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II.- Elaboració del dictamen del Projecte de llei de diverses
mesures tributàries i administratives, RGE núm. 4581/98.

EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes. Comença la sessió de la Comissió d'Hisenda
i Pressuposts per tractar el Projecte de Llei NºRGE 4581/98, de
diverses mesures tributàries i administratives. Abans d'entrar en
el debat deman si hi ha substitucions.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Mauricio Rovira de Alós sustituye a Manuel Jaén Palacios.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Margalida Thomàs substitueix Eberhard Grosske.

EL SR. PRESIDENT:

A la denominació del projecte de llei, del títol primer, no
s'hi mantenen esmenes. Procedirem directament a la votació de
la denominació del projecte de llei i del títol primer.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; vots en contra, cap; abstencions, 6.

EL SR. PRESIDENT:

Queda per tant aprovat el títol primer i la denominació del
projecte de llei.

A l'article 1 s'hi mantenen les següents esmenes: esmena
5073/98 del Grup Parlamentari Socialista, de supressió. Té la
paraula el diputat Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Es tracta que, just aprovada una llei
de taxes específiques, la introducció d'una nova taxa i que, a
més, incorre en els mateixos defectes que nosaltres ja havíem
anunciat a la pròpia llei de taxes, de manca d'homologació,
justifica la nostra sol•licitud de supressió d'aquest
article.Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Esmena 5365 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, també de supressió, a
l'article 1. Sr. Alorda, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. També en gran mesura només és
per expressar la protesta del nostre grup de la manera de
tramitar aquesta nova taxa, perquè al mateix temps que es
tramitava una llei que pretenia ser un codi de taxes, on es
recopilassin totes les que estaven en el moment vigents, el
mateix moment, simultàniament en el temps, el Govern ens
entra un avantprojecte o un projecte de llei en el qual crea
una nova taxa a una altra recopilació de normes. Creim que
és una mala tècnica, crec que això perjudica la claredat del
legislador i per tant votarem la seva supressió. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Votació conjunta de les esmenes
5073/98 del Grup Parlamentari Socialista i 5365/98 del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

Vots a favor de les esmenes? Gràcies.

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes. I passam a la
votació de l'article 1 del projecte de llei.

Vots a favor de l'article 1?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, 5; abstencions, cap.
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EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 1. Al títol 2, article 2, s'hi mantenen
les següents esmenes: esmena 5073/98 del Grup Parlamentari
Socialista, esmena de supressió. Sr. Quetglas, té vostè la
paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Aquesta és una esmena que més que
una esmena de supressió d'un article és a la pràctica totalitat del
títol 2. Nosaltres entenem que la Llei de mesures tributàries i
administratives que acompanya la llei de pressuposts, que es
coneix com a llei d'acompanyament, té justament aquesta
significació, aquesta justificació; és a dir, aquelles mesures
administratives i tributàries que justifiquen, acompanyen i han
de complementar la gestió pressupostària. Una modificació en
profunditat, completa, pràcticament total de la Llei de funció
pública de les Illes Balears no té absolutament res a veure amb
les mesures tributàries o administratives de gestió del
pressupost; no té cap justificació, excepte l'article 16, i per tant
nosaltres demanam la supressió sense entrar a discutir el fons
de les esmenes. Simplement, consideram absolutament
inconvenient que sigui la llei d'acompanyament la que entram
ja dins una pràctica jo crec que viciosa, que és massa habitual,
no ja dins el Parlament de les Illes Balears, sinó també dins
altres parlaments, tant autonòmics com dins el Parlament de
l'Estat, ho trobam completament inconvenient i en demanam la
supressió.

Amb això defens aquesta esmena que ve reiterada a cada
article, però que em pareix innecessari debatre cada vegada,
perquè sempre el contingut és el mateix i no hi ha
pronunciament sobre el fons de la qüestió. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, gràcies, Sr. President. Nosaltres, contràriament al
manifestat pel portaveu socialista, sí creim que és una via
jurídica i tècnica adequada per adoptar una sèrie de mesures
que han de facilitar la gestió administrativa del Govern i per
tant, com en altres ocasions, hem mantingut que sí és possible
amb una llei d'acompanyament tota aquesta sèrie d'articles que
precisen i que adapten algunes disposicions de l'Estat al que és
la realitat de la Comunitat Autònoma; per tant, creim necessària
la inclusió d'aquest articulat en aquesta llei. I per altra banda,
també ens sorprèn que s'estrany tant el Grup Socialista, perquè
el Partit Socialista va ser qui va crear, qui va inventar aquestes
llei d'acompanyament que amb cada llei de pressuposts
introduïen algunes mesures, per tant ens estranya que tengui
aquesta opinió tan contrària a què amb un instrument com
aquest es pugui legislar en aquestes matèries.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Sr. Quetglas?

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Crec que el portaveu de la
majoria no té bona informació, no va ser el grup ni el
govern socialista qui va inventar això; això s'ho va inventar
el Tribunal Suprem quan va dictaminar que les lleis de
pressuposts no podien contemplar aquest tipus de mesures
i que s'havia de fer una llei d'acompanyament, limitada a
aquells aspectes que necessitassin la gestió pressupostària,
i no fer aquestes lleis tramvia que ho permeten tot, permeten
modificacions de lleis, que tant serveixen per modificar la
legislació dels funcionaris, com per habilitar una àrea
d'especial interès per residència d'alts càrrecs, com per
reglar 1, 3 bilions de pessetes a les elèctriques. Miri, no,
aquestes qüestions han d'estar sotmeses a debats i a debats
importants, crec que la modificació en aquest cas de la llei
de funcionaris és un tema que afecta un col•lectiu
tremendament sensibilitzat sobre aquesta qüestió, que vol
debatre aquestes qüestions, que en vol parlar, que no vol que
passin de sota ma la protecció de determinats interessos
corporatius, com s'intenta fer a través d'aquestes esmenes,
sinó que realment volen un debat i un pronunciament sobre
el fons de la qüestió; i per tant, a mi em pareix que es
conculca de manera bastant clara el que són les regles del
joc democràtic i el requeriment de debat de transparència i
d'objectivitat i de centrar el debat en les qüestions
importants amb un tema tan transcendent com la
modificació de la Llei de funció pública de la Comunitat
Autònoma. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sí, Sr. Juaneda, per contrarèplica,
té la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President. Per rebutjar les afirmacions d'interès en
furtar el debat en aquestes qüestions. Estam dictaminant,
estam tractant una llei com qualsevol altra llei i per tant,
tant pel rang com per la tramitació parlamentària de la
mateixa, té totes les mateixes garanties que una tramitació
distinta. Es tracta d'un moment diferent, però on no
s'impossibilitat en cap cas ni el debat, ni, per suposat, la
negociació prèvia sobre les mesures que el Govern adopta
mitjançant aquesta llei. Per tant, totalment gratuïtes les
afirmacions d'intentar ocultar i furtar el debat en aquest cas.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Votació de l'esmena 5073/98 del
Grup Parlamentari Socialista.
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Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 4; en contra, 9; abstencions, 1.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. I procedirem a la votació de la
denominació del títol 2 i de l'article 2.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, 4; abstencions, 1.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la denominació del títol 2 i de l'article 2.

A l'article 3 s'hi mantenen les esmenes següents: esmena
5075/98 del Grup Parlamentari Socialista, de supressió; esmena
5366/98 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, també de
supressió; i esmena 5881/98 del Grup Parlamentari Esquerra
Unida, també de supressió. Per defensar l'esmena 5075, té la
paraula el diputat Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sr. President, l'esmena 5075 ja està defensada per a totes les
oportunitats.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Esmena 5366. Sr. Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Tot i que també no compartim la
manera de funcionar d'aquestes lleis d'acompanyament en les
quals s'utilitzen tots els temes; en alguns punts que puguem
estar d'acord ens podríem abstenir. No és el cas d'aquest article
42 que pretén eliminar el concurs previ a l'adjudicació de les
places de l'oferta pública. Creim que si hi hagués una situació
raonable d'accés a la funció pública i de provisió de les places,
mantenint una diferència clara d'aquests dos moments, podríem
fins i tot estar d'acord amb aquest article tercer. Com que no és
així, no hi podem estar d'acord; el que pot succeir és que en via
de concurs, en via d'accés a la funció pública algú ocupi una
plaça que sigui de millor condició a la d'un funcionari que
desenvolupa una plaça semblant a un altre lloc de la relació de
llocs de treball. Això pot suposar, per tant, que un nou accés
tengui més bona col•locació que una fórmula de provisió, com
hauria de ser el concurs entre la gent que ja ocupa càrrecs, previ
a l'adjudicació de les places.

Quina és la fórmula que s'utilitza sistemàticament?
S'utilitza l'accés a la funció pública, sense provisió de plaça;
després es fa un concurs i es proveeix la plaça. Aquí no
succeeix això, sinó que el que accedeix ja ocupa una plaça
de la relació de llocs de treball. Si s'elimina el concurs
previ, com preveu aquest article 42, ens trobarem que
qualcú de la pròpia selecció ja ocuparà un càrrec i després
serà molt difícil remoure'l a través de la provisió lògica, que
és el concurs.

Per tant, estam absolutament en contra d'aquest article
tercer, que modifica l'article 42 de la Llei de funció pública.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Per defensar l'esmena 5881/98 del
Grup Parlamentari Esquerra Unida, la Sra. Thomàs té la
paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Per no reiterar els arguments que
acaba d'exposar el diputat Sr. Alorda, ja que coincidim
totalment amb la seva argumentació, només afegir que, a
més a més, aquestes modificacions de la Llei de funció
pública ni tan sols han estat comunicades prèviament als
representants dels treballadors i dels funcionaris de la
Comunitat Autònoma, i per tant pensam que, com a mínim,
una negociació prèvia o un coneixement previ de tots
aquests canvis s'hauria d'haver donat. I en aquest sentit,
afegim aquest argument a la necessitat de la supressió
d'aquesta modificació.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Votació conjunta de les tres
esmenes que s'acaben de debatre.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 9; abstencions, cap.
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EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades les esmenes. I passam a la votació de
l'article 3.

Vots a favor de l'article 3?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 3. A l'article 4 s'hi manté l'esmena
5075, que ja ha estat defensada. Passarem directament a la
votació de l'esmena. Votació de l'esmena 5075/98 del Grup
Parlamentari Socialista.

Vots a favor de l'esmena?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

No. Vots a favor, 3; en contra, 9; abstencions, 3. Votació de
l'article 4.

Vots a favor de l'article 4?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 4. A l'article 5 s'hi mantenen les
esmenes següents: 5075 del Grup Parlamentari Socialista, que
ja ha estat debatuda; 5367/98 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, de supressió, i la 5882/98 del Grup
Parlamentari Esquerra Unida. Per defensar l'esmena 5367, té la
paraula el diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Es tracta de suprimir l'article 5
perquè també, dins la mateixa línia, però en aquest cas un
poquet diferent; aquí es diu que els concursos de provisió de
llocs de feina no seran referits a tots els col•lectius de
funcionaris, i això també ho creim una cosa que perjudica
la selecció dels millors, que és allò que es tracta o dels més
capacitats, que és el que pretén un concurs de trasllat en
aquest sentit, o un concurs per a la provisió de llocs de
feina. Si allò que es creu és que el funcionariat d'unes
determinades àrees, d'uns determinats sectors o d'uns
determinats departaments són els més qualificats, que no
passi gens de pena el Govern, que no passi gens de pena que
seran els més ben puntuats dins el concurs. El que no ens
pareix és que en departaments, que poden ser, a més, molt
petites, se limiti el concurs a aquell departament per proveir
una determinada plaça; això ens pareix realment una molt
mala pràctica per garantir que la provisió sigui per al més
capacitat i d'alguna manera, per tant, dificulta una cosa per
a nosaltres fonamental, que és la possibilitat de carrera
administrativa. I és que els que estiguin més capacitats de
distintes conselleries, de distints llocs i indrets de les àrees,
si demostren que estan capacitats per a aquells llocs de
feina, amb els criteris objectius que marqui la convocatòria,
doncs tenguin possibilitat d'accedir-hi. Ens sembla que això
el que pot fer és amagar digitalitzacions; absolutament
s'intenta crear un mecanisme que permeti tenir un univers de
possibles aspirants tan reduït com li interessi al Govern, i
creim que això va en contra de tot l'esperit de la Llei de
funció pública. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Per defensar l'esmena 5882
d'Esquerra Unida, té la paraula la Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Igual que a l'anterior esmena, no
afegirem més que l'argument que s'afegeix una excepció
amb aquesta modificació de l'article 59, o amb aquest
afegitó, i aquesta excepció ni tan sols ha estat comunicada
ni negociada amb els representants dels treballadors i dels
funcionaris de la Comunitat Autònoma. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Votació conjunta de les esmenes
5075, 5367 i 5882.

Vots a favor de les esmenes? Gràcies.

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació.
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EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades les esmenes. I passam a la votació de
l'article 5.

Vots a favor de l'article 5?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 5. A l'article 6 s'hi mantenen les
esmenes següents:esmena 5075 del Grup Parlamentari
Socialista, que ja ha estat defensada, i l'esmena 5368/98 del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, també de supressió. Sr.
Alorda, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Se'ns deia a l'única intervenció que
hem sentit del Grup Popular que aquestes lleis es tramiten ben
igual que totes les altres i amb els mateixos nivells de garanties;
francament veient que ni tan sols es contesten les
argumentacions que es fan per part dels que demanam la
supressió, ens queda el dubte de si efectivament el que es tracta
és de fer una llei perquè no es discuteixi res, i aprofitar
senzillament que ni tan sols se llegeix l'articulat, ni tan sols
s'intenta cercar l'esmena fina, ni tan sols s'intenta les millores
tècniques de cap mena; senzillament que passi un troleibús i
que passi la llei d'acompanyament dels pressuposts; em pareix
una molt mala tàctica i un desprestigi per a la institució del
legislatiu representant del poble. En qualsevol cas, cadascú
sabrà a què s'atén.

Per defensar aquesta supressió a l'article 6, ens pareix que
de cap manera queda aclarida la necessitat d'eliminar o de
modificar l'excedència voluntària, tal i com està regulada a la
Llei de funció pública. Aquí se suprimeix per exemple que
l'excedència no pot durar més de quinze anys; ens pareix un
termini prudent, no intentam que el règim del funcionari sigui
equiparable tal vegada al del personal laboral, però ens pareix
que una excedència de quinze anys és ja suficient. El que diu la
Llei de funció pública actualment és que si als quinze anys no
s'ha demanat la reincorporació es perd la condició de
funcionari, ens sembla raonable, estam xerrant d'excedències
voluntàries. Eliminar aquest límit no l'entenem, ningú no l'ha
explicat, no està explicat a cap antecedent, no està explicat
absolutament a cap document i a nosaltres no ens sembla en
absolut raonable.

També s'elimina l'agrupació familiar, com un dels
supòsits de l'excedència voluntària, i el nostre grup està
absolutament a favor que hi hagi excedència voluntària per
agrupació familiar quan un dels dos cònjuges treballa a un
altre indret, a un altre domicili. Creim que és raonable que
en aquestes condicions i amb els límits que posa l'actual
relació de la Llei de funció pública es mantengui aquest
supòsit, d'altra banda històric, d'excedència voluntària. Per
tant, no se'ns ha donat aclariment de cap mena en aquest
sentit, creim que la regulació actual és la bona i votarem en
contra d'aquest article i defensam l'esmena de supressió.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Votació conjunta de les esmenes
5075 del Grup Parlamentari Socialista i 5368 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.

Vots a favor? Gràcies.

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 les esmenes. I passam a la votació de
l'article 6.

Vots a favor de l'article 6?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 6. A l'article 7 ...
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EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sr. President, li deman la paraula.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sobre l'article 7, per introduir una esmena in voce o si és
millor una correcció d'un error material, si em permet?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí, té la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies. A l'apartat 6 de l'article 7 diu que s'integren en
l'escala de subinspectors de transports terrestres, etc., aquí ha de
dir: s'integren en l'escala d'inspectors de transports terrestres.
No són subinspectors sinó inspectors. Faria, si els sembla,
aquesta correcció, que és un error material.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord amb la correcció? Tothom està d'acord amb la
correcció? Que es corregeixi.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

A l'article 7 es manté l'esmena 5075, que ja ha estat
defensada. Procedirem directament a la votació, Sr. Quetglas?
Votació de l'esmena 5075 a l'article 7, de supressió.

Vots a favor de l'esmena?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

Sr. Alorda s'ha abstingut? Vots a favor, 4; en contra, 9;
abstencions, 2.

EL SR. PRESIDENT:

Sí senyor, queda rebutjada l'esmena. Votació de l'article 7.

Vots a favor de l'article 7?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 7. A l'article 8 s'hi mantenen les
esmenes 5075 del Grup Parlamentari Socialista, de
supressió, que ja ha estat debatuda, i l'esmena 5883/98 del
Grup Parlamentari Esquerra Unida, de substitució. Sra.
Thomàs, té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Es tracta de substituir el tercer
paràgraf d'aquest article 8 pel cos d'ajudants facultatius del
qual formaran part les escales sanitàries de seguretat i
d'agents de medi ambient. És una substitució del text
d'aquest paràgraf.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Passarem a la votació de les
esmenes. Votació de l'esmena 5075 del Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor de l'esmena?

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. Votació de l'esmena 5883 del
Grup Parlamentari Esquerra Unida.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació.
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EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. I passarem a la votació de
l'article 8.

Vots a favor de l'article 8?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 8. A l'article 9 s'hi manté l'esmena
5075 del Grup Parlamentari Socialista, esmena de supressió,
que ja ha estat debatuda. Passarem directament, si no hi ha
inconvenient, a la votació. Votació de l'esmena 5075 del Grup
Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. I passarem a la votació de
l'article 9.

Vots a favor de l'article 9?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 9. A l'article 10 s'hi manté
l'esmena 5075 del Grup Parlamentari Socialista, de
supressió. Podem passar directament a la votació?

Vots a favor de l'esmena 5075?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. Procedirem a votar l'article
10.

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, 4; abstencions, 2.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 10. A l'article 11 s'hi mantenen
les esmenes següents: 5075 del Grup Parlamentari
Socialista, de supressió, que ja ha estat debatuda, i l'esmena
5884 del Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes
Balears, d'addició. Té la paraula la Sra. Thomàs per
defensar l'esmena 5884.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. És una esmena que es defensa
amb els seus propis termes, és un afegitó.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Passarem idò a la votació de les
esmenes. Votació de l'esmena 5075 del Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 5075. I passam a la votació de
l'esmena 5884 d'Esquerra Unida.

Vots a favor de l'esmena?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 5884. Passam a la votació de
l'article 11.

Vots a favor de l'article 11?

Vots en contra?

Abstencions? Sra. Thomàs.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, vol repetir una altra vegada?

EL SR. LLETRAT:

Sí, President. La votació de l'article 11: vots a favor, 9; en
contra, 4; abstencions, 2.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, queda aprovat l'article 11. A l'article 12 s'hi manté
l'esmena 5075 del Grup Parlamentari Socialista, que ja ha estat
debatuda. Passarem directament a la votació. Votació de
l'esmena 5075 del Grup 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. I passam a la votació de
l'article 12.

Vots a favor de l'article 12?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 12. A l'article 13 s'hi manté
l'esmena 5075 del Grup Parlamentari Socialista, de
supressió, que ja ha estat debatuda. Procedirem a la seva
votació.

Vots a favor de l'esmena 5075?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. I procedirem a la votació de
l'article 13.

Vots a favor de l'article 13?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació.
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EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 13. A l'article 14 s'hi manté l'esmena
5075 del Grup Parlamentari Socialista. Com que ja ha estat
debatuda, passarem directament a la votació de l'esmena 5075
del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 5075. I passam a la votació de
l'article 14.

Vots a favor de l'article 14?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 14. A l'article 15 s'hi manté l'esmena
5074 del Grup Parlamentari Socialista, de supressió, i l'esmena
5369 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Per defensar
l'esmena 5074, té la paraula el diputat Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. En aquest article, a més a més de
la inconveniència de la regulació, havíem presentat una
esmena de supressió amb un altre contingut, que com a
justificació té l'aprovació, per part d'aquest Parlament, d'una
nova regulació de taxes, tant una llei marc de règim de taxes
com una llei de règim específic que hem aprovat fa poques
setmanes, i aquest article, l'article 15, modifica la Llei de
taxes, però la llei anterior; una llei que en el moment que la
legislació nova de taxes estigui vigent plenament a partir d'1
de gener, no té cap sentit, perquè totes les taxes estan
novament estructurades per la nova llei. Per tant, aprovar un
article que diu que s'afegeixen un segon i un tercer paràgrafs
a l'article 16 de la Llei 10/93, que és una llei que quedarà
sense virtualitat el mateix dia que entri en vigor la llei que
estam aprovant, sembla un poquet absurd. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Per defensar l’esmena 5369 del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, té la paraula el
diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. La mateixa línia d’argumentació.
Resulta que aquesta Llei 10/93, a la qual es fa referència i
que ara es canvia, és la que regula els preus o la taxa per
prendre part de les proves selectives a l’accés a la funció
pública al Govern balear o dins la Comunitat Autònoma, és
a dir, l’Administració autonòmica. Resulta que aquesta
mateixa taxa ha passat a ser regulada en aquests moments
amb una nova llei, aprovada ja en aquest Parlament, encara
no publicada o publicada, no sé si publicada aquests dies,
perquè el seguiment del butlletí resulta de vegades difícil
també, el dia a dia, i a nosaltres ens sembla, senzillament,
una altra mostra de la degradació institucional a la qual
arriba aquest Parlament i el maltractament que rep per part
del Govern a la institució de la llei mateixa; és realment
veure com, malgrat hi ha una llei que ara regularà d’una
altra manera quin és el preu de les proves d’accés, que es
varen presentar esmenes a aquesta llei en la línia, si no
exacta molt semblant, a aquestes exencions; que es varen
votar en contra pel Grup Popular, que no es regula cap
exempció a la nova taxa; i en canvi ara voler modificar un
article d’una llei que la setmana que ve, si no és aquesta
setmana, està derogada, la veritat és que no sé confio que
almenys el portaveu del Partit Popular aquest cop es digni
a prendre la paraula i a treure-nos a tots de dubtes, respecte
de com és que fan comptes defensar aquest article 15
d’aquest projecte de llei de mesures tributàries. Moltes
gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, gràcies, Sr. President. Per dir que la Llei 10/93 està en
vigor, que la recentment aprovada llei de taxes no la deroga
expressament, sí que deroga totes les disposicions que s’oposin
a la llei, i per tant es podria acceptar l’articulat tal com ve
expressat. En qualsevol cas, sobre el contengut, sobre la qüestió
de fons que no s’han pronunciat els dos grups que han
intervengut nosaltres, i com que ve al text elaborat pel Govern,
hi estam d’acord. Per tant, volem introduir aquesta exempció,
ara, sí que és cert que hi pot haver dubtes de sobre si ha de ser
una modificació de la Llei 10/93 o una modificació de la Llei
de taxes, que no ha entrat en vigor encara, no sé si està
publicada o no; però, en qualsevol cas, en el plenari
introduiríem aquesta correcció, no la supressió. Per tant,
votarem en contra de les esmenes perquè no volem suprimir
aquest article 15 de la Llei de mesures tributàries, sinó que,
com que estam d’acord amb el contengut, el volem traslladar a
la nova Llei de taxes, sigui la Llei 10/93, sigui la darrera llei
aprovada. I per tant, en el plenari farem aquesta precisió sobre
la qual avui no tenim exactament clara quina ha de ser la
tramitació i la modificació que s’ha d’operar.
 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Que el Sr. Juaneda en aquest moment
tengui algun dubte probablement, jo crec que és bastant
criticable per l’actitud negligent a l’hora de preparar aquest
tema, si ara no ens ho desmunta; que no ho sàpiga el Govern ja
ens pareix, senzillament, d’escàndol, directament. Li diré quin
és el fet imposable de la llei que vostès proposen i de la llei
vigent. La llei, article 63 de la llei aprovada, fa quinze dies, en
aquest Parlament: Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa
de la inscripció de les convocatòries per seleccionar el personal
que accedeixi a l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, tant en condició de funcionari com de personal
no funcionari. Li llegiré aquest de la taxa que ara es modifica,
de la Llei 10/93, si vostè se fia i si no s’ho miri, és idèntica; és
el mateix supòsit. No hi ha dubte respecte de què ha quedat
derogat. Què és convocatòria de llocs de feina (…) 3.180, aquí
2.000 pessetes, és l’única diferència, la quantia. Fins i tot té
l’error gramatical que vàrem intentar en el nostre grup resoldre
en ponència, i que va ser impossible, i se segueix dient que el
fet imposable és del personal que accedeixi a l’Administració,
quan no és ver, no és el del que accedeixi sinó el que hi vulgui,
és a dir, el que es presenti a les proves, no de qui hi accedeixi.
El mateix error del fet imposable, que no s’ha volgut
solucionar, és el que es va copiar a la Llei 10/93, i no es va
voler canviar a la nova llei, perquè com que venia de la Llei
10/93 i era sagrada, doncs així va la tramitació tècnica de les
lleis en aquesta Comunitat. La veritat és que queda claríssim
que aquesta llei no hi serà. Jo crec que hagués estat molt
adequat que en ponència, fins i tot, ja no tan adequat, però
també, en comissió, s’hagués arreglat aquesta cita de la llei;
molt millor indiscutiblement que és que en ponència d’aquesta
llei, no fa un mes, s’haguessin aprovat les esmenes que
presentaven els altres grups o que les hagués presentat el
mateix Grup Popular. Em pareix que no és manera seriosa de
regular la matèria tributària i que demostra el desgavell de com
gestionen aquesta mena d’assumptes des del Govern i des del
Grup Popular. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Sí, Sr. Juaneda, torn de
contrarèplica.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, gràcies, Sr. President. Si ho tengués tan clar el Sr.
Alorda, per què no fa una esmena en aquest sentit,
proposant quina ha de ser la modificació que s’ha de fer en
aquest cas. Aquí deim si se suprimeix o no aquest article; jo
dic que no el suprimim, per tant, no aprovam l’esmena que
vostès presenten perquè estam d’acord amb el contengut.
Sobre si s’ha de modificar la Llei 10/93 o la llei recent del
98, jo crec que la llei de taxes que vàrem aprovar l’altre dia
no existeix encara, no sabem si està publicada, en qualsevol
cas, no ha entrat en vigor. Segurament, la correcció que es
faci durant el debat a plenari, permetrà l’entrada en vigor
simultàniament de les dues lleis i per tant serà jurídicament
possible arreglar aquesta qüestió, perquè segurament es
modificarà una llei que entrarà en vigor el mateix dia, no ara
aprovar o proposar una esmena que modifiqui una llei que
no existeix. Per tant, votarem en contra perquè demanen la
supressió i nosaltres no hi estam d’acord, i nosaltres
introduirem la correcció tècnica que sigui necessària, només
tècnica.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Passarem a la votació conjunta de
les esmenes 5074 del Grup Parlamentari Socialista i 5369
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

Vots a favor de les esmenes?

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 les esmenes i passam a la votació de
l’article 15.

Vots a favor de l’article 15?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?
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EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l’article 15. A l’article 16 s’hi manté
l’esmena 5885 del Grup Parlamentari Esquerra Unida, una
esmena de substitució. Sra. Thomàs, té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena està en consonància
amb aquella que parlàvem de la supressió que l’obligatorietat,
a través d’aquesta llei, se suprimeix la convocatòria de concurs,
promoció interna i torn lliure, i per tant modificam l’article 16
d’aquesta llei en el sentit d’afegir, de substituir el paràgraf o tot
el text de l’article 16 amb un text que parla de què aquesta
pròrroga de vigència de l’oferta d’ocupació pública del 98, no
suposi, per tant, que això no suposi suprimir l’oferta de l’any 99
amb la convocatòria de concurs, promoció interna i torn lliure.
Una va lligada amb aquella i per tant és coherent amb què a
aquest article s’hi afegeixi aquest nou text.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Passam a la votació de l’esmena 5885
del Grup Parlamentari Esquerra Unida.

Vots a favor de l’esmena?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l’esmena. Votació de l’article 16.

Vots a favor de l’article 16?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 11; en contra, 1; abstencions, 5.

EL SR. PRESIDENT:

Al títol tercer, article 17, s’hi mantenen les esmenes
5370 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, de
supressió, i l’esmena 5886 del Grup Parlamentari Esquerra
Unida. Per defensar l’esmena 5370, el Sr. Alorda té la
paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Aquest Parlament també va
aprovar l’altre dia, el març del 1998, una llei d’ordenació
d’emergències que ni tan sols s’utilitza aquest article per
modificar-la, sinó fer una cosa que, com a mínim
tècnicament és nefasta, que és deixar articles vigents dins
lleis de mesures transitòries o lleis de mesures urgents, com
aquesta de mesures administratives. Aleshores, a l’hora de
voler saber quina és la normativa sobre matèria
d’emergències no només s’hauran de consultar la Llei
d’ordenació d’emergències de l’any 1998, sinó que un haurà
d’anar a fer indagacions, sobretot la llei de mesures
administratives, a veure si a qualcú se li va ocórrer qualque
dia a qualque moment d’atribuir competències a algú, que
és el que fa aquest article 17. Ens sembla una tàctica
nefasta. D’entrada demostra que quan es fa fer la Llei
d’ordenació d’emergències ningú sabia qui és que s’havia
d’encarregar de què, perquè una de les qüestions, únicament
i simplement, és dir qui és qui durà la direcció i coordinació
efectiva dels plans de protecció civil; dels quals no sé que
en tengui esment tampoc aquesta nova llei d’ordenació
d’emergències.

En qualsevol cas, demanaríem, si no s’aprova aquesta
esmena de supressió, que el Grup Popular tengui la
deferència de convertir aquest article 17 en una esmena a la
Llei d’ordenació d’emergències; que, com a mínim, si
qualque dia es fan mai textos refosos, que en llengua
catalana resulta impossible en aquest país perquè el Govern
només les fa en castellà, la seva versió fa més d’un any que
només està, des de l’any 97 només està en llengua
castellana, cosa que ens sembla realment, vaja no ho
qualificaré amb adjectius, però que realment com a mínim
quan hi ha els codis a ús que fan moltes editorials, doncs
com a mínim surt llavors la llei integrada; cosa impossible
si hi queda d’aquesta manera, a través d’un article que
pretén tenir personalitat pròpia dins una llei d’aquestes
característiques. La seguretat jurídica queda molt malmesa
amb aquesta mena de legislar que té el Grup Popular i el
Govern d’aquest país. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Per defensar l’esmena 5886, té la
paraula la Sra. Thomàs.
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LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. No reiteraré els arguments que ha dit
el Sr. Alorda perquè són exactament aquells que nosaltres
volíem formular. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Procedirem a la votació conjunta de
les dues esmenes.

Passam a la votació de les esmenes del Grup Parlamentari
Socialista 5645, 5647 i 5646.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes. I procedirem a la
votació de la denominació del títol tercer i de l’article 17.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la denominació del títol tercer i l’article 17.
L’esmena 5887 del Grup Parlamentari Popular postula l’addició
d’un article dins el títol tercer.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Des del nostre grup anunciam vot particular, no sé si
n’he de fer ara la defensa o com ho hauríem de fer.

EL SR.LLETRAT:

És una introducció i pot parlar el Grup Parlamentari
Popular si vol per defensar això, o parlar el Grup PSM per
defensar el seu vot particular.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alorda, té vostè la paraula per defensar el seu vot
particular.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Bàsicament perquè quedi, per
poder permetre en aquest moment la defensa en el ple.
Creim, ja anam reiterant els arguments, però és que en
aquest cas xerram de l’entramat institucional bàsic del país.
Parlam de la Llei de consells insulars. Ens sembla realment
nefast que s’atreveixi el Grup Popular, amb els seus únics
vots i d’aquesta manera tan vil, de modificar la Llei de
consells insulars a través d’una llei de mesures
administratives. Creim que no és manera de modificar una
llei bàsica, que hauria de tenir el caràcter segurament de llei
de bases, una llei que forma part del bloc ordinamental del
nostre país, fer-ho a través d’aquesta mesura.

Per altra banda, no creim de cap manera adequat seguir
parlant del cost efectiu quan de tots és conegut que tenim el
gran compromís de fer un sistema definitiu de finançament
dels consells insulars; seguir remenant aquest tema del cost
efectiu i seguir jugant amb aquesta matèria ens sembla que
no és digne ja, en aquests moments de l’autonomia dels
consells insulars. El que s’ha de fer és pactar el model
definitiu, fer-ho com més aviat millor, i per tant ni per
qüestions de forma ni per qüestions de fons podrem estar
d’acord amb què s’introdueixi aquest article 17 bis en
aquesta llei. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sí, Sr. President. En el mateix sentit, per anunciar la
presentació del nostre vot particular per a la incorporació
d’aquest nou article, motivat per una esmena del Partit
Popular, i exposar argumentalment la nostra oposició a
aquesta incorporació.



2066 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 66 / fascicle 8 / 16 de desembre del 1998

Reiterar els arguments que ha exposat el Sr. Alorda, és a dir,
aquí, jo diria que, fent una comparació, supòs que és grata a
tothom, a l’Estat la Constitució s’acompanya normalment d’un
grup de lleis que reben el nom del bloc constitucional, lleis dins
les quals s’incorporen els estatuts d’autonomia; jo crec que fent
un mutatis mutandi a les Illes Balears podríem parlar d’un bloc
estatutari de lleis, d’un bloc de lleis que tenen un caràcter molt
més enllà del que és una llei ordinària; i dins aquest bloc
estatutari, amb caràcter essencial, sense dubte, hi ha la Llei de
consells insulars, que va ser una llei que aquest Parlament va
aprovar per unanimitat, per consens de tots els grups polítics.
Crec que aquesta transcendència especial que té la Llei de
consells insulars no pot ser de cap manera desvirtuada per una
modificació, introduïda via esmena, (…) amb nocturnitat i
traïdoria es diria per a altres casos, pel Grup Parlamentari
Popular, i alterar d’aquesta manera allò que és una peça
essencial d’un delicat entramat institucional. A part d’això, a
part d’aquest aspecte formal, hi ha la qüestió de fons, una
perpetuació del sistema de cost efectiu; per tant, d’alguna
manera llevar de davant l’horitzó del raonable que es faci un
sistema definitiu de finançament dels consells insulars i al
mateix temps, d’alguna manera també, negar als consells
insulars la possibilitat de participar, de manera definitiva, de
cap de les maneres, de qualsevol millora del finançament que
tengui la Comunitat Autònoma, fins i tot en aquells aspectes,
encara que fos en aquell simple percentatge dels aspectes i de
les qüestions autonòmiques que gestionen els consells insulars,
que també han estat objecte de millora del finançament. Perquè
quan es millora el finançament a través de participació a l’IRPF
o als nous mecanismes de finançament de les comunitats
autònomes, també ho és en concepte de competències que han
estat transferides als consells insulars; sigui la transferència
d’urbanisme, siguin les transferències de turisme, de cultura,
d’esports, etc.; i en canvi els consells insulars no gaudeixen ni
una sola pesseta d’aquesta millora de finançament. I amb
aquesta esmena, a més, es tanca, si més no, un pam més la porta
a què els consells insulars puguin participar d’aquesta millora
de finançament.

Jo crec que això són arguments prou greus com per justificar
plenament la defensa de la retirada d’aquesta nova incorporació
d’un nou article, motivat per aquesta esmena del Grup Popular,
i, si més no, debatre aquesta qüestió, i per suposat amb un altre
esperit dins una llei específica, que reguli de manera favorable
als consells el sistema definitiu de finançament dels consells
insulars. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sr. Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President. Només per dir que traslladam al debat
plenari la nostra postura sobre aquesta esmena i les altres que
ha presentat el Partit Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Alorda, per què em demana ara la paraula?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Per replicar.

EL SR. PRESIDENT:

Per replicar a què? No li ha contestat.

(Rialles i remor de veus)

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Per protestar la rèplica.
 

EL SR. PRESIDENT:

Bé, protesti la rèplica, però. 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. És perquè ja de la indignació que
s’utilitzi la Llei de consells insulars a través d’aquest tipus
de llei, el tractament que li dóna el Grup Popular de trencar
el consens de la Llei de consells insulars, amb aquesta
absoluta frivolitat en ponència, fins i tot en comissió i
reservant els arguments per al plenari, és que ens sembla
greu i, com a mínim, voldria que constàs per al Diari de
Sessions que quan es va cometre aquest atropellament, que
només pot respondre a un Grup Popular que ha perdut el
nord realment del que és el país i del que és l’entramat
institucional i el respecte que es mereix la regulació
d’aquests fets institucionals, crec que, com a mínim, ha de
quedar la constància de la protesta del nostre grup a aquesta
actitud. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Ja queda constància de la seva
protesta al Diari de Sessions, esper. Procedirem a la votació,
jo crec que han intervengut ja per a les esmenes 5887 i
l’esmena 5894 també. És així?

EL SR. LLETRAT:

Sí, si volen sí. Bé, han intervengut per la primera, per la
primera només President.

EL SR. PRESIDENT:

A veure. Votació de l’esmena 5887 del Grup
Parlamentari Popular.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada l’esmena 5887. L’esmena 5894 postula
l’addició d’un nou article dins el títol tercer. Votació de
l’esmena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada l’esmena. A l’article 18 no s’hi ha presentat
esmenes. Votació de l’article 18. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l’article 18. A l’article 19 s’hi manté
l’esmena 5395 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Sr.
Alorda, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sr. President, per a una qüestió d’ordre.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, digui.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sí, jo crec que aquesta esmena no és a l’article 19, és
l’addició d’un nou article, i per tant el que convendria ara seria
votar l’article 19 i a continuació l’esmena, que és d’addició
d’un nou article.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, és així?

EL SR. LLETRAT:

Sí, sí.

EL SR. PRESIDENT:

Passarem a votar l’article 19.

Vots a favor de l’article 19?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor; 7; en contra, cap; abstencions, 6.

EL SR. PRESIDENT:

Ara procedirem idò a l’esmena 5375, d’addició d’un nou
article a l’article 19. Sr. Alorda, té vostè la paraula.
 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup té intenció, vocació
i voluntat de protegir Es Canons d’Artà i donar-los
tractament d’àrea natural d’especial interès i evitar així la
degradació d’aquell espai amb una urbanització, que
consideram que malgrat estigui redimensionada no és
adequada a aquell espai. Des del Grup Popular, nosaltres
d’una manera inintel•ligible per a un observador extern i
objectiu, se’ns fan crides de tant en tant de cara a una
protecció d’aquest espai, tot i votar sistemàticament en
contra de la seva protecció. Atesa aquesta actitud
incomprensible per part del nostre grup; atès que per a una
ocasió el Govern balear va vetar la discussió d’Es Canons
d’Artà d’aquesta proposta idèntica del nostre grup, perquè
al•legava que tendria conseqüències pressupostàries i per
tant no vàrem poder fer una proposició de llei, tal i com a
nosaltres ens hagués agradat defensar. I que després, en una
altra ocasió, el Grup Popular va votar en contra, i així i tot
posteriorment ha seguit mantenint que no és per mor del
Grup Popular que no es protegeix aquesta zona; volem
tornar a donar l’enèsima oportunitat al Grup Popular de
votar la protecció d’Es Canons d’Artà.

Si el Partit Popular vol protegir Es Canons d’Artà té ara
l’ocasió, una altra vegada per fer-ho, i si no ho vol fer, que
calli per a sempre i com a mínim no segueixi mantenint
envits i absurds respecte de quina és la seva actitud confusa
respecte d’aquest tema. Per tant, el nostre grup defensa
aquesta esmena de modificació de la LEN, en el sentit
d’afegir Es Canons d’Artà a la llista d’espais naturals
protegits. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President. Primer per dir que es contradiu el PSM
quan presenta també a la llei de mesures esmenes que
modifiquen altres lleis tan importants com la Llei d’espais
naturals; si de cas o no presenti l’esmena o no utilitzi els
arguments en altres ocasions. I segon, dir que el debat aquest ja
es va produir, el vàrem tenir l’any passat, l’hem tengut en
moltes altres ocasions sobre aquesta qüestió i nosaltres
mantenim la mateixa postura i creim que no és a través
d’aquesta modificació que s’ha de fer la protecció, sinó
assumint cada institució les seves responsabilitats i tirar
endavant les voluntats, si és que així ho tenen clar.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sí.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, Sr. President. Nosaltres ja hem dit que vàrem haver de
presentar aquesta esmena perquè era l’única manera o hagués
estat vetat una proposició de llei en aquest sentit. I el que
demanam al Partit Popular és que digui clarament que no està
per a la protecció d’aquesta zona, que ho digui obertament i
aleshores deixarem de fer "peripés" institucionals. I si ho vol
protegir, voti a favor i crec que quedarà el tema tancat. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Votació de l’esmena 5375.

Vots a favor de l’esmena?

Vots en contra?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 4; en contra, 7; abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l’esmena. A l’article 20 s’hi mantenen les
esmenes 5363 del Grup Parlamentari Socialista, de supressió,
i l’esmena 5896 del Grup Parlamentari Popular, de modificació.
Per defensar l’esmena 5363, té la paraula el diputat Sr.
Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. L’article 20 pretén una
modificació del règim sancionador en matèria de
modernització d’allotjaments hotelers i extrahotelers que a
mi particularment em pareix mentida que la presenti el Grup
Parlamentari Popular, un grup conservador, que
s’autodenomina liberal i que, segons diu, defensa l’empresa
i els empresaris. Crec que és un article que té tota la manca
de garanties, que el fa absolutament impropi d’un estat de
dret. Una de les coses que ha de ser el dret sancionador és
proporcional, i jo la veritat és que sancionar el no sotmetre’s
a una inspecció tècnica, al caràcter d’infracció molt greu
que du a la clausura definitiva de l’establiment i en
combinació amb l’altre desafortunat article que ha
incorporat via vot particular del Grup Parlamentari PP, pot
suposar l’expropiació directa i simple d’una propietat per un
incompliment d’aquest tipus, em pareix un atemptat tan
immens al sistema de garanties que un estat de dret ha de
defensar, que jo el que he de pensar és que o és producte
d’un error o realment el Grup Popular ha perdut el nord en
relació amb la defensa de l’estat de dret. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sí, Sr. Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President. Per dir que nosaltres defensam
evidentment el text, tal com ve formulat; que som partidaris,
i açò és la voluntat del Govern de regular i tipificar el que
són les infraccions per incompliment del pla de
modernització d’allotjaments hotelers i extrahotelers i de
qualque manera s’ha de recollir; i aquí es recull la nostra
voluntat; quines són les actituds que mereixen ser
sancionades i mereixen ser, per tant, inspeccionades i, en el
seu cas, que s’incoïn els expedients sancionadors
corresponents. Per tant, nosaltres votarem en contra
d’aquesta esmena. La supressió suposaria seguir deixant
sense mesures coercitives l’incompliment del pla de
modernització, amb la qual cosa nosaltres no hi estam
d’acord, tot i tenint en compte la política que duim de
finalització ja del pla de modernització que va començar
l’any 90 i que ja és hora que es tanqui. I per tant, els
establiments que no s’hi hagin volgut acollir, doncs que
tenguin unes mesures d’aquest tipus que les facin donar
compliment al que preveu la llei que va aprovar aquest pla.

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, Sr. President. M’agradaria saber que té a veure el
que acaba de dir el Sr. Juaneda amb el fet que un hoteler, que
per les raons que sigui, no se sotmet a una inspecció tècnica, es
vegi sancionat amb la clausura definitiva de l’establiment?
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Procedirem a la votació de les
esmenes. Votació de l’esmena 5363 del Grup Parlamentari
Socialista, de supressió.
 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 2; en contra, 7; abstencions, 2.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l’esmena. Votació de l’esmena …

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sr. President. Deman la paraula per a explicació de vot.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, expliqui.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup s’ha abstingut perquè
també, malgrat no coincidir amb la terminologia que utilitza
aquesta esmena, estam d’acord que es prenguin aquestes
mesures. El que demanaríem encaridament al Grup Popular és
que fes el favor d’incorporar aquest article dins la Llei 6/89, i
que no quedi un article referit a infraccions dins una llei de
mesures administratives; que no figuri dins una recopilació de
legislació, perquè serà de consulta gairebé impossible.
Demanaríem que allà on estan regulades les infraccions greus
i les infraccions lleus és la Llei 6/89, es modifiqui la Llei 6/89;
és l’única manera de donar garanties que es pugui arribar a
aclarir respecte de la normativa que regula les activitats
turístiques. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
 

Gràcies, Sr. Alorda. Passarem a la votació de l’esmena 5896
del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 2; abstencions, 3.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 20.

Vots a favor de l’article 20?

Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

Queda subsumit. No l'havíem votat l'article 20, l'esmena,
l'esmena havíem votat, una esmena. Vots a favor, 7; perdó;
a favor, president, en contra ...

EL SR. PRESIDENT:

Repetim la votació. Article 20.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 2; abstencions, 3.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 20, i arribats a aquest punt de
l'ordre del dia, s'aixeca la sessió.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Volia fer una pregunta, en nom del nostre grup
parlamentari, i és que no entenem com esmenes presentades
pel nostre grup, que varen ser aprovades en ponència i
incorporades a l'informe de ponència, en aquest moment es
voten. Aquestes esmenes, el nostre grup entén que ja formen
part de l'informe de ponència, que estan incorporades a
l'informe de ponència, i que no han de ser objecte ni de
discussió ni de votació. En conseqüència, demanaríem que
es prenguessin les mesures oportunes en relació a aquesta
qüestió.
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Soler, jo l'únic que li puc dir és que estic seguint el
seguiment tal com ...

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President, és així. Té raó el Sr. Soler, eh?, vull dir
que ... Aleshores, aquí té el que queda, rectifiqui-ho, i a les cinc
de la tarda continuarem. Anirem a dinar. Continuarem a les
cinc.
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