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EL SR. PRESIDENT:

Comença la sessió i en primer lloc deman si hi ha
substitucions.

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Sí, Sr. President. Pilar Ferrer substitueix Carles Cañellas.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

És que no tinc veu. Simó Gornés substitueix Manuel Jaén.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

A l'article 20 es mantenen les esmenes següents: 7106 del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Per a la seva defensa té
la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Ja havíem apuntat també en altres
debats sobre el fet que si l'Estat no cedeix cap territori a les
Illes Balears, per exemple les desamortitzacions d'instal•lacions
militars, creim que en bona reciprocitat tampoc no hi hauria per
què haver de cedir-los els solars per fer les biblioteques
públiques de titularitat estatal. En qualsevol cas, si -com també
vàrem apuntar en el debat de la totalitat- haguéssim tengut
coneixement íntegre dels convenis signats i de les garanties que
serà gestionada per la mateixa comunitat autònoma, haguéssim
pogut retirar aquesta esmena. Com que no hem tengut cap
informació ni cap dada, ni s'ha aportat cap documentació en el
debat d'aquesta llei sobre el respecte, mantenem l'esmena de
supressió. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. 

Esmena 6857 del Grup Parlamentari Socialista. El Sr.
Quetglas té la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup no està en contra, no
podria ser d'una altra manera, ni de la cessió, per la titularitat
estatal, de la biblioteca, ni tampoc del fet que, en compliment
d'allò que preveu l'article 42 de la Llei de patrimoni, aquestes
cessions hagin d'estar aprovades per llei del Parlament i, per
tant, que el Govern compleixi aquest requisit amb la
introducció d'aquest article en aquest projecte.

El que nosaltres volem manifestar amb la nostra esmena
és la nostra oposició a l'operació coneguda com "operació
Can Salas" en el seu conjunt, i aquest és el sentit de la
nostra esmena que serà debatuda i defensada en profunditat
en el plenari. Gràcies. Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas.

Acabat el debat, procedirem a la votació conjunta de les
esmenes 7106 i 6857.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 4; en contra, 8; abstencions, 1. 

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Procedirem a la votació de l'article 20 tal com ve de
ponència.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; en contra, 4; abstencions, 1. 

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 20 de l'informe de ponència.

S'han presentat esmenes per addicionar nous articles a
l'articulat. Aquestes són: esmena 6461 d'Esquerra Unida i
esmena 6896 del Grup Parlamentari Mixt. Per a la seva
defensa, per a la defensa de l'esmena 6461 té la paraula el
diputat Sr. Grosske.

6461.
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EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President, entre altres coses per la
paciència. Aquesta és una esmena que, realment, formalment
ens agradaria que es pogués discutir, tal volta, si pot ser, a
l'article primer perquè hi ha una esmena molt semblant del
Grup Parlamentari Socialista a l'article primer que també és una
reforma del cànon de l'aigua, i jo crec que és una
disfuncionalitat tenir els debats tan separats en el temps.

Al marge d'aquesta qüestió, efectivament el que proposa
aquesta esmena és que el Govern, en el termini de sis mesos,
remeti al Parlament una modificació de la Llei reguladora del
cànon, modificant el tema de la quota fixa reduint-la a la meitat,
compensant aquest cost tributari amb una modificació de la
quota variable que penalitzi especialment els majors consums.
Amb això li llevam una part, almanco, de la regressivitat social
que suposa el cànon de l'aigua i, d'altra banda, li donam un
major contingut mediambiental des del moment en què
fomentam d'una manera real l'estalvi a partir d'aquesta
penalització dels majors consums.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske.

Esmena 6896 del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula la
diputada Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Es tracta, també, d'una esmena
d'addició, i d'afegir un nou article, perquè en el termini de sis
mesos el Govern remeti al Parlament un projecte de llei pel
qual es modificaria la regulació del cànon de sanejament
d'aigües. Es tracta que hi hagi uns criteris de pes específic de la
quota fixa dins aquest conjunt del cànon que es pretén que es
redueixi a la meitat, i que el cost tributari fruit de la reducció de
la quota fixa sigui compensat amb una nova regulació de la
quota variable per tal de penalitzar els majors consums, i els qui
contaminen les aigües.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres ja hem manifestat, amb una
anterior esmena a l'article 1, la nostra oposició a introduir
mesures de caràcter tributari que afectin el cànon de
sanejament, tant perquè les mesures proposades pel Govern són
-creim nosaltres- les adequades, i s'han estudiat en el seu
conjunt com perquè ja vàrem dir que creim que el cànon de
sanejament acompleix amb les seves funcions, cosa que ja hem
defensat en altres debats parlamentaris. Per tant, no creim
oportú addicionar aquest article  i  amb aquest contingut. Per
tant, votarem en contra de les dues esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Passarem a la votació de les esmenes
6461 i 6896.

Vots a favor de les esmenes ?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 7, en contra 8, abstencions cap.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Esmena 6462, d'Esquerra Unida, i 6897, del grup
parlamentari Mixt. Per defensar l'esmena 6462, té la paraula
el diputat Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Aquesta esmena intenta
aprofitar una possibilitat d'obtenir una font de recursos
importantíssima per a la nostra Comunitat Autònoma, a
partir de gravar les estades turístiques a la nostra Comunitat,
mitjançant un sistema que no gravaria precisament la
població de les Illes Balears, i que tampoc no tendria una
incidència especialment significativa dins la situació de
l'oferta i la demanda de l'oferta turística a la nostra
Comunitat Autònoma. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Per defensar l'esmena 6897, té la
paraula la diputada Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Es tracta d'una esmena d'addició,
hi hauria un nou article, amb el qual es pretén que es gravi
l'estada turística dins la nostra Comunitat amb una prestació
única de 1.000 pessetes per turista.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President, gràcies. És per manifestar i per
anunciar el nostre vot en contra d'aquestes dues esmenes, ja
que entenem que, per treure recursos, no és oportú establir
un cànon que gravi les estades turístiques a raó de 1.000
pessetes per turista, perquè creim que això penalitza la
competitivitat del sector, un sector clau i estratègic a la
nostra economia i, per tant, creim que hi ha altres formes de
treure recursos que no siguin la penalització de les estades
turístiques. Gràcies.



1348 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 53 / fascicle 2 / 9 de desembre del 1997

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Procedirem a la votació de les
esmenes 6462 i 6897.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Sres. i Srs. Diputats. Pensam que hi ha massa soroll, els he
de recomanar que guardin silenci, de manera que els Srs.
Diputats que hagin d'intervenir es puguin concentrar en les
seves intervencions. Els demanaria silenci, per favor. Gràcies.

Entram en el debat de l'esmena 6464 del grup parlamentari
Esquerra Unida. Per a la seva defensa, té la paraula el Sr.
Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, aquesta esmena simplement ve a facilitar l'accés, a través
de la promoció interna, dels cossos i escales del grup D en els
cossos i escales del grup C establint aquells criteris que ja són
presents en una disposició addicional de la llei 22/93 de la
reforma del règim jurídic de la funció pública i de la protecció
a la desocupació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Passam a la votació de l'esmena 6464.

Vots a favor de l'esmena?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena que acabam de votar.

Esmena 6858 del grup parlamentari Socialista. Té la
paraula el Sr. Quetglas. Perdó, té la paraula el Sr. Antich.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena bàsicament va
dirigida a obrir els plans directors de residus sòlids urbans
actuals perquè també puguin incloure, dins el seu
tractament, la minimització, els sistemes de recollida
selectiva i el reciclatge, el compostatge, així com qualsevol
sistema de valorització. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Antich. Sr. Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President. És per proposar, in vocce, una
modificació del text que nosaltres vàrem introduir amb
l'esmena 6523/97, que suposaria, al mateix temps, una
transacció respecte de l'esmena del grup Socialista. Si creu
oportú que procedeixi a la lectura del text...

EL SR. PRESIDENT:

El doni al secretari perquè llegeixi el text.

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President. Article únic:

"Tractament de residus sòlids:

1. El tractament de residus, inclosos tots els tipus, pot
fer-se efectiu també mitjançant les diferents mesures de
minimització i sistemes de recollida selectiva i reciclatge,
compostatge, incineració o qualsevol altre tipus de
valoració.

2. Els Consells Insulars, per dur a terme la gestió del
tractament de residus que els encomanen els vigents plans
directors sectorials hauran d'adaptar els seus reglaments i
ordenances fiscals, i mantenir l'equilibri econòmic-financer
de les concessions actualment existents.

3. Sense perjudici de l'aplicació directa d'aquesta
disposició legal, es faculta el Govern per desenvolupar-la
reglamentària i haurà d'adaptar-hi, mitjançant les
modificacions que pertoqui, els plans directors de residus
sòlids de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera a la
normativa europea, estatal i autonòmica vigent".
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lletrat. Sí, Sr. Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sr. President, gràcies. Per dir que si s'acceptàs aquest text
proposat per nosaltres, quedaria en el sentit de transaccionada
l'esmena del grup Socialista, i quedaria incorporada amb el text
que nosaltres proposam, si s'aprova per part de tots els grups.

EL SR. PRESIDENT:

Jo deman a les Sres. i Srs. Diputats si accepten la transacció.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Per part del grup Socialista, s'accepta.

EL SR. PRESIDENT:

Llavors, jo entenc que l'article 23 quedaria substituït per
aquest nou text, o seria... Substitució de l'article 23. Llavors, la
transacció que acabam de llegir substituiria l'article 23 del text.
D'acord?

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 15, en contra 1, abstencions cap.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la nova redacció de l'article 23. Gràcies.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sr. President, és per proposar in vocce una esmena que
suposa afegir un article nou al títol III, el text de la qual, si li
sembla, puc llegir...

EL SR. PRESIDENT:

A veure si ho entenc bé. Vostè em proposa afegir un nou
article al títol III.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Correcte.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Lletrat, té vostè el text? El pot llegir?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President.

El text proposat és el següent:

"S'afegeix a l'article 4 de la llei 3/95, de 21 de febrer, de
l'esport balear, el punt següent:

16. En relació al que preveuen els punts 12 i 13 d'aquest
article, i als efectes del que preveu l'article 10 de la llei
d'expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954, i els
articles concordants del seu reglament de desenvolupament,
es declara d'utilitat pública en el territori de les Illes Balears
la construcció d'instal•lacions esportives de titularitat
pública destinades al foment, suport i pràctica de l'activitat
esportiva en tots els seus nivells i manifestacions. El
Consell de Govern procedirà, en cada cas, al reconeixement
de l'esmentada utilitat pública".

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lletrat. Deman quin article seria aquest. El
24? Seria el 24, que quedaria redactat com acaba de llegir el
Sr. Lletrat. Sí, Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Estam ja en debat? Gràcies, Sr. President. Segons jo
entenc, aquesta proposta que fa el grup parlamentari Popular
respon a la necessitat de declarar d'utilitat pública, a efectes
d'expropiació, una cosa concreta, i és, segons crec, afavorir
l'expropiació dels terrenys i edificis necessaris per constituir
el centre balear d'alt rendiment a Cala Nova, si no ho tenc
mal entès.

A mi particularment, i al nostre grup, ens sembla que la
redacció del text que proposa el grup és probablement
excessiva, és omnicomprensiva, i afecta qualsevol
instal•lació, qualsevol esport i qualsevol indret i,
probablement, seria millor cenyir l'esperit de la proposta al
que es pretén, i posar explícitament que aquesta autorització
es refereix al centre balear d'alt rendiment de Cala Nova i
així, el nostre grup, no tendria cap inconvenient en tramitar-
la i votar-la.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Supòs que ara es proposa una
transacció per part del grup Socialista. Sr. Quetglas, fan
vostès una proposta de transacció?
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EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sí, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, s'accepta aquesta proposta i, per tant, podria quedar
redactat amb la concreció que ha sol•licitat el grup parlamentari
Socialista en el sentit que a la cinquena línia, quan diu "la
construcció d'instal•lacions esportives" podríem afegir-hi "del
centre balear d'alt rendiment de Cala Nova destinades al
foment, suport i pràctica de l'activitat esportiva..." Per tant,
seria afegir "del centre balear d'alt rendiment de Cala Nova" i
suprimir les paraules "de titularitat pública".

EL SR. PRESIDENT:

Voldria, Sr. Lletrat, llegir el text tal com quedaria redactat?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President.

S'afegeix a l'article 4 de la llei 3/95, de 21 de febrer, de
l'esport balear, el punt següent:

16. En relació al que preveuen els punts 12 i 13 d'aquest
article, i als efectes del que preveu l'article 10 de la llei
d'expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954, i els articles
concordants del seu reglament de desenvolupament, es declara
d'utilitat pública en el territori de les Illes Balears la construcció
d'instal•lacions esportives del centre balear d'alt rendiment de
Cala Nova destinades al foment, suport i pràctica de l'activitat
esportiva en tots els seus nivells i manifestacions. El Consell de
Govern procedirà, en cada cas, al reconeixement de l'esmentada
utilitat pública".

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lletrat. Sí, Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Tal vegada, aquesta darrera frase ha
deixat de tenir sentit o, si més no, ha deixat de tenir sentit
l'expressió "en cada cas".

EL SR. PRESIDENT:

Em sembla correcta la seva observació, Sr. Quetglas.

EL SR. LLETRAT:

Perdó. Es suprimeix tota la frase o "en cada cas"? Se
suprimeix "en cada cas". Més lògic.

EL SR. PRESIDENT:

Se suprimeix "en cada cas".

Més intervencions. Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Nosaltres també consideràvem que és excessiu el text
originari, però ara cenyir-lo al centre balear de Cala Nova,
no acabam de veure que la llei de l'esport tengui un apartat
número 16 referit a aquesta instal•lació concreta. La veritat
és que ens desquadra la solució adoptada.

El nostre grup s'abstendrà. En aquest moment, no tenim
temps de calibrar la necessitat de declarar d'utilitat pública
una determinada instal•lació per expropiació tenint en
compte que el planejament pot dedicar o pot preveure
aquestes actuacions i, per tant, la declaració d'utilitat
pública, a efectes d'expropiació ja està prou garantida. En
qualsevol cas, ens agradaria haver tingut una visió més
global: per què aquesta esportiva, hi ha altres casos en la
mateixa situació, n'hi ha altres en qüestions culturals, en
instal•lacions socials, instal•lacions de tot caràcter. Per què
només esportives? Per què dins les esportives només
aquesta? Francament, creim que ara, improvisar avui matí,
de qualsevol manera, una modificació d'aquest calibre, és
molt poc adequat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. Quetglas. Només manifestar una fixació
exacta de la postura del nostre grup. Aquesta modificació és
suficient per donar la vènia per a la tramitació d'aquesta
esmena, no obstant això nosaltres ens abstendrem quant al
seu contingut, perquè no hem tengut ocasió de fer un debat
i de conèixer exactament quin és l'abast i quina és la posició
dels distints membres dels grups sobre la qüestió
estrictament esportiva. Per tant, optarem per l'abstenció. No
obstant això, ens sembla bé que l'esmena es tramiti. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Procedirem a la votació d'afegir
un nou article al títol III, amb el text que ha llegit el Sr.
Lletrat.
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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:

Queda, per tant, aprovada aquesta esmena presentada in
vocce.

Es manté una esmena per addicionar una disposició
addicional, valgui la redundància. Esmena 7107, del grup
parlamentari Nacionalista-PSM. Té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Si no vaig errat, com deia l'article 17
bis, i que es refereix a Es Canons.

El nostre grup ha dit, en distintes ocasions, que no considera
apropiat utilitzar la llei d'acompanyament per modificar
normatives sectorials d'altres àmbits, però, com que no se'ns ha
donat possibilitat, per part del Govern -s'ha utilitzat el dret de
vetar- la nostra proposa d'incorporar a la llei d'espais naturals
Es Canons d'Artà, no ens ha quedat més remei que presentar-la,
via esmena, en aquesta llei d'acompanyament.

Ho hem trobat adequat perquè, ja que el Govern ens duu en
el seu projecte de llei una modificació de la llei d'espais
naturals per declassificar territori, per desprotegir 17.000
metres quadrat en Cap de Pinar, a l'ANEI d'especial protecció
de l'ermita de la Victòria, creim que era molt més apropiat fer
palès que si s'havia de modificar la Llei d'espais naturals era per
incorporar-hi tota una sèrie de territoris que varen quedar fora
a la promulgació de l'any 91. En el cas d'es Canons ens hi hem
circumscrit perquè hi ha un compromís del Partit Popular i de
Govern del Partit Popular a favor d'aquesta protecció; com a
mínim s'ha dit en moltes ocasions, tant per part del Govern com
per part del grup de consellers al Consell Insular de Mallorca,
i per tant ens va resultar sorprenent -jo diria... ho deixaré en
sorprenent- el fet que el Govern vetàs una tramitació d'una
modificació de la Llei d'espais naturals, (...) factible aquesta
protecció. Sembla ser que es vol deixar damunt les espatlles del
Consell Insular de Mallorca la iniciativa i la responsabilitat
d'aquesta protecció, quan tant pel nivell de recursos -pensem
que la transferència urbanística no va venir dotada en absolut
amb 0 pessetes pel que eren desclassificacions-, per tant quant
a riquesa relativa, l'únic que podria tenir garanties suficients de
desprotegir o de protegir aquest territori seria el Govern balear;
però a més a més no hi ha dubte que recollir la protecció dins
una llei com la d'espais natural donaria molta més protecció i
més duradora a aquest espai.

Al Consell Insular de Mallorca, a més, ens consta que
s'ha argumentat en contra de la protecció d'es Canons per
mor que d'alguna manera la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears ja havia expressat quins eren els territoris que
s'havien de protegir, i això ho havia fet pronunciant-se a la
Llei 1/91, d'espais naturals. Creim que aquesta interpretació,
que no cal dir que el nostre grup considera errònia, però
quedaria absolutament sense fonament si allò que fes
aquesta comunitat fos modificar la Llei d'espais naturals per
donar cobertura a un espai sens dubte important,
emblemàtic, a primera línia de la mar, com és es Canons
d'Artà. Per tant proposam que s'incorpori aquest espai dins
el catàleg, dins la llista d'espais protegits, i que es faci a
través d'aquesta llei d'acompanyament. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida té la paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Simplement vull fer un
aclariment. Nosaltres naturalment compartim absolutament
el fons d'aquesta proposta, i realment es podria plantejar
l'obstacle formal, si la modificació de la Llei d'espais
naturals és adequada dins una llei d'acompanyament, quan
hem argumentat exactament el contrari amb el tema de
l'article referit al cap des Pinar. (...) aquesta qüestió va ser
objecte d'una iniciativa legislativa diferenciada, que
precisament va ser obstaculitzada des del Govern i des de la
majoria d'aquest parlament precisament en funció de les
implicacions pressupostàries que aquesta iniciativa
suposava. Per tant, entenem que lògicament el grup
proposant incorpora aquesta iniciativa a un àmbit en el qual
s'ha vist obligat per l'actitud del Govern i de la majoria com
és aquesta llei d'acompanyament. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. A part de sorprendre'ns per la
iniciativa del Grup Nacionalista-PSM, que com ha
reconegut el seu propi portaveu, s'han oposat en diverses
ocasions que amb una llei d'acompanyament es modifiqui
altra normativa, també creim que en el cas que ens ocupa,
i quant al contingut, en el tema d'es Canons hi ha uns
compromisos adquirits, hi ha unes actuacions que s'han duit
a terme per part de les diferents administracions implicades,
i açò seria un poc vulnerar o suplantar les actuacions que
s'han fet. Crec que la voluntat de protecció hi és, hi ha uns
documents, hi ha uns convenis signats entre les
administracions competents i, per tant, nosaltres creim que,
en aquest cas, no és necessari incloure aquest nou article.
Per tant, votarem en contra de l'esmena.



1352 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 53 / fascicle 2 / 9 de desembre del 1997

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Procedirem, doncs, a la votació de
l'esmena 7107, que es referia a l'addicció d'una nova disposició
addicional.

Vots a favor de l'esmena?

Vots en contra?

Abstencions?

Gràcies. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 7107. A la disposició derogatòria
no s'hi han presentat esmenes. Passarem, per tant, a votar
directament la disposició derogatòria primera.

Com a conseqüència de l'aprovació de l'esmena 6512, del
grup parlamentari Popular, s'addicciona una nova disposició
derogatòria, que serà la segona.

Vots a favor de la disposició derogatòria segona?

Vots en contra?

Abstencions?

Gràcies. Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la disposició derogatòria segona.

A la disposició final primera no s'hi han presentat esmenes.
Procedirem a la seva votació.

Vots a favor de la disposició final primera?

Vots en contra?

Abstencions?

Gràcies. Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la disposició final primera.

A la disposició final segona no s'hi han presentat
esmenes. Procedirem directament a la seva votació.

Vots a favor de la disposició final segona?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 9...

EL SR. PRESIDENT:

Tornarem a votar la disposició final segona.

Vots a favor de la disposició final segona?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la disposició final segona.

 A l'exposició de motius s'hi manté l'esmena 6844, del
grup parlamentari Socialista. Per la seva defensa, té la
paraula el diputat Sr. Antich.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena va, bàsicament,
dirigida a incloure dins l'exposició de motius un suport al
nou article 23 que s'ha inclòs. Bàsicament argumentam què
diuen actualment les normatives europees en relació al
tractament de residus sòlids urbans, i argumentam que
aquest nou article 23 s'inclou amb motiu que, recentment,
s'ha aprovat la llei bàsica d'envasos i embalatges per part de
l'Estat. Per tant, seria una manera de donar suport, dins
l'exposició de motius, a aquest article 23.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President. És per demanar un recés de dos minuts per
poder transaccionar, en el seu cas, aquesta esmena.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord. Dos minuts.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

... de transaccionar i defensar aquesta esmena en el plenari.
Per tant, pot procedir a la defensa, o a la votació, si pertoca.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Per tant, procedirem a la votació de
l'esmena 6844 del grup parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 4, en contra 9, abstencions 2.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6844.

Procedirem a votar, a continuació, l'exposició de motius, tal
com ve a l'informe de ponència.

Vots a favor de l'exposició de motius?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada l'exposició de motius.

Queda dictaminat, en conseqüència, el projecte de llei
núm. de registre 5643/97, de diverses mesures tributàries i
administratives. Es recorda que els grups parlamentaris
poden presentar, dins les 48 hores següents a la data de
finalització del dictamen, mitjançant escrit dirigit al
President de la Cambra, els vots particulars i les esmenes
que, havent estat defensades i votades en comissió i no
incorporades al dictamen, pretenguin defensar en el ple.

Farem un recés de deu minuts per si s'han de produir
canvis i, a les 13.15 recomençarem amb el dictamen de la
llei de pressuposts pròpiament dita. Moltes gràcies. Se
suspèn la sessió.
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