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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, comença la sessió de la Comissió d’Hisenda
i Pressuposts per tal de dictaminar el Projecte de Llei de
diverses mesures tributàries i administratives. Abans d’entrar
en el debat, deman si hi ha substitucions. Sí?

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Sí, Sr. President. Margalida Ferrando substitueix Pere Palau.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sí, Francesc Triay substitueix Francesc Antich.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Margalida Thomàs substitueix Eberhard Grosske.
 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Aquest matí hem acabat la comissió amb la votació
de l’article 20, procedeix en conseqüència continuar amb el
debat de l’esmena 5364 del Grup Parlamentari Socialista, de
substitució a l’article 21. Per defensar l’esmena 5364 té la
paraula el diputat Sr. Triay.
 

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena la consideram
decaiguda perquè la proposta que feia era que el termini quedàs
establert en dos anys, el termini era de baixa temporal; i com
que això ja ha quedat incorporat a l’article per la modificació
que s’hi ha introduït en ponència, doncs, ja aquesta esmena
queda decaiguda.
 

EL SR. PRESIDENT:

Decaiguda. Sr. Alorda, sí, per què em demana la paraula?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Per demanar la presentació de vot
particular a l’article 21, atès que va ser incorporada en ponència
una esmena del PP, del Grup Parlamentari Popular. Puc
procedir?

EL SR. PRESIDENT:

Jo és que aquí no. A veure, si ningú no presenta un vot
particular … Em parla vostè?

 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sr. President va ser l’esmena 5897 del Grup
Parlamentari Popular que va modificar aquest article 21. Per
tant, nosaltres volem mantenir el text originari del projecte
de llei i per tant presentam en aquest moment vot particular.
Si ens atorga la paraula defensarem els motius.
 

EL SR. PRESIDENT:

Sí, el que passa és que primer no hauríem de votar
l’article 21? No. Té la paraula per mantenir el vot particular,
Sr. Alorda.
 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Respecte d’aquest article 21, tal
i com venia originàriament regulat, ja teníem el mateix
entrebanc que hem determinat en gairebé tots els articles
d’aquesta llei, que no feien referència a modificació de lleis
materials. És aquest que havent-hi normativa autonòmica
sobre la matèria no es modifiqui aquesta normativa
autonòmica ni s’esperi una llei, que nosaltres consideram
que seria la més adequada, que la llei general d’ordenació
del turisme. Però, ja que això no es feia, com a mínim, ens
pareixia més correcte que es regulàs d’una manera general
les situacions de baixa temporal. El que ha introduït
l’esmena del Grup Parlamentari Popular és només tractar les
activitats que en aquest moment existeixen, sense entrar en
què passarà amb les baixes temporals posteriors a l’entrada
en vigor d’aquesta llei. Com que això no ens pareix que
quedi regulat i per tant en l’anterior cas, com a mínim, tot i
que no ens agradava, quedava diferit a una situació
reglamentària que més endavant es determinaria, volem
defensar el vot particular perquè quedi el text tal i com
venia en el projecte de llei. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Procedirem a votar l’article 21 del
projecte de llei.

EL SR. LLETRAT:

S’ha de votar el vot particular.

EL SR. PRESIDENT:

S’ha de votar el vot particular. Votació del vot particular
presentat pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

Vots a favor del vot particular?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació?
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EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 2; vots en contra, 8; abstencions, 4.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjat el vot particular. Procedirem a la votació de
l’article 21 del projecte de llei, tal com ve de ponència.

Vots a favor de l’article 21?

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 aprovat l’article 21. Sr. Alorda, vostè ha presentat el
vot particular a l’article 21 o a l’article 21 bis?
 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

21.

EL SR. LLETRAT:

21.

EL SR. PRESIDENT:

Aleshores, ara procedeix votar l’article 21 bis?

EL SR. LLETRAT:

No, si ningú presenta vot particular a l’article 21 bis,
procediríem a la seva votació.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sr. President. El Grup Socialista planteja vot particular a
l’article 21 bis. Per tant, demanam la supressió de l’article que
s’ha afegit en fase de ponència.
 

EL SR. PRESIDENT:

Té vostè la paraula, Sr. Triay, per defensar el seu vot
particular. 

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Bé, les raons per les quals
nosaltres no estam d’acord amb aquesta incorporació és pel
caràcter absolutament discrecional en ma de
l’Administració d’un instrument tan potent com és
l’expropiació forçosa que, al marge del planejament
urbanístic, concedeix aquest article al Consell de Govern. I
és més, no tan sols permet aquesta actuació, doncs entenem
que discrecional i a més d’una forma exhorbitada a
l’Administració, i sense tenir en compte la previsió prèvia
del planejament urbanístic, sinó que a més elimina
competències municipals com és la competència dels
ajuntaments per concedir les llicències de demolició que
queden suprimides en aquest article que el Partit Popular ha
introduït. I per tant, nosaltres consideram que encara que la
idea pugui ser teòricament, en termes generals, una idea
positiva, està pèssimament instrumentada en aquest article.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Posarem a votació el vot particular
del Grup Parlamentari Socialista que acaba de defensar el
diputat Sr. Triay.

Vots a favor del vot particular? Gràcies.

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 3; en contra, 8; abstencions, 3.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjat el vot particular del Grup Parlamentari
Socialista a l’article 21 bis. Procedirem ara a la votació de
l’article 21 bis.

Vots a favor de l’article 21 bis?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Abstencions, 4.
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EL SR. LLETRAT:

Perdó, S’ha abstingut Sr. Cañellas? Perdó. Abstencions, 4.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a continuació a l’esmena 5877 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, que postula l’addició d’un nou
títol. Per defensar l’esmena 5877, té la paraula el diputat Sr.
Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Ben igual que l’any passat vàrem
haver d’incloure la defensa de la inclusió d’Es Canons dins la
LEN perquè el Govern havia prohibit o havia interdit la
discussió d’un projecte de llei, d’una proposició de llei del
nostre grup, en aquest moment ens trobam amb la mateixa
circumstància. El Govern Popular està evitant, interdint el debat
en el Parlament balear de mesures proteccionistes. Tal és el cas
de defensar que la franja de 500 metres a partir del límit interior
de la ribera del mar no s’hi pugui construir. A tornat a vetar la
discussió d’aquesta proposició de llei, que nosaltres consideram
que és el mecanisme lògic i coherent de discutir aquests temes
i per tant ens hem trobat en la tessitura d’haver-ho de defensar
en aquesta llei troleibús, on hi cap tot, i com que hi cap tot,
doncs, aquesta també hi cap. Creim que no és el mecanisme
adequat, no és el que tècnicament a nosaltres ens agradaria,
però la mecànica del Govern, nosaltres diríem que fregant
l’antidemocràtic, ens obliga a utilitzar aquest sistema.

En qualsevol cas, el tema de contingut el Grup Parlamentari
Popular ha tengut ocasió de dir que hi està a favor; no entenem
ben bé com és que expressa el seu estar a favor votant en contra
de les coses, però s’ha anunciat aquesta protecció, ho deia
l’avanç de directrius, que un dia es faria. Mentrestant,
d’entrada, d’ençà que això s’ha promès s’està ocupant d’una
manera sistemàtica el sòl als 500 metres de la mar, s’està
edificant d’una manera important, perquè és un atractiu turístic,
indubtablement, de primera magnitud el litoral de les Illes
Balears, i per tant creim que com més aviat millor, si com més
aviat millor és 1 de gener del 1999, benvingut seria, creim que
és important mantenir aquest nou títol que, com dic, era
exactament el text de la llei que ha estat vetada pel Govern
balear. Moltes gràcies. 
 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, gràcies, Sr. President. Com molt bé diu el Sr. Alorda,
dins les directrius d’ordenació territorial el Partit Popular ja
té la previsió d’aquest criteri de protecció d’una franja de
500 metres des de la vorera de la mar, i per tant serà amb la
llei que aprovarà les directrius d’ordenació territorial on es
regularà i on quedarà fixat aquest nivell de protecció,
després ja concordant i coherent amb les altres figures de
protecció i figures que regulen també el litoral per part de
Costes i d’altres planejaments; però que, com dic, dins la
llei que aprovarà les directrius d’ordenació territorial ja es
preveurà aquesta mesura. Per tant, resulta innecessari i a
més, reconeixent també i amb el criteri del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM que no és l’instrument
adequat, per coherència amb açò també i per l’argument que
ja he dit que tenim la previsió de fer-ho dins les directrius,
no creim necessària la incorporació i la inclusió d’aquest
nou títol a aquest projecte de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Sí, Sr. Alorda, per replicar té la
paraula..

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. La fiabilitat de la paraula del
Grup Parlamentari Popular respecte de les mesures de
protecció són per a aquest diputat, com a mínim, i ho
personalitzaré (…) L’única manera que tenen de convèncer-
nos de la voluntat i la vocació de protegir és aprovant-ho,
aleshores, tots els nostres reconeixements i no faltaran tots
les felicitacions que siguin necessàries. De moment, vetada
la discussió, com vetades han estat o com a mínim votades
en contra d’altres mesures que com a tals s’incloïen dins
l’avanç de directrius d’ordenació del territori, com és, per
exemple, el fet de delimitar la zona de servitud del domini
públic dels torrents, per posar un exemple de la mitja
dotzena que devem haver demanat ja del text d’avanç de
directrius. Com que del text de les hipòtesis al de l’avanç
han caigut tota una sèrie de mesures i del text de l’avanç al
text del projecte de llei encara ara no sabem tot el que caurà,
creim que seria més prudent, més correcte, aprovar-ho ara.
En qualsevol cas, si és ver que el Grup Parlamentari Popular
coincideix amb el nostre grup que és negatiu que s’ocupi
aquesta línia de vorera de mar, com a mínim, aprovem-ho
a partir d’1 de gener. Nosaltres no tenim cap inconvenient
que la llei de directrius derogui els articles d’aquesta llei de
mesures transitòries que quedin afectats per la llei de
directrius, ho consideram tècnicament el més correcte, el
més idoni; per tant, haurà esdevingut només una mesura de
caràcter diem-ne cautelar o a l’espera de les directrius,
estarem absolutament d’acord.

Ara bé, diferir en base a promeses que hi haurà
regulacions, la veritat és que no ens quedam satisfets. Molt
més, després que el Govern balear hagi prohibit discutir a la
Cambra, que és la dipositària de la sobirania de les Illes
Balears. Creim que això és prou com perquè com a mínim
ara es doni l’oportunitat, d’entrada discutir-ho, però
nosaltres voldríem palesar la voluntat comuna del Grup
Parlamentari Popular i Grup Nacionalista que aquesta
mesura realment surti publicada en els butlletins. Moltes
gràcies.



HISENDA I PRESSUPOSTS /  Núm. 66 / fascicle 9 / 16 de desembre del 1998 2077

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Procedirem a la votació de l’esmena
5877 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, d’addició.

Vots a favor de l’esmena?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l’esmena. Si ningú no presenta un vot
particular, procedeix la votació de l’article 21 ter de l’informe
de ponència. Posam a votació l’article 21 ter de l’informe de
ponència.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l’article 21 ter de l’informe de ponència. I si
ningú no presenta un vot particular, procedeix la votació de
l’article 21 quater de l’informe de ponència. Procedirem a la
votació de l’article 21 quater de l’informe de ponència.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 1; abstencions, 6.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l’article 21 quater de l’informe de ponència.
I si ningú no presenta un vot particular, procedeix la votació de
la Disposició addicional primera de l’informe de ponència. Sí,
Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sí, Sr. President. Per anunciar i defensar vot particular a
la introducció d’aquesta nova disposició addicional. Sense
entrar en el fons del tema, perquè no pareix de cap manera
d’acord fins i tot amb la pròpia legalitat estatutària, que una
llei d’atribució de competències als consells insulars en
matèria d’activitats classificades i regulació d’infraccions i
sancions sigui modificada mitjançant llei d’acompanyament
en els pressuposts. Entre d’altres coses, perquè la distribució
competencial entre consells insulars i Govern a la nostra
Comunitat Autònoma, que està regulada per l’Estatut
d’Autonomia, preveu un mecanisme mitjançant la Comissió
Tècnica Interinsular i audiència prèvia dels consells
insulars, i això fa referència a la distribució de
competències; això fa referència a la globalitat d’una llei
d’atribució de competències. Per tant, modificar mitjançant
una disposició addicional a una llei d’acompanyament lleis
d’atribucions de competències als consells insulars ens
pareix políticament impresentable i jurídicament molt
incorrecte. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Ho ha presentat com un vot
particular, no? Procedirem, doncs, a la votació del vot
particular presentat pel Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor del vot particular?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 4; vots en contra, 8; abstencions, 3.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjat el vot particular. I procedirem a la
votació de la Disposició addicional primera de l’informe de
ponència.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; vots en contra, 4; abstencions, 3.
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EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la Disposició addicional primera de
l’informe de ponència. Si ningú no presenta un vot particular,
procedeix la votació de la Disposició addicional segona de
l’informe de ponència. Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, Sr. President. Per mantenir un vot particular a aquesta
disposició addicional segona, o no sé quin número tendrà; serà
disposició addicional segona, sí senyor. Podem procedir a la
defensa?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. El tema és intentar aclarir quina és la
figura de l’interès general. Per al nostre grup l’interès general
evidentment remet a una normativa urbanística i s’ha de
predicar de projectes concrets, projectes que són informats al
públic, que tenen un període d’informació pública i on tothom
pot al•legar i opinar el que li és convenient als seus interessos.
Aquestes declaracions genèriques d’interès general, no només
sorprenen sinó que ataquen la mateixa idea de l’interès general,
que és un element puntual sobre el territori dibuixat
específicament. Pot (…) utilitat pública a efectes d’expropiació
forçosa, això ens sembla correcte, fins i tot que poguessin tenir
el dret a alguna mena de reconeixement com a infraestructures;
el que no ens sembla bé és que passin per allà on passin, tant si
és Anei com si és Arip com si realment perjudica o no
perjudica qualsevol mena de planificació urbanística, siguin
declarats d’interès general uns projectes que no coneixem de
res. Això repugna a la pròpia figura o a l’institut de l’interès
general i creim que és una distorsió del seu disseny a la llei del
sòl rústic. Per tant, creim que no és oportuna, no és correcta
aquesta manera de regular una figura de l’interès general i
creim que és molt millor que aquesta disposició addicional
segona no entri a formar part d’aquesta llei de mesures. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Passarem a la votació del vot particular
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM a la disposició
addicional segona de l’informe de ponència.
 

Vots a favor del vot particular?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjat el vot particular i procedirem a la votació
de la Disposició addicional segona de l’informe de
ponència.

Vots a favor de la Disposició addicional segona?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la Disposició addicional segona de
l’informe de ponència. Passam a l’esmena 5374 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, que postula la derogació
d’un article de la Llei de diverses mesures tributàries i
administratives 9/1997, de 22 de desembre. Debat de
l’esmena 5374, Sr. Alorda, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, a la Llei de mesures
transitòries de l’any passat o llei de mesures administratives
i tributàries, no record quin nom tenia l’any passat, en
aquesta llei d’acompanyament, es va modificar la Llei
d’espais naturals. Com ens té avesats el Grup Parlamentari
Popular d’ençà de la seva aprovació, que, per cert, no li va
donar suport; no sé com és que van dient que va donar
suport a la LEN el Grup Parlamentari Popular, al Diari de
Sessions ens remetem, no li va donar suport; però, en
qualsevol cas, el que ha fet ha estat modificar-la, això sí,
sempre a la baixa. I la darrera vegada va ser l’any passat en
aquesta llei de mesures en la qual es va desclassificar un
territori, era el Cap des Pinar amb la intenció de fer-hi allà
una residència d’alts càrrecs o una cosa semblant. Malgrat
de moment, tant l’Ajuntament d’Alcúdia com el propi
Govern han abandonat aquesta desgraciada idea, no obstant
això, no s’ha modificat la llei. Per tant, la Llei d’espais
naturals segueix malmesa per aquest article 20.

Creim que el que haurien de fer a aquestes alçades és
derogar l’article 20 de la Llei de mesures, restituir la Llei
d’espais naturals tal i com era en aquest punt, i per tant
demanam que l’aprovació d’aquesta disposició derogatòria
i així a l’any 98 haurem arreglat un problema que creàrem
innecessàriament l’any 97. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Per dir que nosaltres evidentment
mantenim la redacció que vàrem donar a aquest article de la
Llei 9/1997, de 22 de desembre, i en el seu moment ja vàrem
argumentar el perquè, i donat que avui no hi ha motius
suficients per a la seva derogació és pel que rebutjarem aquesta
esmena; tot i els fets posteriors en aquell moment en què es va
discutir, es va aprovar aquest article, creim que és innecessari
ara renunciar a la previsió que es feia. Per tant, mantendrem la
redacció actual i no acceptarem aquesta esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Sí, Sr. Alorda, per replicar té la
paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. A mi m’agradaria que el Grup
Parlamentari Popular fos clar, perquè quedàs en el Diari de
Sessions i per a coneixement de l’opinió pública en general i de
tots els parlamentaris. El Partit Popular ha abandonat la idea de
fer una residència d’alts càrrecs al Cap des Pinar, i per tant, ja
no importa tenir aquesta espasa de Democles damunt la Llei
d’espais naturals, o el Partit Popular manté que vol fer una
residència d’alts càrrecs a Alcúdia i, senzillament, perquè en
aquest moment no té majoria absoluta a l’ajuntament, ha diferit
a posteriors moments el fet de fer allò que ell vol, que és fer
una residència d’alts càrrecs al Cap des Pinar?

Jo crec que, en ares a la lleialtat democràtica, en ares a que
cadascú digui allò que vol i ho expressi, perquè evidentment hi
ha motius, nosaltres ho reconeixem, motius a favor d’aquesta
postura de residència d’alts càrrecs, nosaltres consideram
insuficients, consideram poc justificats i consideram molt
superiors els que són contraris, però hi ha motius
indiscutiblement als favorables; però que ho diguin, jo l’únic
que deman és que ho diguin. Perquè si no el Sr. Miquel Ramis,
conseller del Govern i Batle d’Alcúdia que no digui que hi ha
renunciat; que quedi clara quina és la postura del Grup
Parlamentari Popular. Volen residència d’alts càrrecs al Cap
des Pinar o no? Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Sr. Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, gràcies, Sr. President. La voluntat del Partit Popular
va quedar expressada el desembre del 97 amb la postura que
vàrem mantenir en el debat de la llei de l’any passat, i queda
expressada avui rebutjant aquesta esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Passarem a la votació de l’esmena
5374 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM que acaba de
ser debatuda.

Vots a favor de l’esmena?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda per tant rebutjada l’esmena. Passam a l’esmena
5373 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, la qual
postula l’addició d’una disposició que deroga l’article 2 de
la Llei 10/1998 de mesures cautelars fins a l’aprovació de
les directrius d’ordenació del territori. Sr. Alorda, té vostè
la paraula per defensar l’esmena 5373.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Per al nostre grup hi ha una
contradicció flagrant entre les motivacions de la llei que
volem modificar i les conclusions a què arriba l’articulat.
Sembla ser que és necessari prendre mesures cautelars
mentre no s’aproven les directrius perquè hi ha un excés
d’edificació i de pressió sobre els sòls urbanitzables de les
Illes Balears. Atès que aquesta pressió és molt important i
que podria malmetre els objectius de les directrius, és
necessari prendre mesures cautelars. Fins aquí sembla
relativament raonable, nosaltres podem discutir o no quins
són els urbanitzables afectats per aquesta mesura, però no és
el moment del debat.

Allò que ens sembla absolutament incomprensible és que
per aturar aquest creixement es prohibeixi als consells
insulars que desclassifiquin territori. Això, com que no ho
podem entendre, i creim que és incongruent amb les
mesures confessades, les confessades, o les confessables del
Grup Parlamentari Popular; de les inconfessables és evident
que nosaltres ja les veim perfectament, però ens agradaria
que les confessàs el portaveu del Grup Parlamentari Popular
i així tota la ciutadania ho tendria tot més clar. Per tant,
nosaltres demanam que es derogui l’article 2, que és el que
prohibeix als consells insulars desclassificar territori mentre
no s’aproven les directrius. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Però no ens correspon a nosaltres
aquí fer cap confessió; nosaltres vàrem proposar i vàrem donar
suport a la Llei 10/1998 de mesures cautelars, i allà vàrem fer
les confessions que havíem de fer i allà vàrem expressar el
nostre criteri, per tant no seria congruent ara aprovar una
esmena que derogui una part d’aquesta llei que recentment
nosaltres, i d’una forma coherent, hem aprovat, hem proposat
i defensam.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Sr. Alorda, torn de rèplica.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Jo vull recordar que a l’expressió de
la voluntat del Grup Parlamentari Popular bàsicament es va
expressar en aixecar el braç, la qual cosa efectivament vérem;
perquè el que és dins l’argumentació, el remet al Diari de
Sessions, perquè vostè mateix la cerqui, la cerqui amb lupa;
perquè dificultosament la trobarà. En qualsevol cas, nosaltres
el que li demanam i quedarà clar, almenys com a mínim avui,
i és que estan en contra que es desclassifiquin urbanitzables per
part dels consells insulars. Jo crec que això no és el que deia
l’exposició de motius de mesures cautelars, i en qualsevol cas
quedarà un poquet més clar a partir de l’aprovació d’aquesta
llei de mesures. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Acabat el debat, procedirem a la
votació de l’esmena 5373 del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM.

Vots a favor de l’esmena?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l’esmena que acabam de sotmetre a
votació. L’esmena 5880 del Grup Parlamentari Esquerra
Unida de les Illes Balears postula la derogació de la
disposició addicional segona de la Llei 10/95, relativa al
sistema de finançament definitiu de les competències
transferides als consells insulars i a la creació del fons de
compensació interinsular. Sra. Thomàs, té vostè la paraula
per defensar l’esmena.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Pensam que l’esmena d’addició,
en el seu contingut, explica prou clarament el motiu
d’aquesta esmena i per tant pensam que està defensada amb
els seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Passarem directament a la votació
de l’esmena 5880 del Grup Parlamentari Esquerra Unida.

Vots a favor de l’esmena? Gràcies,

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l’esmena que acabam de sotmetre a
votació. A la Disposició derogatòria del projecte de llei no
s’hi mantenen esmenes. Procedirem a la votació de la
Disposició derogatòria del projecte de llei.

Vots a favor de la Disposició derogatòria?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la disposició derogatòria.
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A les disposicions finals primera i segona de l'informe de
ponència no s'hi mantenen esmenes. Procedeix, per tant,
votació conjunta de les disposicions finals primera i segona de
l'informe de ponència.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden aprovades les disposicions finals primera i segona.

Si ningú no presenta cap vot particular, procedeix la votació
de l'exposició de motius de l'informe de ponència. Passarem,
idò, a la votació de l'exposició de motius.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Tornarem a procedir a la votació. Votació de l'exposició de
motius.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

6 en contra. Queda aprovada l'exposició de motius.

I una vegada esgotat l'ordre del dia, aquesta presidència
proclama dictaminat el projecte de llei RGE núm. 4581/98, de
diverses mesures tributàries i administratives. Així mateix es
recorda als grups parlamentaris que, d'acord amb l'establert a
l'article 120 del Reglament de la Cambra, podem presentar fins
al divendres, 18 de desembre, a les 13 hores, mitjançant escrit
adreçat al Molt Hble. Sr. President del Parlament els vots
particulars i les esmenes que, havent estat defensades i votades
en comissió, i no incorporades al dictamen, pretenguin defensar
en el ple.

I arribats a aquest punt, jo sí que els vull agrair tota la
paciència que han tengut durant aquests dos dies, i també la
col•laboració que han prestat a la Mesa d'aquesta comissió.
Així que moltes gràcies a tothom, s'aixeca la sessió.
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