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EL SR. PRESIDENT:

Comença la sessió de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,
per dictaminar el Projecte de llei RGE 5643/97, de diverses
mesures tributàries i administratives.

Abans d'entrar a l'ordre del dia, deman a les senyores i
senyors diputats si hi ha substitucions.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí, Sr. President, Simó Gornés substitueix Manuel Jaén.

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Pilar Ferrer substitueix Carles Cañellas.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

I.- Elaboració del dictamen del Projecte de llei de diverses
mesures tributàries i administratives, RGE núm. 5643/97.

Passam, idò, al debat relatiu al dictamen del Projecte de llei
RGE 5643/97, de diverses mesures tributàries i administratives.
Aquesta presidència recorda a les senyores i 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 començam.

Al títol del projecte de llei i a la denominació del títol, no
s'hi han presentat esmenes, procedirem, aleshores, a la votació
conjunta.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Queden aprovats per unanimitat.

A l'article 1 s'hi mantenen les esmenes següents: 6446/97
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i la 6880/97, del Grup
Parlamentari Mixt, que quedaren agrupades en ponència.
Iniciarem, aleshores, el debat d'aquestes esmenes. Per part
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, no havent-hi ningú del
Grup Mixt, té la paraula el diputat Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. L'esmena 6446 el que
pretén és  establir un fons d'ajut específic per a la promoció
d'escoltes infantils públiques i una mica en substitució
d'aquell article o d'aquell apartat de l'article primer de la llei
d'acompanyament, on s'estableix una desgravació fiscal
d'ajut per a les famílies que tenguin fills en aquest tipus
d'escoltes, pensam que és més adequat des del punt de vista
de l'eficàcia de la utilització dels recursos públics i des del
punt de vista social, establir una política activa de despesa
pública en favor de la xarxa d'escoletes infantils, que és una
xarxa molt deficitària, com tothom sap, que no simplement
desgravar fiscalment les persones que puguin estar afectades
per situacions d'aquestes característiques.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Altres grups que vulguin
intervenir? Pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula el
diputat Sr. Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, gràcies, Sr. President. Nosaltres votarem en contra
d'aquesta esmena, donat que donam suport a les mesures de
reducció d'impostos que proposa el Govern, i, per tant,
qualsevol altre tipus de proposta, creim que no és coherent
amb el que nosaltres tenim plantejat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. No havent-hi més intervencions,
passarem a la votació de l'esmena 6446/97, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda, per tant rebutjada l'esmena que acabam de
debatre i de votar.

L'esmena 6447/97, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i la 6881/97 del Grup Parlamentari Mixt, també varen
quedar agrupades. Per defensar l'esmena 6447, té la paraula
el diputat Sr. Grosske.
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EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Aquesta esmena va en la
línia de l'anterior, el que passa és que tal volta és encara més
necessària des del nostre punt de vista reconvertir el que
expressa l'article 1.4 de la llei, pel caràcter marcadament
antisocial de les ajudes a estudiants universitaris que estableix
la llei. Una ajuda lineal, insignificant en la quantia i aplicada
universalment a tots els estrats socials que puguin tenir alumnes
universitaris dins la família, que hagin d'estudiar fora de la seva
illa de residència, la veritat és que no té el més mínim element
o el més mínim caràcter de progressivitat social. Des d'aquest
punt de vista, el que propugnam és llevar aquesta ajuda i
reconvertir-la en una borsa de beques per un import de 200
milions de pessetes que es destinarien a aquest univers
d'estudiants que hagin de fer els estudis universitaris fora de
l'illa de residència, amb criteri, naturalment, de progressivitat
social, relatius a renda i tamany familiar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. No havent-hi més debat, passarem a la
votació de l'esmena 6447/97, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda per tant rebutjada l'esmena que acabam de sotmetre
a votació.

L'esmena 6847/97, del Grup Parlamentari Socialista. Sr.
Quetglas, té la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Perdó? L'esmena ha dit, Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

6847/97.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Sí, en la línia de l'esmena semblant
que ha defensat el portaveu d'Esquerra Unida, davant les
propostes del Govern sobre actuar en matèria tributària en
relació als ingressos, parlam dels estudiants universitaris que
han de realitzar els seus estudis fora de la seva illa, nosaltres,
davant l'alternativa conservadora d'incidir sobre els ingressos
públics, nosaltres plantejam una alternativa, de caire més
progressista, d'incidir sobre les despeses públiques, és a dir,
creant un fons de beques, amb una denominació i objecte
específic que és actuar sobre aquells estudiants que han
d'estudiar fora de la seva illa, introduint-ne mesures de
progressivitat que sempre, entenem, que atendran millor la
finalitat que aquesta renúncia que, en qualsevol cas, no resol res
a les persones i a les famílies que han de mantenir un fill
estudiant fora de la seva illa, de 10.000 pessetes anuals.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, gràcies, Sr. President. Votarem en contra d'aquesta
esmena, entre d'altres coses perquè això és una proposta que
hauria de ser una esmena a alguna secció del pressupost de
la Comunitat i no a la llei d'acompanyament, però en
qualsevol cas també, i reiterant la meva primera intervenció,
nosaltres ja vam defensar, i a més en el seu moment a un
debat al Ple del Parlament, la proposta del Govern de
reduccions fiscals, i, per tant, nosaltres li donam suport i la
mantenim en els seus termes i no acceptarem cap tipus
d'esmenes que suposi una alteració d'aquesta. Per tant,
votarem en contra d'aquesta esmena i de les altres que facin
referència a açò.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passarem, aleshores, a la votació de
l'esmena 6847 del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6847 del Grup Parlamentari
Socialista.

Passarem al debat de l'esmena 7088/97, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. Sr. Alorda, té vostè la
paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup ja va anunciar que
donaria suport a les mesures fiscals o tributàries que
contribuïssin a la progressivitat i en aquest cas, tant les que
fan referència a la tercera edat com a les minusvalideses,
per contribuir a aquest vot positiu, hem presentat una
esmena d'incrementar la deducció de 4.000 a 5.000 pessetes.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Sr. Grosske, d'Esquerra Unida, té la
paraula.
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EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. El meu grup s'abstendrà en
aquesta votació, nosaltres no hem presentat esmenes a aquest
article 1 del projecte de llei, no ens sembla malament el fet que
hi hagi un increment de la desgravació fiscal en aquest
col•lectiu al qual fa referència l'article, però no estam d'acord
amb el mètode una mica de subhasta de desgravació fiscal en
la qual entra aquesta esmena, pensam que és un terreny molt
delicat i que tot això ha d'anar acompanyat de propostes
alternatives, i que és, insistesc, perillós que els grups
parlamentaris, entrem a una dinàmica d'aquestes
característiques, que des del nostre punt de vista no afegiria res
a la possible política social que es pogués dur a terme des
d'aquesta comunitat autònoma. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. No havent-hi més intervencions,
passarem a la votació de l'esmena 7088 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 1; en contra, 9; abstencions, 5, 4, perdó, no, 5,
abstencions, 5.

EL SR. PRESIDENT:

A favor, 1; en contra, 9; abstencions, 5. Queda rebutjada
l'esmena 7088 que acabam de sotmetre a votació.

Esmena 7089/97, també del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. Té la paraula el diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. La retir.

EL SR. PRESIDENT:

Queda retirada.

Esmena 7090, també del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM. Sr. Alorda, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Amb aquesta esmena, respecte de
la deducció per a despeses a escoles d'educació infantil, el
nostre grup pretén fer uns canvis terminològics que
consideram que són també importants dins l'article. En
primer lloc, perquè fa referència a educació infantil i no a
guarderies, i a una altra, una esmena que també té
coherència amb aquest nou plantejament, és eliminar la
necessitat que els pares estiguin fent feina a fora per poder
fruir d'aquesta deducció. Des del moment que allò que es
pretén no és ajudar els pares que qualcú els guardi els
infants, sinó que els eduquin, creim coherent que tothom
que té una determinada situació de renda pugui educar els
seus infants, malgrat tengués capacitat o possibilitats  de
guardar-los a casa seva. Per tant, sobretot aquest
plantejament quan feim referència a una edat compresa
entre els 3 i els 6 anys, creim que és molt més adequada la
redacció que nosaltres proposam que la que ve a l'articulat.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Sr. Juaneda, té vostè la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, gràcies, Sr. President. També votarem en contra
d'aquesta esmena, a part dels motius que ja he dit, perquè el
Govern en la seva proposta, en aquesta llei, sí que té una
intencionalitat concreta i és cobrir una mancança que hi ha
en l'educació de 3 a 6 anys i per açò s'estableix aquesta
reducció en aquest tram d'edat, per tant creim que els termes
són correctes i votarem en contra de l'esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Passarem a la votació de l'esmena
7090 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 7090.

Passam al debat de l'esmena 7091, també del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, Sr. Alorda, té vostè la
paraula.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup també havia anunciat
que no donarà suport a les mesures tributàries que no són
progressives, sinó que s'apliquen i afavoreixen igualment tots
els ciutadans amb independència del seu nivell de renda, i en
aquest cas es trac ta de les deduccions per a estudis universitaris
fora del territori de les Illes Balears. Creim que el fet que no hi
hagi cap criteri de renda, creim que no és oportú fer-ho a través
de deducció, sinó que, en tot cas, hi hauria d'haver una política
de beques, una política de beques que nosaltres també
consideram que no s'ha de fer a través de la llei
d'acompanyament, sinó a través de la llei de pressuposts, però
que, en qualsevol cas, no hi ha d'haver prevista aquesta
deducció. Per altra banda, les despeses que comporta el caràcter
insular o pluriinsular de la comunitat, creim que les hauria de
suportar l'Estat i no la pròpia comunitat, aleshores, aquest és el
cost de la insularitat que hauria de compensar una llei de
mesures compensatòries, precisament aprovada per l'Estat i no
per la pròpia comunitat que assumeix, ells tota sola, aquests
costos. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Sr. Juaneda, té vostè la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. És evident que nosaltres no
renunciam que el cost d'insularitat sigui assumit amb mesures
de caràcter estatal, però açò no lleva tampoc que dins les
possibilitats normatives a efectes tributaris que té el Govern de
la Comunitat Autònoma, en aquests moments s'estableixin
mesures com aquestes, com la de l'apartat 4 de l'article 1, en el
qual nosaltres, tot i que segurament seria convenient que fos
d'un major import, s'ha fet un càlcul, un estudi global de les
mesures que es proposen, i creim que és adequat, per tant no
estam d'acord a suprimir aquest apartat i, en conseqüència,
votarem en contra de l'esmena del Grup Parlamentari PSM.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passarem, idò, a la votació de l'esmena
7091 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

Vots a favor?

Vots en contra?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 7091.

Passam al debat de l'esmena 6845 del Grup Parlamentari
Socialista. Sr. Quetglas, té la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Si el Govern vol fer una política
d'afavorir tributàriament les persones majors, els majors de
65 anys, li oferim una alternativa a la seva mesura
d'incrementar 4.000 pessetes les deduccions d'IRPF, que és
l'exampció de la quota fixa del cànon de l'aigua. Avantatges:
primer, la universalitat, ens adreçam a totes les persones
majors, i no només a aquelles que fan la declaració de la
renda, que són una minoria; en segon lloc, operam sobre un
tribut propi, un tribut de la Comunitat Autònoma; i, en
tercer lloc, l'import, la quantia, l'efecte sobre la renda real és
superior, en conjunt. En conseqüència, d'aquesta manera no
queda trastocat, nosaltres, com a Grup Socialista, sempre ho
hem defensat i no tenim cap inconvenient a reiterar-ho totes
les vegades que sigui necessari, ens preocupa molt una
subhasta a la baixa entre territoris, entre comunitats
autònomes, en relació a l'IRPF, pensam que aquest hauria de
ser un impost universal i de característiques iguals o
homogènies al llarg de tot el territori, i, en canvi, sobre un
impost que ha posat la Comunitat Autònoma, amb tot el seu
dret, sense cap dubte, és mitjançant el qual es podria fer una
adequada política redistributiva, mitjançant els ingressos,
cosa que, per altra banda, és un compromís que està a la
mateixa llei del cànon, la seva modificació per introduir
criteris de progressivitat que és el que complementàriament
a la nostra esmena també es proposa. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sr. Juaneda, té vostè la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, gràcies, Sr. President. Ja hem dit nosaltres quina és
la nostra postura respecte d'adoptar mesures de reducció
fiscal utilitzant el cànon de sanejament en debats específics
al Ple del Parlament i, per tant, mantenint el nostre criteris,
creim que no s'ha de reduir aquest tipus d'exampció.
Votarem en contra d'aquesta esmena. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Passam a la votació de l'esmena
6845 del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.
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Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6845.

Passam al debat de l'esmena 6846, també del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. També alternativament a les
propostes del Govern, en relació a la desgravació que el Govern
proposa sobre desgravació per això que al projecte anomena
"guarderies", també plantejam una alternativa basada en una
política més redistributiva, més justa, més progressiva de
despesa, es tracta de crear un fons per a la promoció d'escoles
infantils del primer cicle, contràriament a la proposta del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida, la nostra és que sigui la pròpia
comunitat autònoma que assumeixi per un costat una tasca de
promoció, una tasca de construcció directa, al capítol 6
d'inversions en educació, i d'altra banda, una política de beques,
una política de subvencions a les famílies que per raó de la seva
renda es vegin obligades a dur els seus fills a escoles infantils
que no siguin gratuïtes, que no siguin públiques, per raons
d'inexistència dins el seu àmbit territorial d'oferta pública, de tal
manera que s'aconsegueix una major eficàcia de la mesura a un
cost sensiblement igual o fins i tot inferior, i una major
progressivitat, incidint, sempre, que entenem que és molt millor
una política de despesa que no una política d'ingressos que, en
definitiva, tendeix a ser més regressiva i tendeix a ser més
ineficaç. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sr. Juaneda, té vostè la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President, en el mateix sentit en què ens hem
pronunciat sobre altres propostes pràcticament idèntiques
d'altres grups, també el nostre vots serà contrari a aquesta
esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Passarem, aleshores, a la votació de
l'esmena 6846 del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6846.

Passam al debat de l'esmena 6898 del Grup Parlamentari
Mixt. Per defensar-la, té la paraula la Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Queda defensada en els seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Passarem, aleshores, a la votació
de l'esmena 6898 del Grup Parlamentari Mixt.

Vots a favor?

Repetesc, votació de l'esmena 6898 del Grup
Parlamentari Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 2; en contra, 9; abstencions, 5.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6898.

Votació de l'article 1 de l'informe de ponència.

Vots a favor de l'article 1?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, 4; abstencions, 2.
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EL SR. PRESIDENT:

Ho vol tornar a repetir, per favor?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, 5; abstencions, 2.

EL SR. PRESIDENT:

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

A l'article 2 s'hi mantenen les esmenes següents: 6448 del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, 7092 del Grup
Nacionalista-PSM i la 6882 del Grup Parlamentari Mixt que
varen quedar agrupades en ponència. Pel Grup Parlamentari
Mixt i per defensar l'esmena  6882, té la paraula la Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

També queda defensada en els seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida, per defensar l'esmena 6448, té la paraula el diputat Sr.
Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. L'esmena va en el sentit de
suprimir un articles o l'apartat d'aquest article que en definitiva
estableix una desgravació de caràcter fiscal, sense que aquesta
desgravació estigui presidida per cap criteri de progressivitat
social. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. I per defensar l'esmena 7092 té la
paraula el diputat Sr. Alorda, pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En el mateix sentit, la norma no té
cap progressivitat i, a més, afecta un tribut especialment pensat
per a aquesta redistribució, com és un impost sobre successions,
creim que és delicat tocar l'herència, trobar un imposts sobre
l'herència que no tengui en compte la distinta riquesa dels
subjectes passius. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. No havent-hi més intervencions, es
poden votar conjuntament les tres? Passarem a la votació
conjunta de les esmenes 6448, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, la 7092 del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM i la 6882 del Grup Parlamentari Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

A favor?

EL SR. LLETRAT:

Set; en contra, 9; abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades, per tant, les esmenes que acabam de
debatre.

Jo demanaria, perquè hi pot haver interferències en
l'enregistrament, que apaguin els micròfons. Gràcies.

L'esmena 7093, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, i la número 6848, del Grup Parlamentari Socialista,
varen quedar també agrupades. 7093, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. Per a la seva defensa té la paraula el
diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En la mateixa línia, el fet
d'establir també una deducció sense tenir en compte la
riquesa del causahavent, del que rebrà l'herència, no la
trobàvem oportuna i, per tant, suprimim aquest apartat de
l'article. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. 

Per defensar l'esmena 6848 té la paraula el diputat Sr.
Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. En els mateixos termes don per
defensada la nostra esmena d'idèntic contingut.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. 
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Es poden votar conjuntament? Passam a la votació conjunta
de les esmenes 7093 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
i la 6848 del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes que acabam de
sotmetre a votació.

L'esmena 7094 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Té
la paraula el diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Amb coherència amb els plantejaments anteriors creim que
hauria de suprimir-se tot l'article. De fet, el que fa aquest punt
2.3 és dir que si es ven una part de la propietat que s'ha rebut
per herència es perdria la deducció quan, per part del nostre
grup, no entenem quina necessitat ni quina funció social té
mantenir dins el patrimoni un immoble al qual tampoc no es
dóna ni tan sols la condició de residència habitual del
causahavent sinó, en tot cas, que era la residència habitual de...,
perdó, era residència habitual del causahavent però no de
l'adquirent. Per tant, no entenem el motiu d'aquest articulat i en
demanam la supressió. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Passarem a la votació de l'esmena 7094
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 1; en contra, 9; abstencions, 5. 6, 6
abstencions. 

EL SR. PRESIDENT:

Sis? Queda rebutjada l'esmena 7094.

Esmena 6899 del Grup Parlamentari Mixt. Per a la seva
defensa té la paraula la Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Queda defensada en els seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Passarem, aleshores, a la votació
de l'esmena 6899.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6899.

Passam al debat de l'esmena 6900 del Grup Parlamentari
Mixt. Té la paraula la Sra. Munar.

Sí, Sra. Munar, té vostè la paraula per defensar l'esmena
6900.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. També queda defensada en els
seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passarem a la votació de l'esmena 6900.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 1; en contra, 9; abstencions, 7.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6900 del Grup Parlamentari
Mixt.
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La número 6883 del Grup Parlamentari Mixt i la número
6449 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida varen ser
agrupades. Farem el debat conjunt de les dues esmenes. Per
defensar l'esmena 6883 té la paraula la Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. També queda ben clar què vol dir
aquesta esmena. Per tant, no la defensaré.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per defensar l'esmena 6449 té la paraula el diputat
Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. El que pretén aquesta esmena
és adequar el valor de l'habitatge que queda desgravat, o
l'herència del qual queda desgravada al 100%, a uns paràmetres
més adequats al que seria una realitat social digna d'un esforç
tributari d'aquestes característiques. Des d'aquest punt de vista
pensam que el paràmetre de 20 milions de pessetes com a valor
cadastral a la nostra comunitat autònoma és excessiu i seria més
adequat un valor de 13 milions de pessetes.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Votarem en contra perquè
consideram que la quantitat que es recull en aquest article és
l'adequada i, en qualsevol cas, la reforma proposada i
plantejada pel Govern té una coherència que es veuria alterada
amb aquesta i amb altres esmenes que es presenten a aquest
article. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda.

Passarem, idò, a la votació conjunta de les esmenes 6883 i
6449 que acabam de debatre.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 2; en contra, 9; abstencions, (...).

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades les esmenes 6883 i 6449.

Ara passarem a la votació de l'article 2 de l'informe de
ponència.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, (...); abstencions, 1.

EL SR. PRESIDENT:

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

A l'article 3 es mantenen les esmenes següents: 6450, del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida; 7095, del Grup
Nacionalista-PSM; 6849, del Grup Parlamentari Socialista;
i 6884, del Grup Parlamentari Mixt.

Per defensar l'esmena 6450 té la paraula el diputat Sr.
Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, es defensa en els seus termes, Sr. President. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. 

Per defensar l'esmena 7095 té la paraula el diputat Sr.
Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup no entén que s'hagi
de fer una excepció tan extraordinària i estranya per al Parc
Balear d'Innovació Tecnològica, que no pugui ser extensiva
a altres transmissions de béns immobles a  polígons
industrials o a cap, senzillament perquè al final qui es
beneficia d'aquesta tributació és tota la societat. En
conseqüència no donarem suport a un tracte tan específic
per al Parc Bit.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda.
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Per defensar l'esmena 6849 del Grup Parlamentari Socialista
té la paraula el diputat Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Quant ens costarà el Parc Balear
d'Innovació Tecnològica? L'any passat se'ns va prometre que a
través d'una intel•ligent i astuta operació financera quedava
autofinançat; enguany ja es reclamen més de 300 milions de
pessetes en inversions, més un cost fiscal derivat d'aquesta
mesura. Nosaltres consideram que privilegiar fiscalment,
perquè se suposa que això només és l'anunci dels avantatges
fiscals que el Govern balear està disposat a concedir a aquelles
indústries que s'instal•lin, si és que hi ha indústries que
finalment s'instal•len en el Parc Balear d'Innovació
Tecnològica, ens sembla excessiu, ens sembla continuar per una
perillosa línia d'excepcionalitat que ja està arribant a ser
abusiva dins el Parc Balear d'Innovació Tecnològica i, per tant,
votarem en contra aquesta com hem votat sempre totes les
mesures d'excepció al Parc Balear d'Innovació Tecnològica que
és una aventura de futur més que dubtós d'aquest govern balear.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas.

Per defensar l'esmena 6884 del Grup Parlamentari Mixt té
la paraula la diputada Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Es tracta de suprimir precisament
aquest article.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Juaneda, té vostè la paraula per contestar.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup ja ha manifestat en
diverses ocasions el suport al projecte de Parc Bit i, per tant,
aquest article és, dins la capacitat que té el Govern d'aprovar
alguns tipus d'incentiu fiscal a aquest tipus d'activitats, idò
nosaltres creim que és correcte aquest tipus de mesures i, per
tant, no estaríem d'acord en suprimir aquest article sinó que es
mantengui. En conseqüència, votarem en contra de totes i
cadascuna de les esmenes que proposen la seva supressió.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda.

Votació conjunta de les esmenes 6450, 7095, 6849 i 6884.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9; abstencions, 1.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Procedirem ara a la votació de l'article 3 de l'informe de
ponència.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, 7; abstencions, 1.

EL SR. PRESIDENT:

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

Als articles 4, 5 i 6 no s'han presentat esmenes. Podem
votar conjuntament aquests tres articles? No? Votarem
l'article 4.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 4.

Votació de l'article 5.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 16; en contra, cap; abstencions, 1.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 5.

Votació de l'article 6.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, 7; abstencions, 1.

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

EL SR. PRESIDENT:

Crec que val més repetir la votació perquè hi ha hagut un
diputat que no ha votat.

Votació de l'article 6.

Vots a favor de l'article 6?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queda aprovat l'article 6.

Esmena 6519 del Grup Parlamentari Popular. Postula
d'addició d'un nou article al títol I. Va ser aprovada per
ponència i va ser incorporada a l'article. Procedirem...; article
6.bis, votació de l'article 6.bis.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, (...); abstencions, (...).

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 6.bis. 

A la denominació del títol II no s'han presentat esmenes.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 16; en contra, cap; abstencions, 1.

EL SR. PRESIDENT:

Als articles 7 i 8 no s'han presentat esmenes. Els podem
votar conjuntament? Votarem conjuntament els articles 7 i
8. Perdó?, no? 

Procedirem a la votació de l'article 7.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 7.

Procedirem a la votació de l'article 8.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 16; en contra, cap; abstencions, 1.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 8.

A l'article 9 es mantenen les esmenes següents: esmena
6901 del Grup Parlamentari Mixt; té la paraula per a la seva
defensa la diputada Sra. Munar.

Sra. Munar, no sé si vol fer vostè la defensa d'aquesta
esmena o...

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Queda defensada en els seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Votació de l'esmena 6901.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 1; en contra, 9; abstencions, 7.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6901.

Passam al debat de l'esmena 6902, també del Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula la Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Simplement per suprimir aquest punt.

EL SR. PRESIDENT:

Per suprimir..., perdoni, és que no l'he entesa.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

(...) consisteix en la supressió de tot el punt.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Votació de l'esmena 6902.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 1; en contra, 9; abstencions, (...).

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6902.

Procedirem a la votació de l'article 9 de l'informe de
ponència.

Vots 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:

Queda aprovat l'article 9 de l'informe de ponència. 

A l'article 10 s'han presentat les esmenes següents:
l'esmena 6451 d'Esquerra Unida i la 6885 del Grup
Parlamentari Mixt; varen quedar agrupades. Per defensar
l'esmena 6451 té la paraula el diputat Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. El que pretén aquesta
esmena és, simplement, però té molta importància, establir
un termini de temps màxim per a l'elaboració de l'estudi al
qual fa referència l'apartat de l'article 10. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Per defensar l'esmena 6885 té la
paraula la diputada Sra. Munar.
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LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Es tracta també, com en el cas
anterior, de posar un termini; en aquest cas es demana que sigui
d'un any.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Juaneda, té vostè la paraula per
contestar.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres consideram innecessari
posar un termini perquè la voluntat és tenir elaborada aquesta
normativa el més prest possible i, per tant, no seria oportú fixar
un termini tancat, sinó que es tramiti i s'aprovi a la major
brevetat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Passarem a la votació conjunta de les
esmenes 6451 i 6885.

Vots 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 rebutjades aquestes esmenes.

Esmenes 6463, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, i
6886, del Grup Parlamentari Mixt. Per defensar l'esmena 6463
té la paraula el diputat Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquí simplement es
modifiquen els terminis d'abonament de les quantitats relatives
a l'homologació salarial dels funcionaris afectats reduint
aquests terminis en el sentit que expressa l'esmena. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske.

Per defensar l'esmena 6886 té la paraula la diputada Sra.
Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Es tracta aquí d'un canvi en el
qual es demana que, en lloc que s'abonin per quartes parts
durant quatre exercicis a un 25% anual, s'abonin durant dos
exercicis a raó d'un 50% anual.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Juaneda, té vostè la paraula
per contestar.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres creim que s'han de
mantenir els terminis actuals donat que escurçar-los suposa
una càrrega per a la Comunitat Autònoma que creim que pot
ser diluït el que suposa aquest cost en els quatre exercicis,
tal com es proposa. Per tant, no estam d'acord en reduir-ho
a dos terminis i votarem en contra de les dues esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. 

Votació conjunta de les esmenes 6463 i 6886.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 2; en contra, 9; abstencions, 5.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Debat de l'esmena 6850 del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula el diputat Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Defensaré la 6850, la 6851 i la
6852 perquè les tres tenen el mateix contingut i la mateixa
finalitat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas.
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EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

El contingut de l'article 10.2, combinat el fet que el personal
provinent de la transferència d'educació mantindrà el règim
jurídic i econòmic i les condicions de treball establerts a
l'administració d'origen fins que l'òrgan competent de la
Comunitat Autònoma elabori i aprovi una normativa específica,
aprovació i publicació d'aquesta normativa serà la que
determinarà els efectes jurídics i econòmics dels efectes de la
transferència, ens sembla tremendament perillosa perquè
introdueix un mecanisme de discrecional arbitrarietat a favor de
l'Administració. Nosaltres pensam que està bé que
l'Administració de la Comunitat Autònoma s'hagi de prendre el
seu temps per elaborar els catàlegs i elaborar la normativa, etc.,
etc., per la qual cosa demanam, en aquestes tres esmenes, que,
en qualsevol cas, els efectes jurídics i els efectes econòmics
tendran lloc a partir de dia 1 de gener del 1998, que és la data
en què comença la seva relació jurídica, la relació jurídica
d'aquest personal amb l'Administració de la Comunitat
Autònoma. D'aquesta manera introduiríem un element de
garantia i un element que recolliria l'esperit d'aquelles coses
que, amb cessions mútues per ambdues parts i també per part
d'aquest personal i dels sindicats que el representen, ha
significat arribar a un determinat acord sobre l'homologació en
quartes parts a base d'un 25% anual. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sr. Juaneda, té vostè la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres creim que és adequada la
redacció de l'article tal com ve perquè no es poden tenir efectes
sense que estiguin catalogats els llocs de treball. Per tant, en el
moment en què es produeixin les resolucions i es meritin, per
tant, els efectes econòmics i jurídics, aquests entraran en vigor
tal com estableix l'article. Una altra cosa seria conculcar els
principis existents amb el règim jurídic de la funció pública.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda.

Passarem a la votació; les podem votar conjuntament? No?,
d'acord. Procedirem a la votació de l'esmena 6850.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 8; abstencions, 1.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6850.

Votació de l'esmena 6851.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 8; abstencions, 1.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6851.

Votació de l'esmena 6852.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 4; en contra, (...); abstencions, 2.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6852.

Passam al debat de l'esmena 7098, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. Té la paraula el diputat Sr.
Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. De fet en ponència havia quedat
acumulada amb la 5851, del Grup Parlamentari Socialista,
i en tot cas la (...) per reproduïda. Es tracta que els efectes
jurídics i econòmics es retrotreguin, o com a mínim tenguin
efectes, a partir de dia 1 de gener de 1998, estigui el temps
que estigui el Govern per executar el mandat que li dóna
aquesta llei. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. 
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Passarem a la votació de l'esmena 7098, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 7, en contra 9, (...)

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 7098.

Esmena 6903, del Grup Parlamentari Mixt. 7099, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. Per la defensa de l'esmena
6903, té la paraula la diputada Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Queda defensada amb els seus propis
termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Esmena 7099, té la paraula el diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. El que pretén l'esmena és que si al
catàleg de llocs de feina es valora un determinat lloc de treball
amb un preu, aquest sia el que es pagui des del mateix moment
de la valoració. Per al nostre grup hagués estat un avanç
indiscutiblement tant la proposta del Grup Socialista, que com
a mínim els quatre anys es comptassin a partir de dia 1 de gener
del 98, com la que han presentat tant Esquerra Unida com el
Mixt, en el sentit que com a mínim es pagàs en dos anys. Ara,
creim que l'ideal, i en tot cas creim que és l'adequat, és que si
hi ha una relació de llocs de treball que valora un lloc de feina,
aquest sigui el preu que es pagui per desenvolupar-lo. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda.

Votació de les esmenes 6903 i 7099.

Vots a favor d'aquestes esmenes?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Esmena 7096, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.
Té la paraula el diputat Sr. Alorda. 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Faré la defensa conjunta de la
7096 i 7097, si se'm permet.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord, Sr. Diputat.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Perquè totes dues pretenen allò que també amb una altra
redacció ja s'ha argumentat, i era que les tasques que dugui
a terme el Govern a fi d'homologar les places d'educació
que vénen tant de personal docent com no docent s'executin
a partir de dia 1 de gener del 98, o tenguin efectes a partir de
dia 1 de gener del 98. Tan sols hi ha hagut una diferència
com fer l'esmena dins el redactat de l'article, però en realitat
entenem que l'objecte, i per tant donam per reproduït el
debat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda.

No havent-hi més debat, passarem a la votació de les
esmenes 7096 i 7097, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.
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Procedirem ara a la votació de l'article 10 de l'informe de
ponència.

Vots a favor de l'article 10?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 9, en contra 7, abstencions 1.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 10 de l'informe de ponència.

Com a conseqüència de l'aprovació de les esmenes 6511,
6512 i 6518, del Grup Parlamentari del Partit Popular, s'han
incorporat a l'informe de ponència tres nous preceptes, dos
articles i una disposició derogatòria. En conseqüència se
sotmeten a votació els articles 10 bis i 10 ter. La disposició
derogatòria serà votada en el seu moment oportú.

Votació dels articles 10 bis i 10 ter.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 9, en contra cap, abstencions 8.

EL SR. PRESIDENT:

Queden aprovats els articles 10 bis i 10 ter.

A la denominació del títol tercer, no s'hi han presentat
esmenes, passarem a la seva votació.

Vots a favor del títol tercer?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 15, en contra cap, abstencions 2.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la denominació del títol tercer.

A l'article 11, s'hi mantenen les esmenes següents:
esmena 6452, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida;
6887, del Grup Parlamentari Mixt.

Debat de les dues esmenes. Per la defensa de l'esmena
6452 té la paraula el diputat Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. L'esmena el que proposa
és la supressió de tot l'article 11, en la mesura que opinam
que malgrat siguin susceptibles d'una consideració política
diversa els preceptes que s'estableixen en aquest article, no
és adequada la inclusió d'aquest tipus de temes dins una llei
d'acompanyament del pressupost, i haurien de ser objecte
d'una mesura legislativa específica, presentada pel Govern
fora de la tramitació del pressupost de la Comunitat
Autònoma. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per defensar l'esmena 6887 té la
paraula la diputada Sra: Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Pretenem amb aquesta esmena
també la supressió de tot l'article 11.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra, Diputada. Sr. Juaneda, per contestar té
vostè la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President. Votarem en contra d'aquestes dues
esmenes. Nosaltres ja vàrem discutir, vàrem debatre
l'oportunitat o no d'incloure aquest tipus de mesures dins la
llei d'acompanyament. Creim que són adequades aquestes
disposicions que regulin un règim de control de les
empreses públiques. Per tant, mantenint el text no estaríem
d'acord amb la supressió de l'article. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda.

Passarem a la votació conjunta les esmenes 6452 i 6887.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?
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Abstencions? Gràcies

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 1, en contra 9, abstencions 7.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades les esmenes que acabam de sotmetre a
votació.

Esmena 6853, del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula el Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Què queda viu, de la llei d'empreses
públiques i entitats autònomes del la Comunitat Autònoma de
les Illes Balear? És molt difícil de saber. M'és difícil recordar
qualque any que mitjançant la Llei de pressupostos o la llei
d'acompanyament, la Llei d'empreses públiques, igual que la
Llei de finances no hagi estat modificada, retocada en part per
aquestes lleis. Nosaltres ja vàrem dir en el seu dia, fa molts
d'anys, quan es va aprovar aquesta llei, que era llei molt
defectuosa, que no serviria per controlar i gestionar
adequadament el sector públic autonòmic. El temps ens ha
donat la raó; efectivament és una llei que s'ha hagut de canviar
de dalt a baix; ja no sabem quins són els preceptes que queden,
i en qualsevol cas el segur és que allò que queda és un text
inconnex, absolutament mancat de la coherència interna que és
requerible a una llei que pretén regular una cosa tan important
com el sector públic autonòmic, i per tant ens decantam per
rebutjar aquest plantejament i demanar al Govern que remeti al
Parlament un nou text de Llei d'empreses públiques i entitats
autònomes de la Comunitat Autònoma, per tal de regular amb
una normativa més moderna, més eficaç, més coherent, més
adequada a les directives europees i a la normativa espanyola,
i que ens permeti d'una vegada tenir un instrument útil de
control i de gestió del sector públic autonòmic. Ens decantam
per eliminar ja d'una vegada aquest pegats que no fan sinó
empitjorar la situació legislativa del nostre sector públic.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Juaneda, té vostè la paraula per
contestar.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President, gràcies. En qualsevol cas la proposta
socialista seria objecte d'una iniciativa parlamentària, però no
d'intentar suprimir un article que estableix un major control
sobre les empreses públiques, i complementa la normativa; i en
el mateix sentit de la meva intervenció anterior, creim que és
adequat que per qüestions puntuals es pugui incloure aquest
tipus d'articulat a la llei d'acompanyament. Per tant, votaríem
en contra de l'esmena del Grup Socialista.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda.

Votació de l'esmena 6853, del Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 7, en contra 9, abstencions 1.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6853.

Passarem a la votació de l'article 11 de l'informe de
ponència.

Vots a favor de l'article 11?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'articles 11 de l'informe de ponència.

A l'article 12, s'hi mantenen les esmenes següents:
esmena 6453, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida; i
esmena 6888, del Grup Parlamentari Mixt. Per la defensa de
l'esmena 6453 té la paraula el diputat Sr. Grosske

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies. Com totes les esmenes d'aquest títol,
respon al mateix criteri de l'esmena anterior, de considerar
que no són objecte d'una llei d'acompanyament les mesures
que aquí es proposen. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Per defensar l'esmena 6888 té la
paraula la diputada Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Es tracta de suprimir tot l'article.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Passarem a la votació conjunta de les esmenes 6453 i 6888.

Vots a favor d'aquestes esmenes?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

I passarem a la votació de l'article 12 de l'informe de
ponència.

Vots a favor de l'article 12?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 9, en contra 4, abstencions 3.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 12  de l'informe de ponència.

A l'article 13 s'hi mantenen les esmenes següents: 6454,
d'Esquerra Unida; 7100, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM; i 6889, del Grup Parlamentari Mixt. Per fer la defensa de
l'esmena 6454 té la paraula el diputat Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Queda defensada en els seus
termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per defensar l'esmena 7100 té la
paraula el diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Tot i compartir el nostre grup
l'inadequat d'una llei d'acompanyament per modificar la Llei
d'entitats autònomes i d'empreses públiques del Govern
balear, ens hem abstengut a aquells articles que
consideràvem que milloraven l'articulat. No és el cas
d'aquest article 13, que modifica tota una sèrie de punts, en
els quals sostreu en aquest parlament unes decisions per
lliurar-les al Govern. Creim que és molt poc adequat, creim
que decisions estratègiques importants dins les empreses
públiques, com la seva dissolució mateixa, són qüestions
que han de quedar en mans del Parlament i no ha de poder
ser via decret governatiu. En qualsevol cas, també vàrem
advertir en ponència que, com a mínim, tot i que no li
donaríem suport, sinó que votaríem en contra, crèiem de
molt mala tècnica legislativa i un perjudici notable per a la
consulta d'aquesta llei el fet que es faci remetre la Llei 3/89,
d'entitats autònomes i empreses públiques, a una llei
d'acompanyament dels pressuposts de l'any 96, ara
concretament a la Llei 10/95, de 10 de desembre, una
disposició addicional tercera, creim que com a mínim
s'hauria de traslladar el contingut d'aquesta disposició
addicional tercera de la Llei 10/95 dins la Llei 3/89, de tal
manera que pugui formar part dels reculls legislatius i pugui
ser de fàcil consulta. Vull recordar que aquestes lleis
d'acompanyament no figuren a cap recull legislatiu ni al
darrer que ha elaborat el Govern, i que, per tant, de cada
vegada seran més difícils aquestes referències circulars. En
qualsevol cas, nosaltres no donarem suport a l'article,
malgrat s'ha millorat la tècnica perquè, com dic, sostreu
competències que són en aquest moment en seu
parlamentària. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Esmena 6889 del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula
la Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, es tracta també de suprimir aquest
article.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Votació conjunta de les esmenes 6454, 7100 i 6889.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes. Passarem ara a la
votació de l'article 13 de l'informe de ponència.

Vots a favor de l'article 13?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 13.

A l'article 14 s'hi presenta l'esmena 6455, d'Esquerra Unida
i l'esmena 6890 del Grup Parlamentari Mixt. Per defensar
l'esmena 6455 té la paraula el diputat Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Queda defensada en els
mateixos termes  que la resta d'esmenes d'aquest títol.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per l'esmena 6890, té la paraula la
diputada Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. També aquesta esmena és per
suprimir tot aquest article 14.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Votació de les esmenes 6455 i
6890.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Procedirem ara a la votació de l'article 14 conforme
l'informe de ponència.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, 3; abstencions, 4.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 14 de l'informe de ponència.

A l'article 15 s'hi mantenen les esmenes següents: 6456
d'Esquerra Unida, 7102 Nacionalista-PSM, 6854 Socialista
i 6891 del Grup Mixt, que varen quedar agrupades. Defensa
de l'esmena 6456, té la paraula el diputat Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. La supressió d'aquest
article 15 obeeix en part als mateixos criteris que a les
esmenes anteriors, i en part perquè aquí ens trobam amb un
criteri sobreafegit amb el qual estam en desacord, que és la
intrusió dins les competències que són de caràcter
municipal, i en definitiva, introduint una situació de
discriminació entre diferents sectors econòmics, respecte de
les seves obligacions envers l'Administració municipal.
Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Esmena 7102 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. Té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Ja no tornarà entrar el nostre grup en
la inadequació de determinades legislacions sectorials
modificar-les a través de la llei d'acompanyament, la veritat és
que en aquest cas es fa una excepció a la Llei d'activitats
classificades bastant extraordinàries, l'article, de totes maneres,
ha millorat molt, amb una esmena del Partit Popular que s'ha
incorporat en ponència, perquè el redactat originari
senzillament era d'impossible aplicació, atès que ens deia que
tots aquells negocis que s'haguessin obert amb anterioritat a
l'exigibilitat d'una llicència d'obertura no caldria que ara en
demanassin, quan en realitat llicència d'obertura se'n requereix,
com a mínim, des de l'any 25, però probablement de bastant
més enrera, si anam a cercar a les ordenances municipals, són
una llicència clàssica dins el municipalisme, fins i tot al segle
XIX. Per tant, ara sí que ha quedat molt més clar, són aquells
negocis oberts fa cinc anys, com podrien ser sis, com podrien
ser deu o vint i que afecta només els establiments turístics, ni
tan sols a determinats sectors, sinó a aquells que tenguin
específicament una autorització de caràcter turístic. No
entenem el motiu de circumscriure aquesta mesura a aquesta
mena d'establiments, creim que hi ha hagut una situació de
tolerància administrativa realment greu i que per ventura cal
reaccionar davant la manca de llicències d'activitats d'amplis,
de moltíssims de negocis de les Illes Balears, però, per
descomptat que aquesta no és ni la seu sistemàtica ni la mesura
ni l'article adequat per fer-ho. Si hi ha d'haver un debat era el
propi de la disposició transitòria de la Llei d'activitats
classificades, que senzillament es va limitar a donar un termini
per presentar projectes sense modificar per res el Reglament
d'activitats molestes. Per tant, el nostre grup no donarà suport,
i demana que s'elimini aquest article 15 de la Llei
d'acompanyament i que, en tot cas, es faci un estudi, amb dades
molt més sobre el terreny de quina és la situació exacta en què
es troben aquests negocis, que es consultin les comissions
insulars d'activitats classificades, atès que en aquest moment les
activitats classificades són una competència insular, i que de
resultes d'aquests estudis, puguem prendre una mesura
legislativa molt més adequada. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per defensar l'esmena 6854, té la
paraula el diputat Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Als arguments ja exposats
d'intrusió a la competència municipal de la incomprensió
que aquesta discriminació es faci només als establiments
turístics, i compartir també amb els altres grups el fet que
consideram inconvenient que açò es trobi a la llei
d'acompanyament, voldríem afegir-ne un altre, aquesta
benvolença discrimina i penalitza, no solament uns
determinats sectors, sinó dins el propi sector, dins el propi
sector turístic, aquells ajuntaments i aquells empresaris que
sí han fet l'esforç d'adequart i de modernitzar en els seus
establiments i se li ha fet pressió per l'exigència de
l'obtenció de la llicència d'activitats, aquests ajuntaments,
aquests empresaris es veuen ara penalitzats, és a dir, aquells
que s'han esforçat a complir la llei es veuen ara penalitzats
per mor d'un tracte benvolent i discriminatori en favor
d'aquells que no han complit, que han intentat evadir el
compliment de la llei, i això ens sembla especialment greu,
reconeixem que l'esmena del Grup Parlamentari Popular ha
suavitzat el contingut d'amnistia que representava el text
original del Govern, però en qualsevol cas continuam
considerant inconvenient la presència d'aquest article dins
aquest projecte de llei. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Per a l'esmena 6891, té la paraula
la diputada Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Amb aquesta esmena el que
proposam és la supressió de tot l'article 15.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Juaneda, té la paraula per
contestar.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, gràcies, Sr. President. Votarem en contra de les
esmenes de supressió, perquè nosaltres mantindrem el text
millorat amb l'esmena del nostre grup, que queda
incorporada a l'informe de ponència, i a més creim que es
tracta de casos on la llicència municipal, en el seu cas, no
fos exigida i els establiments siguin oberts al públic i no
tenguin la llicència municipal perquè no els fos exigida al
seu moment, creim que no és un cas de discriminació, sinó
tot el contrari, de posar en ordre una situació real amb la
qual ens trobam. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda.

Votació conjunta de les esmenes 6456, 7102, 6854 i
6891.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Passarem ara a la votació de l'article 15 de l'informe de
ponència.

Vots a favor de l'article 15?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; en contra, 5; abstencions, 1.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 15 de l'informe de ponència.

A l'article 16, s'hi mantenen les esmenes següents: 6457
d'Esquerra Unida i 6892 del Grup Parlamentari Mixt. Per
defensar l'esmena 6457, té la paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Aquest article 16 també ha
millorat respecte de la redacció inicial mitjançant una esmena
del Grup Parlamentari Popular, però presenta els mateixos
inconvenients d'articles anteriors, respecte que no consideram
adient la inclusió d'aquesta matèria dins una llei
d'acompanyament i d'altra banda, tampoc no compartim
l'orientació de l'article des del moment que no dóna uns criteris
clars respecte de la matèria que es regula. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Per defensar l'esmena 6892, té la
paraula la diputada Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Es tracta també de suprimir l'article
16.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Passarem a la votació conjunta de les esmenes 6457 i 6892.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 2; en contra, 8; abstencions, 5.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

A continuació passarem a la votació de l'article 16 tal
com ve de l'informe de ponència.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. A l'article 16, el Grup
Parlamentari Socialista té esmenes parcials, no contra la
totalitat de l'article, però sí contra la darrera part, i no han
estat ..., igual com també n'hi havia del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, segons crec. Es la nostra esmena 6855.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, el que passa és que aquí ens ve en l'informe de
ponència, que va decaure.

EL SR. LLETRAT:

Va decaure.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Per mor de l'esmena del Grup Parlamentari Popular?

EL SR. LLETRAT:

Sí, està decaiguda.
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EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas.

Tornarem a procedir a la votació de l'article 16 de l'informe
de ponència. 

Vots a favor de l'article 16?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; en contra, 2; abstencions, 5.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 16 de l'informe de ponència.

A l'article 17 s'hi mantenen les esmenes següents: 6458
d'Esquerra Unida, 7105 del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, 6856 del Grup Parlamentari Socialista i 6893 i 6947, del
Grup Parlamentari Mixt. Per defensar l'esmena 6458 té la
paraula el diputat Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Bé, aquest article presenta
el mateix defecte formal des del nostre punt de vista que els
anteriors, és a dir que no és propi d'una llei d'acompanyament,
de cap de les maneres, i segons, com que realment el seu
contingut ha estat objecte de debat preferent i privilegiat a
l'esmena de totalitat de la llei, consideram innecessari repetir
aquí una vegada més tots els arguments ja sobradament aportats
sobre la qüestió. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Esmena 7105. Sr. Alorda, té vostè la
paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En el mateix sentit i tan sols
avançar que tal i com s'ha compromès el Govern i el Partit
Popular, crèiem que era molt més oportú escoltar la
comissió mixta de seguiment Ajuntament d'Alcúdia-Govern
balear i Ministeri de Defensa, abans d'emprendre una
mesura tan decisiva ja dins el procés de crear una residència
d'alts càrrecs al Cap des Pinar, que en aquesta llei ja es
predetermina quin és l'indret, i pensam que de cap manera
no es pot dur d'aquesta manera, a través d'una llei
d'acompanyament, modificar la Llei d'espais naturals; en
qualsevol cas, tant pel tema de l'acord d'interncions que
hauria d'haver estat pactat i consensuat per part de totes les
parts implicades, com realment per part del nostre grup amb
la intenció que la Llei d'espais naturals, si s'ha de modificar
ha de ser per protegir més espais i amb més intensitat i no
per desprotegir-ne. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Esmena 6856 del Grup Parlamentari
Socialista. El Sr. Antich té la paraula.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. En la mateixa línia que ha
expressat el Sr. Alorda, nosaltres demanam la supressió
d'aquest article perquè creim que significa una derogació
singular de la Llei d'espais naturals, i nosaltres creim que a
aquesta llei no se li poden fer derogacions per una llei
d'acompanyament dels pressuposts.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Antich. Esmena 6893, i aquí rectific, 6904,
no 6947, com havia dit anteriorment, sinó esmena 6904, del
Grup Parlamentari Mixt. Sra. Munar, té vostè la paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Les dues esmenes són de
supressió i les dues suprimeixen l'article 17, el fet,
lògicament, que n'hi hagi dues és la condició del Grup Mixt.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Juaneda, té vostè la paraula
per contestar.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President. Gràcies. Per dir que nosaltres, també
com van defensar al debat a la totalitat, estam per donar
suport a l'opció de construir aquesta residència a Cap Pinar,
pels molts de beneficis i per l'interès que pugui tenir per a
les Balears i per a l'illa de Mallorca, i quant al procediment
hi hauria moltes menares, segurament de plantejar aquesta
actuació. Nosaltres creim que a través d'un article, d'una
normativa a la llei d'acompanyament, i donada la necessitat
de regular aquesta qüestió, creim adequat que es mantengui
l'article 17 perquè açò possibilita tirar endavant una decisió
que té presa el Govern i que té el nostre suport. Per tant,
votarem en contra de totes les esmenes que proposen la
supressió de l'article.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda.

Votació conjunta de les esmenes 6458, 7105, 7856, 6893 i
6904.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes, i passarem a la
votació de l'article 17 de l'informe de ponència.

Vots a favor de l'article 17?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, 7; abstencions, 1.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 17.

A l'article 18, s'hi mantenen les esmenes següents: 6459
d'Esquerra Unida, 6894 del Grup Parlamentari Mixt; 6905 del
Grup Mixt. Per defensar l'esmena ... Sí?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Una qüestió d'ordre. En ponència quedàrem, el nostre grup,
afegir una disposició addicional que havíem presentada, a
l'esmena 7107, esdevendria una proposta d'article 17bis, en tot
cas es debatrà ..., perquè com que és una esmena de caràcter
territorial i que també afecta la Llei d'espais naturals, quedàrem
en ponència que seria afegir un article 17bis, a posta crec que
seria el moment ara de tractar-lo, si s'ha de discutir en el
moment de les disposicions addicionals, bé, no hi haurà
inconvenient per part nostra.

És una disposició addicional que s'afegia i que
significava modificar la Llei d'espais naturals per protegir es
Canons d'Artà. Tractant-se que era una modificació
territorial, crèiem que hauria d'estar en aquest apartat, en
aquest títol, i vàrem quedar en ponència, fins i tot vàrem
moure el full o així ho va fer el nostre grup, i esdevenia una
proposta d'afegir un article 17bis. 

És la número 7107.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Alorda. Aquí a l'informe de ponència ens arriba
a la Mesa com una esmena d'addició d'una disposició
addicional.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

D'acord.

EL SR. PRESIDENT:

Vostè em parla de l'esmena 7107.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Exactament.

EL SR. PRESIDENT:

Ens ve aquí, a una disposició addicional.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Com que nosaltres confiam que el Partit Popular li
donarà suport, segurament la seu sistemàtica serà al 17bis,
però, en tot cas, ja serà al ple. Gràcies. Ho podem discutir a
l'hora de les disposicions addicionals, no hi ha inconvenient.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda.

Votació de les esmenes 6459 d'esquerra Unida, 6894 i
6905 del Grup Parlamentari Mixt.

Vots a favor?

EL SR. LLETRAT:

No s'han defensat.

EL SR. PRESIDENT:

Perdonin. Debat d'aquestes esmenes que acabam de dir.
Per defensar l'esmena 6459 té la paraula el diputat Sr.
Grosske.



1340 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 53 / fascicle 1 / 9 de desembre del 1997

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. L'esmena de supressió que
aquí es presenta no és tant en relació amb el text que es
proposa, que seria discutibles, però en qualsevol cas no ens
sembla absolutament negatiu, sinó en funció que no sembla
adequat, de cap de les maneres, introduir una modificació de la
Llei de sòl rústic, sis mesos després de la seva aprovació,
aprofitant el tren de la llei d'acompanyament. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Sí, Sr. Quetglas? Sí, sí, pot intervenir.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup no va presentar
esmena a aquest article, atès que consideràvem que introduïa un
element de millora a la Llei de sòl rústic. En qualsevol cas, ja
puc anunciar que tal com ha quedat el text que ens ve de
ponència, amb la incorporació de l'esmena del Grup
Parlamentari Popular, el nostre grup farà vot particular a aquest
article, no perquè defensem apassionadament el text original,
sinó perquè consideram inadequada la inclusió de l'esmena del
Grup Parlamentari Popular. Si algú tenia algun dubte que la
Llei de sòl rústic va ser una llei elaborada de manera
improvisada, feta més a la contra d'altres iniciatives d'altres
institucions que d'iniciativa pròpia del Govern, és aquesta
tramitació, encara no ha entrat en vigor plenament la llei, i el
Govern ja s'ha vist obligat a modificar-la, i encara aquesta
modificació no s'ha vist ni aprovat, i el Grup Parlamentari del
Partit Popular ja s'ha vist obligat a modificar la modificació
introduint nous elements, la qual cosa demostra de manera ben
clara, ben oberta i ben transparent que aquesta llei era una llei
inadequada, improvisada, feta a la contra i absolutament
negativa per al sòl rústic de la nostra comunitat autònoma.
Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. 

Per defensar les esmenes 6894 i 6905, té la paraula la
diputada Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Es tracta de dues esmenes, les dues
són per tal de suprimir l'article.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Passarem a la votació conjunta de les esmenes, 6459, 6894
i 6905.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9; abstencions, 1.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Passarem a la votació de l'article 18 de l'informe de
ponència.

Vots a favor de l'article 18?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 18.

A l'article 19 s'hi mantenen les esmenes següents: 6460
d'Esquerra Unida, 6895 i 6906 del Grup Parlamentari Mixt.
Per defensar l'esmena 6460, té la paraula el diputat Sr.
Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Queda defensada en els seus termes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Per defensar les esmenes 6895 i
6906, té la paraula la diputada Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Es tracta de suprimir l'article 19
d'aquest projecte.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Juaneda, té vostè la paraula.
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EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, gràcies, Sr. President. Nosaltres votarem en contra de les
esmenes de supressió perquè creim adequat l'article 19, ja que
posa al seu lloc, restitueix una situació que creim del tot
coherent, i és que els consellers puguin presidir els consells
d'administració de les empreses públiques adscrites a la seva
conselleria. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda.

Votació conjunta de les esmenes 6460, 6895 i 6906.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 1; en contra, 9; abstencions, 7.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Votació de l'article 19 de l'informe de ponència.

Vots a favor de l'article 19?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 19 de l'informe de ponència.

I abans d'entrar a l'article 20, m'han fet arribar que hi ha
unes esmenes in vocce, i aprofitant això, se suspèn la sessió i
recomençarem a les 12 hores i 20 minuts.
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