un despropòsit, ja que significa una
vulneració del repartiment competencial en matèria
d'urbanisme, que pretén, per tant, destrossar, d'alguna manera,
tot el que significa la distinció entre ajuntaments, consells
insulars, en el cas de comissions insulars d'urbanisme, i Govern
per votar-se tots els tràmits amb l'agreujant, també, com s'ha
denunciat, que quedaria sense aprofitament (...) sense cessions
de terrenys per a l'Ajuntament de Palma i altres perversions,
creim, del sistema que s'incorporen amb aquesta modificació de
la Llei del Parc BIT. 

Com que, per paga, és coneguda la nostra discrepància amb
aquesta urbanització per a telemàtics estrangers, creim que
donam per defensada, si més no sumàriament, aquesta esmena
de supressió. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el diputat Sr. Quetglas per defensar les esmenes 5994,
5995 i 5996. Té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Les esmenes van en el mateix sentit.
La Llei 2/93, de 30 de març, de Parc Balear d'Innovació
Tecnològica, significava la introducció d'un règim urbanístic
excepcional per a l'urbanització del Parc BIT, un règim
urbanístic que feia que, com que el promotor era el Govern de
la Comunitat Autònoma, s'eximia aquest de passar tots els
tràmits que qualsevol promotor, sigui públic o sigui privat, ha
de passar quan té intenció de promoure qualsevol tipus
d'iniciativa de caràcter urbanístic: la seva inclusió dins el
planejament, l'aprovació per les autoritats urbanístiques
corresponents, etc. Aquesta excepcionalitat del Parc BIT,
fonamentada en raons suposadament estratègiques, ja va
merèixer les crítiques del grup que en aquest moment represent,
perquè significava un afront, si més no, a la resta de ciutadans
als quals s'exigeix el compliment estricte de la normativa
urbanística i significava un privilegi excepcional, per raó
personal, per raó que era el Govern, que s'autoeximia de les
seves pròpies lleis. 

Aquesta excepcionalitat, però, avui, amb aquest projecte de
llei, es pretén encara profunditzar-hi; no basta l'exempció de la
normativa urbanística imposada per la Llei 2/93, sinó que ara,
a més, el Govern reclama encara més privilegis. Reclama el
privilegi de decidir, d'una manera tallant i en contra de
nombrosa normativa i nombroses sentències, què és allò que ell
mateix ha de considerar que és una modificació de pla i què és
allò que és una revisió; suprimeix el Pla parcial per uns plans
especials que, a més, es poden botar..., anava a dir a la torera,
es poden botar de qualsevol manera, per part del mateix Govern
en el sentit que pot autoritzar, fins i tot, construccions abans de
l'existència dels mateixos plans, la qual cosa, si ho fes un
particular, el sotmetria als severs dictàmens de la disciplina
urbanística, a part de les crítiques corrosives del President
d'aquesta comunitat autònoma des del Plenari, molt
probablement, etc., etc.

Per tant, aquest privilegi excepcional que el Govern
reclama per a ell i, per suposat, nega als altres, no és més
que una irritant ofensa que es fa a la societat sencera, a la
qual es reclama el compliment de la llei i, en conseqüència,
nosaltres no només demanam la supressió d'aquest article,
sinó que demanam la modificació de la Llei 2/93 en el sentit
absolutament contrari, i amb això don per defensada la
nostra esmena subsegüent, l'esmena número...

EL SR. PRESIDENT:

La 5997/96, em sembla.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Exactament. En el sentit que volem, pretenem que la
correcció de la Llei 2/93 tengui el sentit contrari del que
pretenen els redactors d'aquest projecte, el sentit de
convertir la iniciativa del Parc BIT en una iniciativa
urbanística normal, comparable a qualsevol altra, a la qual,
evidentment, se li ha de reconèixer el seu caràcter
d'iniciativa pública i, per tant, gaudeix de determinats
beneficis en relació a la facultat expropiatòria, etc., però no
de beneficis urbanístics excepcionals, no de normativa
urbanística privilegiada especial que no fa més que
convertir el Govern en un insubmís de l'estat de dret que
reclama per a la resta de ciutadana. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Jaén, té vostè la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente. Para manifestar la posición de
nuestro grupo sobre estas enmiendas, que todas, de una u
otra manera, en general van por la supresión o, en el caso
del Grupo Parlamentario Socialista, por la substitución, en
su caso, de la norma a que hacían referencia del Parque
Balear de Innovación Tecnológica. Nosotros pensamos -y
así lo dijimos ya en su momento en el Pleno- que
evidentemente es una medida no habitual, pero que venía
justificada por razones de urgencia y que, de otra manera,
haría difícil o habría dificultades añadidas, posiblemente, si
no hubiese esa tramitación que aquí se pide, que lo que se
intenta con esa modificación es acelerarla. 

Yo comprendo las críticas que se hacen desde el grupo
de la oposición, pero en modo alguno se debe entender que
esta modificación ni va en contra de nadie ni creo que sea
un aprovechamiento excepcional por parte del Gobierno, en
modo alguno; la única postura del Gobierno es acelerar los
trámites para que el Parque de Innovación Tecnológica sea
lo que la ley tiene previsto que sea y que ojalá cuanto antes
se pongan en marcha las primeras iniciativas para que, lo
que hasta ahora es un ente de razón contenido en una visión
política del Gobierno, en un proyecto de ley que después
este parlamento aprobó, pues sea una realidad. Muchas
gracias, Sr. Presidente.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Sí, Sr. Alorda?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Bé, en contrarèplica de la intervenció del Grup Parlamentari
Popular; els altres grups veig que coincidim plenament en la
necessitat de suprimir aquest article, fins i tot donam suport a
la proposta del PSOE de modificar la llei en un sentit totalment
diferent. 

Bé, el que podem dir és que, si hi ha dificultats, tràmits en
la celeritat de la resolució dels expedients urbanístics, allò que
cal fer és, en caràcter general, modificar allò que s'hagi de
modificar i, sobretot, dotar de mitjans econòmics aquells que
exerceixen les competències. No pot ser que perquè una
comissió insular d'urbanisme o un ajuntament siguin més lents
a l'hora de concedir llicències, allò que es faci és: bé, idò, el
Govern se les bota. En tot cas dotem-los, dotem les
administracions dels mitjans adequats perquè davant tothom,
iniciatives econòmiques importants, iniciatives empresarials no
quedin aturades per mor que hi hagi manca de diligència,
manca de celeritat dins les tramitacions urbanístiques. El que
no pot fer el Govern és venir aquí a modificar una llei via
acompanyament de llei de pressuposts i botar-se els tràmits.

Per l'altra banda, fins ara estàvem avesats al fet que
qualsevol actuació del Govern central, del Govern autonòmic,
etc., que no consonàs amb l'ordenació urbanística, allò que
havia de fer era demanar primer a veure si podia fer aquell
projecte i, si no fos així, el Consell de Ministres o el Consell de
Govern instar la modificació del planejament. Aquesta situació
creim que era més respectuosa amb l'autonomia municipal
mentre que aquesta que ara aquí s'arbitra, sense cessions, sense
llicència d'obres, és lesiva de les competències urbanístiques,
tant dels consells insulars com dels ajuntaments. Creim que si
cada vegada que el Govern veu que hi pot haver..., que no li
convé que passi pels tràmits ordinaris una iniciativa seva ens
farà modificar una llei, creim que és molt mal hàbit aquest que
està adoptant el Govern amb aquestes mesures. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. L'esmena 6004/96 del Grup
Parlamentari Mixt no té defensa i decau.

Passaríem a la votació de totes les esmenes que s'acaben de
defensar?

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sr. President. Crec recordar -i així ho tenc apuntat a les
meves notes- que aquesta esmena, que és del mateix
contingut que les esmenes que acabam de debatre, es varen
agrupar en ponència. Per tant, està agrupada.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, però només deix constància que queda aquesta
esmena, de les que acabam de debatre, que no s'ha defensat.
Aleshores passaríem a la votació conjunta de totes les
esmenes que acabam de debatre.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 9; abstencions, cap. 

EL SR. PRESIDENT:

Queden, per tant, rebutjades aquestes esmenes.

I passaríem a la votació de l'article 8 de l'informe de
ponència.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l'article
8 de l'informe de ponència?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, 6; abstencions, cap. 

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat, per tant, l'article 8.

A l'article 9 no s'han presentat esmenes. Passarem
directament a la votació.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l'article
9 de l'informe de ponència?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?
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EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, cap; abstencions, 6. 

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 9. 

A l'article 10 es mantenen les esmenes següents: número de
registre 5927/96 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears. Sra. Thomàs, té vostè la paraula per a la seva
defensa.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. També vull reafirmar el manteniment
de l'esmena, ja que ens sembla un article perillosíssim i
excessivament obert amb tot allò que diu del contingut i que,
per tant, pensam que la nostra esmena s'ha de mantenir i s'ha de
votar.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Pel Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, per a la defensa de l'esmena 5980/96, té la paraula el
diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En la mateixa línia creim que un
tema com la privatització o l'exercici privat, la gestió privada
dels serveis públics, de qualsevol mena de serveis públics, no
és de rebut que se'ns presenti amb aquesta llei de mesures
d'acompanyament. Per paga ens queden molts de dubtes pel que
fa al fet de quin pot ser el seu abast, concretament, per exemple,
en l'exercici d'autoritat, quan la funció pública és aquella que es
reservava, tradicionalment, i nosaltres pensam que d'una
manera que ha de quedar garantida que sempre l'exercici
d'autoritat quedi en poder dels funcionaris públics. Nosaltres el
que detectam en aquesta llei de pressupostos és un atac frontal
a la funció pública com a sistema, tant amb un descrèdit del
funcionari tant a nivell retributiu com també a nivell, diguem-
ne, de seguretat en el treball, perquè també hi ha altres mesures
que el precaritzen, i ara aquí, senzillament, es fa un cant a la
gestió privada dels serveis públics. Creim que és un hàbit
perillós i que no (...) que vengui amb aquest article 10. En tot
cas s'hauria de dur amb una llei de règim jurídic, molt més
ampli, molt més estudiat, explicant els supòsits i, aleshores,
podríem estudiar-ne l'abast des del convenciment que la nostra
coincidència amb el Grup Popular seria ben esquifida. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. L'esmena 5998/96 del Grup
Parlamentari Socialista; té la paraula el Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. En mateixa línia que els altres
portaveus, aquest és un article, evidentment, desmesurat,
que desborda el contingut que hauria de tenir una llei
d'acompanyament, perquè és ni més ni manco que l'article
a través del qual s'intenta introduir uns règims de gestió dels
serveis públics i, fins i tot, dels centres i de les activitats,
que és una concepció que no sabem molt bé si incardina bé
amb tot allò que és la normativa i els referents jurídics i
administratius que existeixen a la Comunitat Autònoma i a
la resta de l'Estat, per suposat. 

Per tant, és un article que ens introdueix una exagerada
discrecionalitat de l'Administració per poder fer i desfer en
relació a allò que són les seves obligacions, tant que, la
veritat, es presenten seriosos dubtes de la seva incardinació
correcta, baix del punt de vista jurídic, amb normatives de
caràcter superior, fins i tot la Constitució i per suposat
l'Estatut d'Autonomia i altres lleis de caràcter bàsic, com la
de règim jurídic de l'administració de l'Estat que,
evidentment, entre altres coses, obliga l'administració a la
prestació d'alguns serveis bàsics i a la prestació directa
d'aquells que fan referència a l'exercici d'autoritat. 

Per tant, em sembla que estam davant una exageració,
sens dubte; és dur a una categoria universal allò que
l'Administració de l'Estat va fer, de manera molt criticada,
exclusivament cenyit a l'àmbit de la gestió sanitària, ara,
aquí, a la Comunitat Autònoma de les Balears ho volem
estendre a qualsevol tipus d'activitat, fins i tot aquelles que
impliquen l'exercici de l'imperium de l'autoritat de la funció
pública. Per tant, obrint d'una manera absoluta les portes a
la privatització de totes i cadascuna de les activitats de la
Comunitat, entenem que és un article no tan sols innecessari
dins aquest projecte de llei, sinó profundament nociu per a
la nostra comunitat. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Jaén, té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Haré una intervención
con referencia a todas las enmiendas y, por supuesto, el voto
de nuestro grupo será en contra de las mismas. Yo no creo
que subyazca, en el fondo de la cuestión, el debate añejo de
lo público contra lo privado o lo privado contra lo público,
ni mucho menos; yo creo que ambas concepciones
enfrentadas de esta manera sería retrotaernos al tiempo para
defender posturas liberales del siglo XIX o socialistas del
siglo XVIII y, por tanto, creo que eso huelga al tema del
debate.
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Hay una referencia concreta y una experiencia ya muy
aquilatada desde el gobierno anterior de la nación, donde
muchos servicios, empresas y actividades han sido privatizadas,
y yo creo que se han hecho, en muchos casos, sin entrar ahora
en el procedimiento de la privatización, se han hecho, pues
bueno, por exigencias muy diversas. No voy a entrar en el caso
porque tampoco es el momento, pero sí quiero decir que la Ley
de Contrato de las administraciones públicas contempla,
básicamente, la posibilidad de que cualquier servicio, centro o
actividad, pueda gestionarse de otra manera que no sea a través
de un servicio público, y hay dos limitaciones: por una parte,
aquellas actividades que implican un ejercicio de autoridad o un
tema afecto, como es el caso de policía; todo lo demás, la ley
permite que el Gobierno, según su orientación política, pueda
hacer una cosa u otra y las cosas, de acuerdo con esta ley y con
otras antecedentes que existen, se pueden hacer por concesión,
un servicio por concesión, que estamos acostumbrados que a
través de un concurso se haga así, en muchos temas concretos
como pueden ser las autopistas, por ejemplo, las autopistas del
Estado, u otros muchos ejemplos que podemos tener más a
mano. 

También es posible que haya una participación de lo que es
el Estado con las empresas privadas a través de empresas
mixtas; es también posible una privatización total a través de
sociedades muy diversas, anónimas y limitadas, de
responsabilidad limitada, laborales, cooperativas, etc., etc., y,
por cierto, que esto es lo que se intenta buscar aquí; no es una
puerta abierta a la privatización, contra la cual yo no tengo
nada; en principio podemos estar a favor siempre y cuando la
prestación del servicio, que es lo que hay que ver si se hace
mejor o no se hace mejor, se hace con eficiencia, es decir,
asignando los mínimos recursos posibles y que los resultados
sean los mejores posibles. Yo creo que esto es lo que hay que
ver aquí; en principio esto puede servir; la crítica podría venir
después, cuando esos servicios que se gestionan porque vía de
una fundación o por vía de un concierto, de un convenio o -lo
acepto- servicio de actividades, sus resultados fuesen negativos,
y entonces sí que tendría que haber una crítica diciendo: "eso
ha sido una medida negativa".

De momento yo creo que ni negativo ni positivo, que es una
medida que el Gobierno contempla en aras de que los servicios
puedan funcionar mejor, y ojalá sea así. Muchas gracias, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Sr. Alorda, té vostè la paraula per
replicar..

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, gràcies, Sr. President. Bé, contestant al portaveu del
Partit Popular, no estam discutint els sistemes de gestió
actuals possibles si públics o privats, això existeix i són
normatives publicades en els butlletins i que en aquests
moments no vénen a discussió; d'allò que discutim és d'un
article 10 d'una Llei de mesures tributàries que se'ns ha colat
en aquesta llei d'acompanyament, per tant, del que estam
parlant és d'una ampliació, entenc jo, perquè si del que es
tracta és de defensar el que hi ha, el que hi ha ja hi és i no
tenien per què reeditar-ho, amb una polèmica o amb unes
ganes d'acumular protagonisme que no importava. Però el
que estam discutint és quin és l'abast d'aquest article 10, si
ja tot el que hi havia ja hi era, creim que el que pretén és
augmentar-ho; i augmentar-ho cap a on? És evident que és
cada vegada més (...) cap enrera aquelles vessants de la
funció pública que es reservava en exclusiva, pareix que de
la lectura d'aquest article no queda res reservat a la funció
pública; no queda res que per a la seva gestió, per exemple
per a l'exercici d'autoritat, aquí no hi està exclòs, convé que
estigui per a un règim d'objectivitat, d'inamobilitat en el lloc
de treball, amb una selecció que sigui a través dels principis
de concurrència, de publicitat, com són els característics de
la funció pública, sinó que tot, qualsevol servei, es pot dur
per gestió privada, amb una possibilitat de precarització
d'aquest lloc de treball, de mobilitat, evidentment, dels
treballadors, possibles represàlies, possibles canvis, etc.,
fins i tot amb temes tan delicats com és l'exercici d'autoritat;
no només parlam de policia, parlam fins i tot de recaptació,
executiva o d'altres que en aquests moments, encara ara,
malgrat tenguin una gestió privada  tenen sempre un darrer
punt d'incardinació pública quant al titular de l'activitat.

Nosaltres pensam que no té cap sentit aquest article 10.
Si hem de modificar o no l'abast actual anem a discutir-ho
banda per banda en els articles on aquest hi està previst,
però no mesclem ara les concessions perquè les concessions
ja estan regulades i nosaltres no hi hem fet cap esmena en
contra, avui; el que hi ha és un article 10 nou. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Sí, Sr. Jaén? Aleshores, acabat el
debat, passaríem a la votació conjunta de les esmenes
números 5927 del Grup Parlamentari Esquerra Unida de les
Illes Balears, 5980 del Grup Nacionalista-PSM i 5998 del
Grup Parlamentari Socialista.

Senyores i senyors diputats que votin a favor d'aquestes
esmenes, volen aixecar el braç? Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra, volen
aixecar el braç?

No hi ha abstencions, resultat de la votació; perdó,
abstencions? Gràcies.
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EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 9; abstencions, 1.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes que eren totes de
supressió de l'article 10. I passarem a la votació de l'article 10
de l'informe de ponència.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l'article 10
de l'informe de ponència, volen aixecar el braç?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 9; en contra, 6; abstencions, 1.

EL SR. PRESIDENT:

Queda, per tant, aprovat l'article 10.

Passam a les esmenes que proposen addicionar nous articles.
Tenim, en primer lloc, l'esmena número 5999 del Grup
Parlamentari Socialista, relativa als plans directors sectorials de
residus sòlids urbans. Per a la seva defensa, té la paraula el
diputat Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Aquesta esmena pretén una cosa molt senzilla, molt clara i
que, a més, no entenem que hi hagi d'haver cap tipus d'oposició
ni per part del Govern ni per part del grup parlamentari que li
dóna suport. És una esmena que pretén que les modificacions
dels plans de residus sòlids urbans en relació amb la redacció,
tramitació i aprovació inicial i definitiva, corresponguin als
consells insulars, que són els que tenen la competència
d'executar aquests plans, per aprovació dels mateixos, d'acord
amb els criteris establerts en aquest parlament.

Crec que hi ha una doble raó perquè això pugui venir avalat
per aquest parlament en aquesta llei: la primera és perquè és un
pas en la direcció correcta d'augmentar l'autonomia, la capacitat
de gestió dels propis consells insulars que, si són prou capaços
de gestionar el pla de residus, haurien de ser nominalment
capaços, com és lògic, d'adaptar el pla de residus a la necessitat
de la seva gestió i als criteris que la societat de cada vegada
més demanda.

El Consell Insular de Mallorca ha aprovat reiteradament
i per unanimitat de tots els grups demanar al Govern la
modificació del Pla de residus per a Mallorca, m'estic
referint en concret a un procediment que conec
personalment per ser membre d'aquell consell insular, per
unanimitat. El Govern la veritat és que no ha assumit més
que compromisos verbals, però la darrera compareixença en
aquest parlament del conseller responsable, el Sr. Reus, la
veritat és que ens ha fet veure que el Govern té alguna
reticència a dur endavant aquesta modificació; reticència
derivada, fins i tot va dir, del fet que una modificació del
Pla de residus, atès que aquest pla atorgava una titularitat
dels residus a l'empresa adjudicatària, podia donar lloc a
determinats tipus de responsabilitat patrimonial a qui agafàs
aquesta iniciativa.

Bé, en conseqüència, nosaltres el que volem és llevar al
Govern aquesta responsabilitat i, per tant, aquest temor,
aquesta reticència a dur endavant aquesta modificació, i que
s'autoritzi als consells insulars i, per suposat, lògicament, a
càrrec i a responsabilitat de l'administració que pren la
iniciativa de la modificació del Pla de residus per adaptar-lo
a les noves necessitats. No hem d'oblidar que el Pla de
residus de Mallorca només contemplava com a única opció
d'eliminació de residus la incineració, que avui en dia, tant
la societat com el propi plantejament del Govern actual, del
Consell de Mallorca i evidentment amb això també es
compta amb el grup de l'oposició que ho ha votat així, és a
dir, la unanimitat, és voluntat unànime del Consell de
Mallorca introduir dins aquests criteris doncs criteris de
posar en marxa el reciclatge, mesures per a la reducció, el
compostatge, és a dir, línies paral•leles que evitin que
només la incineració sigui l'únic sistema d'eliminació de
residus a Mallorca, de tal manera que l'objectiu, lògicament,
és ampliar les possibilitats, ampliar el percentatge dels
residus reciclats, el percentatge dels residus reduïts amb
origen, el percentatge dels residus amb recollida selectiva,
etc.

Proposam a aquest parlament que autoritzi aquesta petita
modificació del Pla de residus, que permeti al consell
insular fer front a això. Estarem, com dic, no solament
donant un reconeixement a la maduresa i a la pròpia
capacitat del consell, estarem eliminant el temor que pugui
tenir el Govern de la Comunitat Autònoma quant a la
responsabilitat derivada de la titularitat i estarem, en
definitiva, donant resposta a la societat que reclama una
atenció cada vegada més urgent als poders públics respecte
a la posada en marxa d'aquestes mesures alternatives-
complementàries a aquelles que es preveuen al Pla de
residus de Mallorca en concret. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sr. Alorda, torn de rèplica.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies. Vull avançar el nostre vot favorable, evidentment,
per aquesta esmena d'addició, malgrat que no som uns
entusiastes d'aquestes lleis de mesures que (...) coses molt
diverses, però aquesta és tan urgent i tan necessària que
celebram la iniciativa de dur-la a través d'aquestes esmenes.
Pensam que ja és hora que el Govern assumeixi aquesta
obligació, o es posi endavant o deixi que algú ho faci, i no
s'embulli amb declaracions. Creim que, en aquestes altures,
haver de defensar la reducció en origen, la reutilització, el
reciclatge com a darrers extrems, creim que són paraules
sobreres perquè crec que l'opinió pública ens va molt per
endavant sobre aquest tema. Tan sols confiar que el Grup
Parlamentari Popular serà sensible en aquesta problemàtica
que, una de dues, o modificaran ràpidament aquest pla director
o, com a mínim, sobretot per les paraules del Sr. Reus quan
deia que ell no ho volia modificar per no haver d'assumir les
responsabilitats, aleshores, deixi que els consells insulars
assumeixin les responsabilitats perquè són capaços i, a més,
tenen ganes d'assumir-les, i modifiqui el Pla director en el sentit
de permetre que el modifiqui..., perdó, els consells insulars. Per
tant, nosaltres també demanam el vot favorable a aquesta
esmena perquè creim que desbloquejaria una situació. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Manifestar que vamos a
votar en contra de esta enmienda sin perjuicio que, como ya
anunciamos en el trámite de ponencia, a la hora de votar en el
pleno, estudiemos detenidamente la postura que el Gobierno
tiene que manifestar en este sentido, todavía no tenemos
conocimiento de cual es su posición. Así lo hicimos en la
ponencia, así lo manifestamos ahora en la comisión para que
quede constancia en el Diario de Sesiones. Yo creo que, al
menos en este debate, ha quedado alguna cosa clara, la Ley de
acompañamiento, cuando interesa para según que grupo
parlamentario, pues, ya no es tan mala, es decir, cuando
interesa alguna modificación de una ley ordinaria por esta vía,
que es excepcional, por esta vía heterogénea, (...) de
acompañamiento, vemos que, por lo menos, ya no tiene todas
las críticas de los grupos de la oposición.

En este asunto de residuos sólidos urbanos, el Plan director,
los planes directores, no recuerdo muy bien, pero creo que se
remontan al año 89, 90, cuando aquí los criterios se aprobaron,
en este parlamento, y después de estos criterios, se elaboraron
los planes, el primero el de Mallorca, creo recordar, el segundo
el de Menorca, que fue modificado más tarde, en el año 91, 92,
y posteriormente el de Ibiza. Es verdad que los avances en este
campo son importantes, que la voluntad de la ciudadanía va por
esos derroteros que todos hemos comentado, no hay ningún
sistema perfecto de tratamiento de residuos sólidos urbanos y
que, seguramente, la (...) de la incineración del vertido
controlado, que siempre es preciso tener un vertido controlado
según el procedimiento que se emplea, o bien el procedimiento
del compostaje, tiene que mezclarse con una recogida selectiva
en origen, como ya hemos visto en muchos países europeos,
especialmente en Alemania, que están muy adelantados en este
campo, y, en fin, todo esto son modificaciones que tendrán que
hacerse en los planes. En el de Menorca, por cierto, ya está
hecho, yo, en principio, no veo ninguna objeción para que esa
modificación se pueda cumplir.

Lo más discutible, seguramente, es que un tema que
afecta a tres islas, porque afecta a les tres islas, el Gobierno
deba quedar un poco al margen de eso. Esa es nuestra duda,
sobre temas que afectan a las tres islas parece que el
Gobierno tendrá que decir alguna cosa. Pero en fin, como
antes comentaba, nosotros estamos pendientes de esa
comunicación del Gobierno y, en consecuencia, como
previsión primera, votaremos en contra en la comisión, sin
perjuicio que, según el resultado de esa consulta que hemos
evacuado, podamos cambiar el voto en el pleno. Muchas
gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Passam a la votació de l'esmena 5999
del Grup Parlamentari Socialista.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de
l'esmena?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

El resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; en contra, 9; cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 5999.

Passam al debat de l'esmena 6000/96 del Grup
Parlamentari Socialista. El Sr. Quetglas té la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Aquesta és una altra esmena que
també aprofita que el tramvia passa per l'aturada per pujar,
com l'anterior. És un homenatge al caràcter tramvia de la
llei, el Sr. Jaén el coneix perfectament, però aquesta té un
contingut més adient, probablement, més endinsat en allò
que ha de ser un projecte de llei de mesures tributàries i
d'acompanyament per la gestió dels pressuposts. També en
el sentit d'autoritzar als consells insulars per l'establiment
d'una taxa per subrogació de les competències municipals
no exercides en matèria urbanística. Es tracta d'una
necessitat que tots els que hem tengut responsabilitat, i
tenim responsabilitats, dins els consells insulars observam,
és a dir, la normativa urbanística actual fa que el consell
insular es vegi obligat a l'atorgament de llicències, a
l'aprovació de determinats instruments de planejament
urbanístic, fins i tot a la instrumentació d'expedients
disciplinaris, -encara que estan més ben resolts per la Llei
de disciplina urbanística-, en cas d'inactivitat municipal. No
obstant això, malgrat que és el consell insular qui du
endavant tota la tramitació de l'expedient, les taxes
corresponents a aquell expedient són (...) i cobrades per
l'ajuntament que, justament, no ha operat, és qui no ha fet la
seva activitat, que ha obligat al consell insular a subrogar-
se.
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Nosaltres demanam que s'autoritzi als consells insulars a
l'establiment d'una taxa per subrogació. Entenem que aquesta
autorització parlamentària és necessària perquè, malgrat que
existeix la capacitat per part dels consells, com a corporacions
locals, per l'establiment de la seva fiscalitat en matèria de taxes
dins els marges prevists a la llei, no és menys cert que aquesta
és una competència autonòmica exercida, evidentment, per
transferència de competències, per llei d'aquest parlament, pels
consells insulars, i com aquesta competència autonòmica
entenem que és aquest parlament qui ha de dictaminar, qui ha
d'aprovar, qui ha d'exercir la reserva de llei que existeix per les
imposicions de les taxes de caràcter autonòmic. Per tant, creim
que, com a mínim, fa falta aquesta autorització perquè els
consells insulars la puguin posar. En qualsevol cas, la discussió
sobre si és o no necessari és una discussió estrictament teòrica,
l'existència d'aquest article dins d'aquesta llei facilitaria les
coses i evitaria possibles discussions.

Som conscients que probablement, perquè hem tengut
notícies, aquest article necessitaria una redacció distinta. És cert
que les objeccions que ens han posat en tràmit de ponència i,
probablement, la majoria ens reiterarà, poden fer referència a
aquesta redacció. Les taxes, com tothom sap, han de respondre
a un cost del servei, que ha de ser equilibrat, explicat, justificat
convenientment amb la normativa que imposa la taxa. Nosaltres
hem volgut reflectir la voluntat que aquesta no fos una taxa que
(...) al ciutadà, sinó que el subjecte passiu ha de ser
l'ajuntament, i ho ha de ser en la mateixa quantia que
l'ajuntament reb del ciutadà, perquè el ciutadà no es vegi
castigat, perquè no se li pugui traslladar i perquè l'ajuntament
pagui quan no opera, quan ell fa la feina, evidentment, la taxa
és seva. Però això xoca una mica tècnicament amb la filosofia
de la taxa que ha de fer referència als serveis, al cost de
prestació d'aquest servei. En aquest sentit, creim que
probablement valdria la pena estudiar una redacció alternativa,
si és que el Partit Popular entén que aquesta taxa és útil pels
consells insulars, -supos que entén que sí-, i, si poguéssim
arribar a una redacció consensuada, probablement amb la
participació d'un membre del Govern o de l'executiu que acabi
de conformar tècnicament aquesta esmena, crec que es podria
consensuar i aprovar en profit dels tres consells insulars que es
veuen afectats per aquesta problemàtica. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente, muchas gracias. Gran parte de la
intervención que he hecho anteriormente referente a la
enmienda anterior sirve para la posición de nuestro grupo
respecto a la enmienda 6000/96. Hemos discutido a este
particular, y evidentemente la redacción no es muy
afortunada, pero si existe voluntad, encontraremos la vía
apropiada para que así sea La única dificultad estriba en que
estamos pendientes de un informe jurídico para ver si los
consejos insulares, por si mismos, sin otra cuestión, pueden
establecer esta tasa, con lo cual alguien (...) la enmienda y
el artículo correspondiente a la Ley de acompañamiento, o,
por el contrario, si debe colocarse en esta ley de
acompañamiento, porque, evidentemente, el problema está,
el problema existe y eso genera a los consejos insulares,
sobretodo, creo yo, en el de Mallorca, por el volumen
evidente del territorio y el número de ayuntamientos de la
isla de Mallorca, pues exigen mayores intervenciones en
materia de disciplina urbanística. Pero, en fin, como digo,
estamos pendientes de ese informe, y, como consecuencia
de lo que el informe señale, la postura de nuestro grupo
podrá cambiar o mantenerse, como ahora haremos, votando
en contra. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén.

Passam a la votació de l'esmena 6000/96 del Grup
Parlamentari Socialista.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de
l'esmena?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

El resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; en contra, 9; cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6000/96.

Passam al debat de l'esmena 6001/96 del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula, per a la seva defensa,
el diputat..., em diu que no..., està incorporada?, votació de
l'article 11?

Votació de l'article 11.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?
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Senyores i senyors diputats que votin en contra?

Abstencions?

El resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, cap; abstencions, 7.

EL SR. PRESIDENT:

Jo ara aquí tenc l'esmena..., també està incorporada? Vol
procedir a fer lectura de l'article 12?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President. Article 12, "es faculta al Consell de
Govern perquè procedeixi a atribuir públicament al Servei
Ferroviari de Mallorca la titularitat sobre els béns i drets
d'aquesta comunitat autònoma de les Illes Balears que es
detallen a l'anex de la present llei, que s'integraran, quan
pertoqui, en el patrimoni d'aquella empresa pública, la qual
n'adquirirà la propietat. L'atribució esmentada es podrà realitzar
també sobre la totalitat dels dits béns o sobre una part d'aquests.
Igualment, es faculta al Consell de Govern perquè n'efectuï la
valoració en el moment de l'atribució, així mateix, es faculta a
l'esmentada empresa pública per tal de procedir a l'alineació
dels esmentats béns en subjecció al règim jurídic que li és
propi."

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lletrat.

Passam a la votació de l'article 12.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l'article 12?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

Abstencions?

El resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, cap; abstencions, 7.

EL SR. PRESIDENT:

També hi ha l'esmena 6003 del Grup Parlamentari Popular,
que ha estat incorporada.

Passam a la votació de l'article 13. Sí, Sr. Alorda?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Respecte a aquest article, el nostre grup presentarà vot
particular o de recuperació perquè es pugui tornar a fer el
debat, perquè creim que pretendre que hi hagi un règim
d'excepció respecte als funcionaris de la Comunitat
Autònoma per anar a una empresa privada o a una fundació
de caràcter privat, creim que no és raonable. És a dir, el
Govern balear ens proposa privatitzar serveis, dur gestions
privades de serveis, i quan estan gestionant un servei públic,
fa règim d'excepció respecte als funcionaris de la Comunitat
que vagin a fer feina a aquests serveis privats, o, com a
mínim, malgrat que aquest sigui un cas concret, pot obrir
una via que nosaltres no creim que sigui adequada,
concretament, a la Fundació de l'hospital de Manacor.
Creim que pot ser un tema delicat, esperant conèixer els
motius pels quals no s'ha d'utilitzar ordinàriament l'Estatut
dels Treballadors o la Llei de la funció pública normal i
corrent, sense haver de fer una excepció per una empresa
privada que fa un servei públic, creim que aquest article 13
no és adequat. Per tant, nosaltres voldríem fer un vot
particular per poder-ho defensar després al plenari. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord, Sr. Alorda.

Votam l'article 13.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l'article?

Senyores i senyors diputats, per favor, volen estar atents
al debat i a les votacions?

Repetim, votació de l'article 13.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l'article
13?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

Abstencions?

El resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, 7; abstencions, 1. Perdó, en
contra, 6, perquè falta un diputat del Grup Parlamentari
Socialista.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lletrat. Queda, per tant, aprovat l'article 13.
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En aquest punt, aixecam la sessió per un temps de deu
minuts. És a dir, a les 12,20 tornam a començar.

(Recomençament de la sessió inoïble)

EL SR. PRESIDENT:

... hi ha addicció d'una disposició derogatòria. Sr. Lletrat,
vol llegir la disposició derogatòria?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President. La disposició derogatòria diu el següent:
"Queden derogades les disposicions d'igual i inferior rang que
s'oposin totalment o parcialment al que disposa la llei present".

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lletrat. Passaríem a la votació d'aquesta nova
disposició derogatòria.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; en contra, cap; abstencions, 5.

EL SR. PRESIDENT:

Addicció de dues disposicions finals. Sr. Lletrat, vol llegir
aquestes dues disposicions finals?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President. "Disposició final primera.- S'autoritza el
Govern perquè dicti les disposicions necessàries per al
desenvolupament d'aquesta llei."

"Disposició final segona.- La present llei entrarà en vigor
dia 1 de gener del 1997".

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lletrat. Passarem a la votació d'aquestes dues
disposicions finals que podrà ser conjuntament, no?

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, cap; abstencions, 5.

EL SR. PRESIDENT:

I passam a l'exposició de motius, on es mantenen les
esmenes RGE núms. 5975/96 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. Té la paraula el diputat Sr. Alorda per a
la seva defensa.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, les dues esmenes, la 5975 i la 5976 fan referència a
eliminar els paràgraf que fan referència -valgui la
redundància- al Parc BIT i a la privatització de serveis
públics, com que confiam, encara, mantenim l'esperança
que els articles seran eliminats, mantendrem aquestes
esmenes, però no es defensen perquè senzillament són
congruents amb les esmenes de supressió que hem
presentat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Aleshores, passarem a la votació de
les esmenes 5975/96 ... Ah!, Sr. Jaén, té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Para manifestar que
votaremos en contra, aunque entendemos que estas dos
enmiendas decaen, porque al haberse aprobado el texto
articulado con las enmiendas que incorporamos nosotros,
prácticamente no tiene sentido defenderlas, porque si se
aceptasen, la exposición de motivos quedaría huérfana de la
motivación que hace referencia a estos párrafos, yo creo
que, más que nada, son enmiendas que deberían
considerarse como decaídas, si bien respetamos la voluntad
del grupo de que las pueda hacer como votos particulares en
el pleno. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Sí, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, és que nosaltres entenem que efectivament la sort
d'aquestes esmenes va lligada a la sort d'altres que
mantenim i, per tant, creim que serà al ple, on hagin de
decaure quan siguin rebutjades definitivament les esmenes
que nosaltres hem presentat, si no, també ens podríem trobar
que les esmenes fossin aprovades i hi hagués un paràgraf
incomprensible dins l'exposició de motius, no en farem ara
debat, perquè és bastant sibil•lí, en tot cas, nosaltres
entendrem que decauran en el moment en què l'esmena sigui
rebutjada definitivament. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Aleshores, passaríem a la votació
conjunta de les esmenes 5975 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, que és una esmena de supressió del punt 7è,
i de l'esmena 5976/96, també del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, de supressió del punt 9è.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 2; en contra, 9; abstencions, 6.

EL SR. PRESIDENT:

Queden, per tant, rebutjades ...

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

No, perdoni, Sr. President. Jo he votat a favor de les
esmenes, eren 3 vots a favor de les esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, correcte.

EL SR. LLETRAT:

Perdoni, correcte.

EL SR. PRESIDENT:

Correcte. Jo ho he vist. Vol tornar a repetir el resultat de la
votació perquè no en quedin dubtes?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 3; en contra, 9; abstencions, 5.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lletrat. Queden, per tant, rebutjades aquestes
dues esmenes que acabam de debatre.

I passaríem a la votació de l'exposició de motius.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, 5; abstencions, 1.

EL SR. PRESIDENT:

Queda, per tant, aprovada l'exposició de motius.

Queda dictaminat, en conseqüència, el Projecte de llei
RGE núm. 5449/96, de diverses mesures tributàries i
administratives. Es recorda als grups parlamentaris que
poden presentar dins les 48 hores següents a l'hora
d'acabament del dictamen, mitjançant escrit adreçat al
president de la Cambra, els vots particulars i les esmenes
que havent estat defensades i votades en comissió i no
incorporades al dictamen, que pretenguin defensar al ple.

Senyores i senyors diputats, moltes gràcies per la seva
col•laboració i abans d'aixecar la sessió, com que ja he
parlat amb els diferents portaveus, excepte amb el del Grup
Mixt, perquè no l'he trobat, i com que jo consider que el
debat en comissió no pot ser una cosa rígida, perquè hi ha
seccions o programes o subprogrames que duraran més del
previst i d'altres que duraran manco, els he de fer la
proposta, que ha estat acceptada per tots els que he pogut
parlar amb ells, que puguem començar una altra sessió a les
12,55, i començaríem per l'articulat de la llei de pressuposts.
Si tothom hi està d'acord?

Sí? Aleshores, s'aixeca la sessió fins a les 12,55 i
començarem amb el dictamen de la llei de pressuposts, amb
l'articulat, de manera que els quedi temps per adaptar les
seves esmenes al que ha estat previst a l'informe de
ponència.

Moltes gràcies a tots. S'aixeca la sessió.
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