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EL SR. PRESIDENT: 

Bon dia, senyores i senyors diputats. Ocupin els seus
llocs, per favor. 

Anam a començar aquesta sessió plenària
extraordinària amb el següent ordre del dia: en primer lloc, el
debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts sobre
el Projecte de llei RGE núm. 2668/95, de mesures tributàries,
administratives i de patrimoni. El segon punt és el debat del
dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts sobre el
Projecte de llei RGE núm. 2669/95, relatiu a pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a
l'any 1996. 

I.- Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts sobre el Projecte de llei RGE núm. 2668/95, de
mesures tributàries, administratives i de patrimoni. 

Anam, idò, al primer punt que és el debat del dictamen
del Projecte de llei RGE núm. 2668/95, de mesures tributàries,
administratives i de patrimoni.

Si em permeten, abans de començar m'agradaria fer
una sèrie d'observacions, perquè tots ens podem ajustar a elles.
En primer lloc, respecte al procediment a seguir en el debat 
d'aquest projecte de llei, es debatran totes les esmenes
presentades a cada article i, una vegada acabat el debat
d'aquestes, es procedirà a la seva votació i a la dels articles
corresponents a l'hora fixada a l'efecte. Aquesta hora sera, avui
matí, a les 13'30. Si acabat el debat no fossin les 13'30
continuaríem amb el segon punt de l'ordre del dia, tal com
acordàrem a la Junta de Portaveus. 

També cal assenyalar, prèviament, atès que en el tràmit
de ponència s'ha afegit un article 2.bis, que per part dels serveis
jurídics de la Cambra es procedirá a la numeració 
correcta de tota la Llei una vegada s'hagi aprovada. 

Repeteix, hi haurá una primera votació, avui matí, a les
13'30 hores, que farà referència, únicament i exclusivament, a
l'anomenada Llei d'acompanyament, independentment que
s'hagin debatut altres temes. La segona votació, de la Llei de
pressuposts i de les seves seccions d'empreses públiques, es farà
avui vespre, a les 12 de la nit. En aquest primer dia ajustarem
els horaris dels dies següents. 

Començam, idò, pel debat de l'esmena RGE núm.
3094, del Grup Parlamentari Socialista, de supressió total de
l'article 1. Per defensar aquesta esmena, té la paraula el seu
portaveu el Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 

Gràcies, Sr. President. L'esmena que presenta el Grup
Parlamentari Socialista a l'article 1 de la Llei d'acompanyament,
fa referència a la supressió d'aquest article que imposa 
una sanció, segons el nostre judici, arbitrària, injusta i
desproporcionada, en els rebuts elèctrics, són els més evidents,
que repercuteixin l'impost sobre instalAlacions que incideixen en

el mediambient al consumidor. Aquesta disposició entra en
contradicció amb la Llei d'Ordenació del sector elèctric, que per
una banda consagra la unitat de tarifes elèctriques a la totalitat
de l'Estat espanyol, i per l'altra, autoritza a les empreses
elèctriques a transferir al consumidor l'import dels impostos que
les comunitats autònomes puguin posar sobre aquestes. Per tant,
estam davant un conflicte competencial i jurisdiccional entre el
que és l'ordenació d'un sector clau i bàsic per tots els ciutadans,
l'ordenació del sector elèctric, i la indiscutible competència
autonòmica per establir els seus propis impostos. Davant aquest
conflicte, nosaltres pensam que és millor preservar, en primer
lloc, el criteri d'unitat de tarifes, que és un criteri que ens pareix,
en primer lloc, raonable, per raons de justícia, i en segon lloc,
excepcionalment favorable pels ciutadans de les Illes Balears,
que si rebessin les seves factures elèctriques d'acord amb el cost
específic que la producció d'energia elèctrica suposa per a les
Illes Balears, es veurien seriosament perjudicats. Per tant,
defensant la solidaritat que la resta de ciutadans de l'Estat té, en
aquest cas concret, cap als ciutadans de les Illes Balears,
nosaltres defensam el principi de la unitat de tarifes, defensam
que els ciutadans de les Illes Balears hagin de pagar el mateix
per electricitat que qualsevol altre, i defensam que sigui retirat
qualsevol element que pugui alterar aquest principi bàsic, que
per raons competencials està reservat a l'Estat quant a ordenació
del sector elèctric. 

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Diputat. Fixació de posicions dels altres
grups, per part del Grup Mixt no n'hi ha, per part d'Esquerra
Unida? El seu portaveu, Sr. Grosske. 

EL SR. GROSSKE I FIOL: 

Esquerra Unida votarà en contra d'aquesta esmena
presentada pel Grup Parlamentari Socialista. Pensam que obeeix
a la disputa basada en la repercussió de l'impost ecològic posat
per aquesta comunitat. Pensam que no és correcte que les
companyies afectades intentin introduir aquest impost d'una
manera directa i explícita en els rebuts dels ciutadans, forma
part de la seva batalla contra aquest impost, i suprimir aquest
tipus de sanció, sense que ens pronunciem sobre la quantia i la
manera, no ens sembla una posició correcta, perquè en
definitiva pensam que aquest impost té una virtualitat. Per tant,
votarem en contra de l'esmena presentada pel Grup Parlamentari
Socialista. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies.
 

Per part del PSM, Sr. Sampol, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS: 

Gràcies, Sr. President. La Llei de creació de l'impost
sobre les instalAlacions que incideixen en el mediambient
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preveia en el seu articulat ( ... ) les empreses podrien repercutir
l'impost (...) de les tarifes dels usuaris de les Illes Balears.
Aleshores, faltava el desplegament d'aquesta llei, mitjançant el
règim sancionador, que entenem que s'intenta corregir amb
aquest article de la Llei d'acompanyament dels pressuposts.
S'estableixen unes sancions sobre les empreses que incomplissin
la Llei de creació de l'impost sobre les instalAlacions que
incideixen en el mediambient. Llavors, totes les empreses que
intentin repercutir sobre la tarifa d'aquest impost han d'ésser
sancionades. Crec que han d'ésser sancionades d'una manera
contundent. Nosaltres, quan es va crear aquesta figura tributària,
manifestarem les nostres reserves sobre el resultat final, i hem
d'entendre que, en aquest moment, es un tema que no està resolt,
perquè la Llei està recorreguda en el Tribunal Constitucional.
Mentre tant, el 
Govern de les Illes Balears ha de fer complir aquesta llei. Per
això, creim encertada aquesta figura dissuasiva i que, mitjançant
una sanció, es pugui fer complir la llei. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Per part del Grup Popular, té la paraula
el Sr. Jaén Palacios. 

EL SR. JAÉN I PALACIOS: 

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores
diputados. El artículo 1, tal como figuraba en el texto del
proyecto del Gobierno, tal como fue informado por la ponencia
y tal como recoge el dictamen de la comisión, lo que trata es de
evitar esa repercusión tributaria a la que hacía referencia antes
el Sr. Sampol, con las razones que había expuesto. Su contenido
no hace sino calificar como infracción simple, que se sanciona
con una multa de 30 mil pesetas por todas y cada una de las
facturas donde se consigne esa repercusión que tiene carácter
indebido. ¿Por qué hace eso el Gobierno? No sólo por las
razones que el Sr. Sampol exponía, cumplimiento de lo que dice
la ley, sino porque al amparo de la Ley general tributaria, esa
conducta de infracción simple se puede sancionar con multas
cuyo importe oscilan entre un mínimo, 1000 pesetas, y un
máximo de 150 mil pesetas. 

Dice el enmendante que el contenido de este artículo
es injusto y desproporcionado. Vayamos al segundo argumento,
a la desproporción. Si el intervalo de los valores entre los cuales
puede oscilar la multa es de 1000 a 150 mil pesetas, y el
Gobierno establece 30 mil pesetas, parece que no hay
desproporción, parece que estamos en un límite bastante
aceptable. Pero es que además es posible que cuando no se ha
quintuplicado, que es el límite máximo del intervalo al que antes
hacía referencia, ese importe, es posible que exista un límite a
esas sanciones, que está también fijado en la Ley general
tributaria con el 5%. Por tanto, la recaudación no será tanta
como en principio pudiera parecer. Pero es que además, si no
hay desproporción, como antes anunciaba, no hay injusticia. Y
no hay injusticia porque justamente, a nuestro criterio, lo que es
injusto es repercutir en el consumidor ese importe del impuesto.
La compañía suministradora debe hacer frente a ese pago
porque ella es la titular del patrimonio y de las instalaciones. Y
eso es lo que constituye el hecho imponible. La doble
imposición no es defendible en un tributo directo, como
tampoco lo es que las sociedades anónimas, las limitadas, en fin,
las compañías mercantiles puedan repercutir en sus facturas,

además del Iva, que tiene que hacerlo, que repercutiesen un
impuesto directo como es el de sociedades. Ustedes no habrán
visto ningún recibo donde el impuesto de sociedades se
repercuta en las facturas que emiten las compañías mercantiles.
Por tanto, no se puede consignar en las facturas las cuotas
tributarias o, por mejor decir, no se deben consignar, y si se
consignan, Sr. Ouetglas, eso es una infracción tributaria simple,
artículo 5 de la Ley general tributaria. Todo lo que nos cuenta
de las tarifas únicas y todo lo demás, por cierto que una ley
intervencionista que a nosotros nos parece ... , en fin, hay que
cumplirla, hay que cumplirla, ahí está, y necesitará todo ese
tema eléctrico, esa es otra discusión, una revisión para evitar
según que ( .. ) y circunstancias, yo tengo que decirle que la
tarifa única se mantiene, porque la tarifa única se mantiene, Sr.
Quetglas, la tarifa única se mantiene. En consecuencia, ni es
injusto ni es desproporcionado, ni se atenta contra la tarifa
única. Gracias, 
Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per tancar aquesta qüestió,
Sr. Quetglas, té vostè la paraula. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Socialista
deixa molt clar que queda absolutament al marge de l'espectacle
que es muntarà a aquesta comunitat autònoma quan,
vertaderament, comencin els conflictes derivats de l'aplicació
d'aquest article. I ho volem deixar plasmat en el Diari de
Sessions perquè l'espectacle serà considerable. Vostès imaginin
unes companyies elèctriques que emparades amb una llei, que
ara el Sr. Jaén ens acaba de descriure com a una llei
intervencionista, però que el Grup Popular en el Congrés dels
Diputats va votar a favor, com va votar a favor el Grup
d'Esquerra Unida en el Congrés de Diputats, a favor de la unitat
de tarifes elèctriques, una llei de caràcter bàsic no es compleix
perquè una llei del Parlament de les Illes Balears decideix
enfrontar-se en contra del principi d'unitat de tarifes que
beneficia enormement als ciutadans de les Illes Balears. El Sr.
Jaén ens acaba d’amenaçar, segons l'estil de les amenaces ... ,
no, no, amenaçar políticament, Sr. Jaén, a l'estil de les realitats
que en aquests moments es viuen a França, amb una eventual
modificació, si la dreta guanya les pròximes eleccions, de la
Llei d'ordenació del sector elèctric i l'anulAlació eventual del
principi d'unitat de tarifes, cosa que evidentment anirà en contra
dels interessos dels ciutadans de les Illes Balears. Nosaltres
defensam la unitat de tarifes, i amb coherència a la unitat de
tarifes, s'ha d'autoritzar a les companyies elèctriques, perquè
sinó no es pot complir aquesta unitat de tarifes, la repercussió
dels impostos autonòmics, i com que s'ha d'autoritzar com així
autoritza una llei de caràcter bàsic, nosaltres ens manifestam en
contra d'aquest impost, perquè ens manifestam en contra que si
les companyies elèctriques, com és previsible, guanyen aquest
contenciós, podran transferir l'import d'aquest impost al rebut
que pagaran els ciutadans de les Illes Balears, cosa amb la qual
estam absolutament en contra. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Sr. Jaén, molt breument. 
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EL SR. JAÉN I PALACIOS: 

Muchas gracias, Sr. Presidente. Ha de quedar
constancia en el Diario de Sesiones que yo no he amenazado
con nada. Menos mal que ... , he de decirlo porque el Diario de
Sesiones no recoge gestos y en consecuencia tengo que dejar
constancia de que eso no es así. Quiero manifestar mi
desconformidad personal y de posición política respeto a una
ley que el Grupo Popular no votó a favor en todo su contenido,
Sr. Quetglas. Yeso lo tiene usted que saber. 

Aquí hay dos posturas, muy claras, nosotros
defendemos a los consumidores, a los usuarios, y ustedes
defienden a Gesa, por poner ya nombres y apellidos a la
empresa afectada. Yo creo, Sr. Quetglas, que seria conveniente
que usted leyera un libro, muy interesante, que se llama
"Eléctricas. La rapacidad del poder, una nacionalización
encubierta ". Bien, ( ... ) a lo mejor lo ha leído. Yo creo que lo
han de leer para cambiar de actitud, y si lo han leído me extraña
que no hayan cambiado. Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. 

A continuació passam al debat de l'esmena núm. RGE
3095, del Grup Parlamentari Socialista, de supressió total de
l'article 3. Per defensar aquesta esmena, té la paraula el Sr. 
Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 

Gràcies, Sr. President. Puc demanar a la presidència el
seu permís per defensar conjuntament tres esmenes, la 95, 96 i
97, perquè conceptualment representen el mateix. 

Nosaltres ens oposam a que aquesta llei
d'acompanyament reguli situacions concretes en relació a la Llei
de funció pública. L'esmena 3096 demana la supressió de
l'article 3, que regula el reconeixement d'incompatibilitats d'alts
càrrecs i funcionaris d'empreses i organismes autònoms.
L'esmena 3096 pretén una regulació específica, detallada, de les
comissions de serveis, i la 3097 regula una situació de serveis
especials dels funcionaris adscrits a un determinat servei de
presidència. 

En caràcter general, hem de dir que no ens pareix
correcta una regulació relativa a funció pública a una llei que
hauria d'ésser una llei de mesures tributàries que permetin la
gestió dels pressupostos generals llei 1996. Aquí el que es fa és
una modificació de la Llei de funció pública, crec que és una
modificació incorrecta, políticament i parlamentàriament
incorrecta, perquè la Llei de funció pública va quedar aprovada
en aquest parlament per un ample consens, per quasi unanimitat
de tots els grups parlamentaris presents, amb un elevat grau de
consens i concertació social amb els sindicats, amb els

funcionaris, amb els treballadors de la Comunitat Autònoma que
feren de la Llei de Funció Pública, una llei àmpliament
consensuada. Per tant, molt acceptada per part de tothom. Les
modificacions, en conseqüència, d'una llei d'aquestes
característiques s'han de fer respectant el consens bàsic que va
produir la llei original. I aquesta no és una manera de fer-ho. En
concret, sobre el contingut de les esmenes, em vull referir a la
3096, perquè regula de manera detallada la situació de comissió
de serveis, que és una situació excepcional, que la llei vol que
sigui de caràcter excepcional, amb un sentit de normalitzar
aquesta situació, de convertir-la pràcticament indefinida en el
temps, introduint una situació excepcional, la de comissió de
serveis, amb una regularitat. S'han denunciat al llarg de la
tramitació en comissió d'aquesta llei, les dificultats que
representa per la plantilla de la Comunitat Autònoma, algunes
de les disposicions que es contemplen a la Llei de pressupostos.
Per exemple, aquesta situació de l'eternització o indefinició en
el temps de la situació de comissió de serveis, o una vegada més
la determinació que no existirà una nova oferta pública
d'ocupació, no existiran nous concursos de trasllats. Insistim,
creim que la Llei de funció pública en la mesura que s'hagi de
retocar s'ha de fer mitjançant una llei i un debat específics,
aquests articles no són necessaris per la gestió del pressupost pel
1996 i en nom del manteniment del consens que va produir la
Llei de funció pública i en nom del manteniment de la fidelitat
als principis de la Llei de funció pública que reclamen un major
respecte a la normalitat d'accés als llocs de funció pública,
demanam la retirada d'aquests articles. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Fixació de posicions dels
altres grups. Per part d'Esquerra Unida, el Sr. Grosske té la
paraula. 

EL SR. GROSSKE I FIOL: 

Moltes gràcies, Sr. President. Jo que tenc dificultats
per seguir el debat així com està plantejat si a sobre m'espanten
defensant tres esmenes a la vegada aniré absolutament de bòlit.
Però bé, intentaré fixar posició respecte a les sèrie esmenes en
conjunt. 

Compartim el criteri que una qüestió tan delicada com
és la Llei de funció pública, negociada amb els sindicats i que
va suscitar un ampli consens d'aquesta cambra, és inadequat 
que es plantegi la seva modificació, i la seva modificació en
aspectes de caràcter substancial, en una llei de les
característiques de la Llei d'acompanyament a la Llei de
pressuposts. 

Es fa en tres aspectes, un més innocu, que seria la
referència a l'esmena 3095 i, en definitiva, a la qüestió de les
incompatibilitats, però després es toquen temes particularment
greus. El tema de les comissions de servei, ja vaig dir al debat
de la totalitat d'aquests pressuposts i d'aquesta llei
d'acompanyament, que la comissió de servei estava essent
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uti1itzada d'una manera abusiva en aquesta comunitat
autònoma, no en caràcter excepcional que la Llei preveu, que
afectava quantitativament a un nombre molt ample de
funcionaris, i ara només falta que, en virtut d'aquesta
modificació de la Llei de funció pública, aquesta situació
provisional en el temps pugui ésser definitiva en el temps. Crec
que això dóna una liberalitat excessiva al Govern d 'aquesta
comunitat autònoma respecte al maneig d'una figura que, per
evitar arbitrarietats, per evitar tractes de favor o tractes de càstig
als funcionaris, ha d'ésser tractada amb un escrupolós respecte
i amb tota una sèrie de cauteles. 

Respecte a l'esmena número 3097, és a dir, la que fa
referència a l'article 5 de la Llei, nosaltres també donarem
suport a aquesta esmena presentada pel Grup Parlamentari
Socialista. En primer lloc, perquè ens sembla una modificació
d'una dubtosa legalitat en la mesura que pugui afectar a la Llei
30/84. I en segon lloc, perquè aquesta modificació, en
definitiva, camufla llocs de lliure designació a futurs assessors
de la presidència del Govern autònom. En definitiva, places de
lliure designació rebran el mateix tractament que les dels
assessors. Per tant, no constaran com assessors però a tots els
efectes pràctics ho seran. Per això, ens sembla una modificació
molt dolenta de la Llei, a més amb un sentit polític
particularment desagradable. Per tant, anunci el servit vot
favorable a les tres esmenes presentades pel Grup Parlamentari
Socialista. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del PSM, té la
paraula el seu portaveu, Sr. Sampol. 

EL SR. SAMPOL I MAS: 

Gràcies, Sr. President. Aquesta intervenció, a part de
defensar l'esmena del PSM, número 3096, servit per fixar
posicions respecte a les tres del Grup Socialista. En aquest
conjunt d'esmenes es plantegen dues qüestions, primera, la
pròpia modificació, l'oportunitat de la modificació de la Llei de
funció pública mitjançant una llei d'acompanyament dels
pressuposts, i la segona qüestió, la naturalesa d 'aquestes
modificacions que proposa el Govern. Efectivament, nosaltres
pensam que una llei bàsica, consensuada amb els sindicats,
aprovada per unanimitat en el Parlament de les Illes Balears, no
s'ha de rompre aquest consens amb modificacions puntuals de
la Llei de funció pública. En tot cas, crec que seria més oportú
un procés legislatiu ordinari intentant cercar el consens de tots
els grups parlamentaris, si efectivament és necessària la
modificació de la Llei de funció pública. Aquesta practica
introdueix uns vicis que provoquen una inseguretat, quan
consultam el compendi legislatiu ja no sabem exactament quins
articles estan vigents. No sabem, de tot aquest conjunt de lleis
que estan compendiades en aquest llibre, quins articles estan
vigents perquè any darrera any s'ha introduït aquesta practica de
modificar-les via pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma. 

La segona qüestió és quines modificacions vol produir
el Govern. Concretament, fa referència a la modificació de
l'article 69 de la Llei de funció pública en dues qüestions que
regulen les comissions de serveis. Una primera qüestió és que
l'article 69 estableix que per cobrir un lloc de treball a

l'administració de la Comunitat Autònoma, mitjançant el
sistema de Comissió de serveis, prèviament aquell lloc de feina
ha d'haver estat declarat desert. Això es suprimeix amb aquest
nou redactat que ens proposa el Govern. La segona qüestió és
que l'article 69.2 de la Llei de funció pública estableix que les
comissions de serveis, en cap cas, podran excedir d'un termini
màxim de dos anys. També es modifica aquesta disposició amb
l'actual redactat del govern de manera que amb el nou text
legislatiu les comissions de serveis, encara que es digui que
excepcionalment, però a la pràctica podran tenir una durada
indefinida. És a dir, que estableix la limitació temporal de
durada màxima per a les comissions de serveis. Aquesta qüestió
ens pareix totalment irregular. Finalment, la que fa referència a
la cobertura de llocs a presidència, que realment no entenem
perquè el personal adscrit a presidència pot tenir la consideració
de serveis especials. La única explicació, efectivament, és la que
donava el Sr. Grosske d'encobrir, mitjançant aquestes places,
llocs d'assessors simplement per distreure que dins la Comunitat
Autònoma no hi ha tant personal eventual de gabinet, però a la
pràctica això serà enganyar-nos nosaltres mateixos. Gràcies.

 
EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Per part del Grup Popular, té la paraula
el Sr. Jaén i Palacios. 

EL SR. JAÉN  PALACIOS: 

Muchas gracias, Sr. Presidente. Bien, en el debate se
ha planteado una cuestión de interés, que ya se suscitó en
anteriores trámites parlamentarios, sobre, no sólo la oportunidad
de algunas modificaciones que aquí se ha dicho, sino también
sobre la idoneidad del instrumento empleado por el Gobierno.

Está claro que para la sentencia del Tribunal
Constitucional del año 94, sobre el uso y abuso del Gobierno de
la nación de modificar por la vía de la Ley de presupuestos
generales del Estado, un sinfín de artículos, de preceptos de
otras normas, el Tribunal Constitucional, como digo, le dio un
fuerte varapalo al gobierno de la nación, que se vio obligado a
utilizar otro instrumento que, desde entonces, se conoce como
ley de acompañamiento. En realidad es un auténtico cajón de
sastre que se utiliza con el fin de esas modificaciones que ahora
se denuncian aquí. 

Yo tengo que decir que el Gobierno de la Comunidad,
en este aspecto, es bastante parco en la utilización de esta ley de
acompañamiento, porque comparándola, por ejemplo, con la
Ley de medidas fiscales administrativas y de orden social, que
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han sido muy criticadas por el informe del Consejo Económico
y Social pues bueno, allá se modificaban el sector 
público, la Ley de aguas, las cotizaciones sociales se creaba un
fondo de infraestructuras, se ordenaba la ( ... ) de accidentes y
de trabajo, se modificaba incluso el Estatuto de los Trabajadores
y el régimen económico y fiscal de las Islas Canarias. Creo que
lo que no se puede hacer es ver la paja en el ojo ajeno y no ver
la viga en el propio. Por tanto, a nuestro juicio, este instrumento
que se utiliza, que emplea el Gobierno es correcto para lo que
estamos comentando. Se ha suscitado la reforma de la Ley de la
función pública, aprobada por unanimidad. Muy bien, ustedes
dicen que esto no es oportuno, pero no hace mucho tiempo, creo
que un mes, o algo más de un mes, el Grupo Socialista presentó
una iniciativa parlamentaria para modificar la Ley de la función
pública. Todos somos conscientes de ello y está recogido en el
Diario de Sesiones. Por tanto, si ustedes lo emplean no hay
razones para que no lo emplee el gobierno. Yo creo que además
esa modificación que hace referencia a la compatibilidad es
necesaria. Digo que es necesaria porque hay un vacío para
reconocer compatibilidad al personal que está al servicio de esta
administración pero que presta su servicio, valga la
redundancia, en organismos autónomos y empresas públicas, y
eso actualmente no se regula. Conviene que quede constancia
que compete al Conseller de la Función Pública reconocer esa
compatibilidad. 

Ya dije, y con esto me refiero a algunas intervenciones
de grupos parlamentarios, que respecto a las comisiones de
servicio entendía la cautela del grupo de la oposición. La
entendía porque si yo estuviera en su lugar también tendría esa
cautela. Pero acto seguido decía que esa prórroga se
contemplaba con carácter excepcional. Decía que se tiene que
acordar por el Consejo de Gobierno, ya son muchas más
garantías que no por un órgano unipersonal como es el
Conseller y decía que tenía que estar plenamente justificada,
tiene que estar motivada y además era necesario que esa
previsión fuera de una cobertura de plazas con carácter
excepcional, especialmente de aquellas plazas de personal que
está en situación de servicios especiales en aplicación de la Ley
30/84, artículo 29.2, apartado ( ... ).

Respecto al resto de las enmiendas que piden la
supresión de los artículos, tengo que decir que en general en
esta tramitación he de agradecer a los grupos parlamentarios la
buena disposición para que pudiésemos presentar enmiendas
transaccionales. Pero también al mismo tiempo, con el afecto (
... ) y el agradecimiento que dejo constancia en el Diario de
Sesiones, tengo que decir también que se han empleado las
enmiendas para acabar con la ley, porque todas eran enmiendas
de supresión. En consecuencia, si las aceptamos, poco contenido
habría y, desde luego, de poco serviría, salvo para los opositores
que si algún día tienen que prepararla bastaría con saber el título
y la exposición de motivos. Por tanto, creo que todo el aspecto
constructivo que ustedes han mostrado en esa intención de ( ...
) no se ha visto en las enmiendas de supresión. Muchas gracias,
Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sí, Sr. Quetglas, té vostè
la paraula. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 

Gràcies, Sr. President. El Sr. Jaén ha obert un debat
que havíem obviat a la defensa de les nostres esmenes sobre el
caràcter de calaix de sastre, de llei òmnibus, de llei tramvia que
té la Llei d'acompanyament. Debat que ja es va produir en
comissió però que aquí no hem alAludit. En qualsevol cas, el que
està clar es que, sentències a part, o comportaments d'altres
administracions a part, perquè a mi em sembla que hem
d'insistir una vegada més en el fet que som al Parlament de les
Illes Balears, legislant els ciutadans de les Illes Balears dins 
l'àmbit de competències de les Illes Balears, i a això ens hem de
referir, l'esperit de les lleis d'acompanyament no és altre sinó el
d'instrumentar mesures tributàries, financeres, de patrimoni,
etc., que siguin necessàries per a la gestió del pressupost de
l'any corresponent. Jo em deman quina necessitat hi ha d'una
modificació de la Llei de la funció pública, que no afecta per res
a la gestió pressupostària per a l'any 1996, d'introduir una
modificació que té l'inconvenient de modificar una llei que té
una ampla base d'acord parlamentari-social. Per això, demanam
la retirada, amb congruència, per cert, Sr. Jaén, amb la nostra
solAlicitud d'esmena a la totalitat a la pròpia llei. Per tant, si
nosaltres demanam la supressió dels articles és absolutament
congruent amb la retirada d'una llei que consideram en alguns
aspectes innecessària i en altres lesiva. 

La diferència que hi ha entre la modificació proposada
per aquesta llei i la modificació de la Llei de funció pública
proposada pel Grup Parlamentari Socialista, per exemple, és que
aquesta no és una iniciativa parlamentària. És una iniciativa
legislativa del Govern, que sostreu d'un debat específic un tema
com és la modificació de la L1ei de funció pública. Jo li
assegur, Sr. Jaén, que la nostra intenció al presentar
modificacions a la Llei de funció pública, que estan d'acord amb
allò que anuncia el President de la Comunitat Autònoma en el
debat d'investidura, és a dir, el tema de normalització
lingüística, teníem la pretensió que quedàs aprovada per
unanimitat de la Cambra. Això era la nostra idea, perquè
pensàvem que el Grup Parlamentari Popular tendria la
coherència suficient per votar a favor d'aquelles propostes que
presentava el President de la Comunitat Autònoma. No ha estat
així, ens va sorprendre, i bé, esperarem que qualque dia els
discursos en el Grup Parlamentari Popular es converteixin en
realitat i podem votar modificacions que respectin el principi
consensual de les modificacions de la Llei de funció pública. 

En relació al contingut de les esmenes, accept que és
probable que el contingut de l'article 3, la regulació
d'incompatibilitats d'alts càrrecs i personal dins les empreses
públiques i dins els organismes, és una regulació necessària,
perquè és cert que a la Llei de funció pública vigent no existeix
aquesta regulació i s'ha de donar a un òrgan la capacitat
d'atorgar, de concedir, de reconèixer les incompatibilitats
establertes a la pròpia llei. Però no així les altres dues esmenes
que fan referència a modificacions molt més substancials de la
Llei de funció pública, com és ara la prolongació fins a un
període de temps indefinits d'una situació excepcional com és
la de comissió de serveis o, tal com han dit els portaveus dels
grups parlamentaris Esquerra Unida i Nacionalista-PSM, la
regulació d'aquests assessors ( ... ) que estan dins presidència del
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Govern i que, una vegada més dins la tècnica habitual
propagandística del Govern de tergiversar els fets presentant-los
com el que no són, permetre al Govern de la Comunitat
Autònoma ( ... )" rebaixat el nombre d' assessors, no tenim
assessors", els estan suprimint i els fan per una altra via que és
la de colAlocació a un servei de presidència, per cert, insisteix,
crec que l'article està malament, perquè fa referència a un
programa de gestió i no a una unitat orgànica que és allà on
estan adscrits els funcionaris, però bé, la majoria ja ens té
acostumats a aquestes incoherències terminològiques, i tampoc
no és sensible a les millores tècniques que des de l'oposició li
proposam, quedarà una definició bastant incomprensible, perquè
quan diu "quan passin a exercir, mitjançant convocatòria
pública, llocs de treball del servei general de presidència del
Govern" es crea una indefinició. 

En qualsevol cas, per acabar, crec que la regulació no
és ni oportuna, mitjançant una llei d'acompanyament, ni és
convenient des del punt de vista de rompre el consens
parlamentari i social que la Llei de funció pública va tenir, ni és
bona per la gestió del personal de la Comunitat Autònoma la
introducció d'aquest dos elements distorsionadors de la gestió
de la funció pública, dels funcionaris i del personal laboral de la
Comunitat Autònoma. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Jaén., per tancar la qüestió, té vostè
la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS: 

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores
diputados. Bueno, al menos reconoce que de las tres enmiendas
presentadas hay una, la que hace referencia al tema de
reconocimiento de compatibilidad, es necesario que se regule.
Por lo menos hemos avanzado algo. 

Yo creo que el criterio que ustedes exponen de ese
consenso, que no se rompe con estas modificaciones, porque no
son modificaciones de carácter substancial, ya que estamos
hablando del tema de comisión de servicios y del tema de libre
designación. Creo que en el caso de la libre designación, en
aplicación, de la ley básica del Estado y de la ley de esta
comunidad autònoma en materia de personal, es normal que
esas personas, en este caso con la terminología que usted
comentaba y con la cual ( ... ) alguna discrepancia, es lógico que
quede en situación de servicios especiales. No creo que sea una
modificación substancial, y en tercer lugar, el tema de las
comisiones de servicio. Por tanto, nos parece que el vehículo

adecuado por el Gobierno, este vehículo normativo, este
instrumento, es el adecuado, nos parece que las modificaciones
no son de carácter substancial y que en consecuencia el
consenso que en su día se alcanzó sobre esta ley, sigue
manteniéndose. Muchas gracias, Sr. 
Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Tal com ha indicat el
Portaveu del Grup Parlamentari Socialista, s'ha fet la defensa de
les esmenes 3095, 3096 i 3097. 

Passam, idò, a debatre l'esmena presentada pel Grup
Parlamentari PSM, la 3077, que fa referència a l'article 4 del
dictamen, concretament la supressió del segon paràgraf d'aquest
article. 

EL SR. SAMPOL I MAS: 

Sr. President, amb la meva intervenció he fixat posició
respecte a les esmenes del Grup Socialista ... 

EL SR PRESIDENT: 

I també ha defensat la seva. 

EL SR. SAMPOL I MAS: 

... i he defensat perquè feia referència al mateix tema.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Així ho consideren també els portaveus
respecte a la fixació de posicions? Perfecte.

Passam a la disposició addicional primera, es manté
l'esmena núm. RGE 3099 del Grup Parlamentari Socialista de
supressió total d'aquesta disposició. Té la paraula el seu 
portaveu, Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 

Gràcies, Sr. President. Nosaltres presentarem una
esmena de supressió a aquesta disposició addicional motivats
per dos arguments. El primer que la disposició deia, abans del
seu informe de ponència i el dictamen de la comissió, que "el
Govern podrà presentar, abans de 1'1 de gener del 1998 un
projecte de llei...", i nosaltres dèiem que això era absolutament
innecessari perquè el Govern no necessitava autoritzacions
legislatives per presentar projectes de llei. Això va ésser entès
i recollit pel Grup Parlamentari Popular que va canviar en tràmit
de ponència la redacció d'aquesta disposició addicional i
nosaltres, malgrat d'aquest reconeixement parcial de la nostra
esmena, la mantenim, perquè té una segona part que es refereix
al seu contingut, contingut inoportú i de dubtosa legalitat. La
disposició addicional pretén que aquest projecte de llei que ha
de remetre el Govern 1'1 de gener del 1998 estableixi una taxa
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per aquelles empreses subministradores de la Comunitat
Autònoma, que no facturin mitjançant el sistema d'intercanvi
electrònic de documents, el sistema Edi. Nosaltres entenem que
això és una disposició absolutament irregular de legalitat més
que dubtosa que suposa una ingerència dins el que és una
competència estricta de cada una de les empreses que afecta a
la seva pròpia organització, que s'ha de produir en funció del
que són les estructures de les seves despeses, els seus ( ... ) i la
seva capacitat d'introduir o no sistemes informàtics per a la
facturació i la comunicació dels documents. 

Per tant, això és una ingerència que no pot tenir
l'aspecte de taxa, perquè és sarcàstic que la taxa que respon
necessàriament, per definició legal, a la prestació d'un servei per
part de la Comunitat Autònoma que es digui a les empreses "jo
et pago el que et dec, i per tant això és un servei i has de pagar
una taxa". És un concepte, per dir-ho en termes suaus, sarcàstic
de la taxa. Imposar una taxa per pagar deutes és, perdoni'm
l'expressió colAloquial, com diuen ara, alAlucinant. Això és la
taxa que pretén imposar el Govern a aquelles empreses que no
facturin mitjançant sistema informàtic, absolutament
inconseqüent. Si el que el Govern vol és estimular la producció
informàtica de factures, si el que el Govern entén és que es
produeixen estalvis importants en matèria de gestió pel fet que
la facturació que ell reb dels proveïdors sigui una facturació
molt més automàtica que estalvia despeses generals, de
personal, de paper i d'altres conceptes, el que hauria de fer,
lògicament, és establir una bonificació per aquelles empreses
que facturen mitjançant el sistema d'intercanvi electrònic de
documents, però de cap manera establir una taxa que estam
convençuts que, encara que sigui de quantia mínima, qualsevol
persona que tengui com a objectiu fonamental impugnar-la, té
moltes possibilitats que sigui declarada ilAlegal pels tribunals.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Fixació de posicions, per
part d'Esquerra Unida ... , té la paraula el Conseller d"Economia
i Hisenda i s'obri una qüestió incidental. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Jaume Matas i Palou): 

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Quetglas, esper que
l'evolució del debat que tendrem al llarg d'aquests dies demostrí
una anàlisi més important dels temes de la que vostè acaba
d'expressar. Sr. Quetglas, permeti'm que ho digui, vostè tan sols
no ha entès, per ventura no ho ha volgut estudiar, que és el que
parlam quan xerram d'aquest precepte, d'aquesta disposició
addicional. 

Miri, em sap molt de greu que vostè no entengui el que
és una taxa de futur que suposarà un cost pels ciutadans
d'aquesta comunitat autònoma, la no adaptació, m'agradaria que
escoltes, perquè ... , perdoni, però vostè no ho ha entès, la no
adaptació d'aquest tipus de proveïdors en aquest tipus de serveis
avançats suposarà un cost pels ciutadans. I això és el contingut

de la taxa, Sr. Quetglas. L'adaptació d'aquestes noves
tecnologies que suposen el futur d'aquest territori insular ha de
partir, tal com estableix el Pla estratègic de competitivitat, i tal
com estableix el propi programa que aprovà el Sr. Delors, i tot
el seu partit li va donar suport, suposarà precisament un element
diferencial de cara al futur d'aquest territori. Les noves
tecnologies són l'oportunitat per aquest territori i tant un pla
com l'altre pla estableixen que des de l'administració s'han
d'adoptar una sèrie de mesures que siguin exemplificadores. Si
vostè està a l'abast del que és l'evolució d'aquest tipus de
tecnologies sabrà perfectament que la no adaptació d'aquest
tipus de tecnologies almanco amb les relacions amb
l'administració pública, suposa un retard per tot el que és el
programa de competitivitat del teixit empresarial i econòmic
d'aquestes illes i de qualsevol territori el dia de demà. I aquesta
és l'anàlisi del cost. Per tant, no xerri de legalitat o de
ilAlegalitat, estam xerrant que pels ciutadans d'aquestes illes, a
un moment determinat, aquell ( ... ) que no vulgui evolucionar
amb el temps suposarà un cost, senzillament, i això és el preu
d'una taxa. Moltes gràcies, 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat, té vostè la
paraula. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 

Gràcies, Sr. President. Jo lament molt el to displicent
i vagament ofensiu, que ofèn més al qui el formula que al qui el
reb, del Conseller Matas quan tracta aquests temes. Jo crec que
aquesta cambra i la societat balear, ja estan acostumats a
l'enorme, abismal, diferència que hi ha entre el que el Sr. Matas
diu i el que els seus papers diuen, entre els seus discursos
propagandístics i les seves propostes legislatives, entre les seves
... , em vull contenir, entre les seves forfolles propagandístiques
i la realitat dels seus textos. 

El que diu la disposició addicional primera no té res
que veure amb aquest discurs de noves tecnologies ni coses
d'aquestes. El que diu la disposició addicional primera és: "el 
Govern presentarà abans de 1'1 de gener del 1998 un projecte de
llei de creació d 'una taxa", ell sap perfectament el que és
legalment una taxa, "per tal de repercutir els costs de l'activitat
econòmica realitzada per la CAIB en benefici d'aquells
proveïdors que no utilitzin l'intercanvi electrònic de documents
comercials amb ella". Traduït vol dir que aquells proveïdors que
ens lliurin factures que no estiguin emeses electrònicament
seran penalitzats amb una taxa. Una taxa és el pagament d'una
contraprestació d'un servei. Quin és el servei que fa la
Comunitat Autònoma per aquests proveïdors? Pagar-los, això és
tot. Posar una taxa per pagar. Això és el que diu aquest article,
i tota la resta és forfolla propagandística, si m 'ho permet, Sr.
President, no és res més. 

Qui està en contra de les noves tecnologies? Qui està
defensant un discurs contra la introducció de les noves
tecnologies a l'empresa? Nosaltres el que hem dit ho hem dit a
la defensa de l'esmena i ho hem repetit aquí, en aquest plenari,
és que si la Comunitat Autònoma el que vol és estimular la
introducció de noves tecnologies a la facturació de les empreses,
cosa que em sembla absolutament raonable, i nosaltres li
donaríem suport, el que s'ha d'establir és una bonificació en
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funció dels estalvis que això signifiquen pel Govern de la
Comunitat Autònoma i, en conseqüència, pels ciutadans de la
Comunitat Autònoma. En definitiva, aquesta esmena és una
esmena en contra dels ciutadans i nosaltres el que volem és que
la Comunitat Autònoma actuí a favor dels ciutadans, estableixin
una bonificació a aquelles empreses que facin una facturació
electrònica de documents i nosaltres votarem a favor. Gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té vostè la
paraula. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Jaume Matas i Palou): 

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. Vostè, Sr. Ouetglas, és un home de recursos
parlamentaris té la virtut de traslladar a un debat sense contingut
una qüestió molt clara i molt objectiva plantejada a aquest ( ...
). Jo li diria, si m'ho permet, i sense cap ànim d'ofensa, respecte
al meu to, qui té la cola de palla aviat se l'encén. La veritat és
que vostè continua sense entendre el contingut d'aquesta taxa i
la recomanació que es fa des dels plans directors de l'aplicació
d'aquestes noves tecnologies.

Miri, aquesta taxa és una taxa no pel pagament d 'una
factura. Aquesta taxa és una taxa que s'engloba dins la prestació
del servei públic que les administracions públiques fan a la seva
relació amb els contribuents. Resulta que als ciutadans
d'aquestes illes, d'aquí a un parells d'anys, el fet que hi hagi
determinats proveïdors que no s'hagin adaptat a les noves
tecnologies, els resultarà més car perquè l'administració pública
no paga ni una pesseta que no provengui dels impostos. I això
és el que vostè no vol reconèixer. Ho tornaré explicar, als
ciutadans d'aquestes illes els costarà més doblers treballar amb
proveïdors que no apliquin aquestes tecnologies, i això és un
cost que no tenen perquè pagar els ciutadans en general. I aquest
és el nostre plantejament. I crec que té total sentit l'establiment
d'una taxa, però també insisteix que vostè està en contradicció
amb els mandats que neixen del Llibre blanc, que vostè mateix
ha suportat, i de les recomanacions que fa el Ministeri
d'Administracions Públiques a la seva respectiva ( ...) d'Estat. 

Acabaré donant-li la raó més objectiva i més taxativa
que esper tengui a bé, per una vegada i sense que serveixi de
precedent, reconèixer-me: resulta que no inventam res, no
inventam res. Aquesta taxa, Sr. Quetglas, s'ha aplicat a tot el
comerç d'exportació a tots els països nòrdics sis mesos abans de
la seva entrada a la Unió Europea. Precisament, amb el mateix
sentit que jo dic, en el sentit que suposaria un cost pels
ciutadans d'aquestes administracions públiques, aquells

ciutadans que no haguessin assolit aquell nivell tecnològic. I
d'això el ciutadà no en té cap culpa, ja li basta pagar el seu
impost i el que paga, i per tant aquestes empreses han de veure
incrementat el seu servei públic, que reben, amb una taxa.
Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Acabada la qüestió
incidental, ( ... ) Sr. Grosske, té vostè l'ús de la paraula. 

EL SR. GROSSKE I FIOL: 

Sí, moltes gràcies, Sr. President. 

Nosaltres compartim el criteri del Govern pel que fa al desig de
veure introduir, dins el nostre sistema productiu, les noves
tecnologies de la millor manera possible i com més aviat millor,
però bàsicament aquí s'acaben les coincidències, tal volta perquè
nosaltres tampoc entenem res.

Tota actuació administrativa genera un cost pels
ciutadans, perquè els ciutadans paguen a l'administració general
i a les administracions especials mitjançant els seus imposts.
Però no tota actuació administrativa és susceptible d'ésser
imposada amb una taxa. No tota acció dels ciutadans que genera
una actuació administrativa, i per tant repercuteix amb un cost
pel conjunt dels ciutadans, se li pot imposar una taxa. En aquest
sentit, nosaltres pensam que això no es correspon a una figura
adequada a la taxa, pensam que, com a tema de fons, pot
discriminar a les petites empreses que actuïn com a proveïdors
de la Comunitat Autònoma i que no tenguin tantes facilitats o
tants de recursos per introduir aquestes noves tecnologies, d'aquí
prové el nostre dissens de fons, és a dir, aquesta possible
discriminació cap a les petites empreses. En aquest sentit, si es
tracta de fomentar la introducció d'unes tecnologies, crec que la
pròpia paraula ho diu, hi ha una activitat administrativa,
adequada per això, que és l'activitat de foment, l'activitat de la
subvenció, de la bonificació a la mesura que els ciutadans, en
aquest cas les empreses proveïdores, fan algunes coses que des
de l'administració es consideren interessants per a la comunitat.

Per tant, jo crec que la figura no és adequada, la seva
aplicació pot discriminar les petites empreses i el que s'hauria
de fer, en tot cas, és una activitat de foment per part de
l'administració autonòmica. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Per part del PSM, té la paraula el seu
portaveu, Sr. Sampol. 

EL SR. SAMPOL I MAS: 

Gràcies, Sr. President. És d'agrair que l'esmenant i el
representant del Govern hagin encalentit un poc el debat, a
veure si ajuden a escalfar un poc aquesta sala que hi ha una 
temperatura gèlida a aquestes hores. 

La veritat és que el nostre grup no havia esmenat
aquesta disposició addicional primera, perquè amb aquest
començament de la disposició "el Govern podrà presentar
aquesta iniciativa legislativa" dèiem "si la vol presentar ... , i en
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presentar-la ja en parlarem". La cosa canvia quan en el debat en
ponència i en comissió s'aprova aquest imperatiu "el Govern
presentarà abans de 1'1 de gener del 98 un projecte de llei de
creació d 'una taxa". Aleshores, aquí ja sí que hem de dir coses,
perquè amb aquest article aprovam un mandat al Govern perquè
presenti una llei. Però, quina llei? I aquí, tal vegada per distints
motius, votarem a favor de l'esmena de supressió, del PSOE. La
llegiré, diu que "el Govern presentarà abans de l'1 de gener del
1998 un projecte de llei de creació d'una taxa per tal de
repercutir el cost de l'activitat administrativa realitzada per a la
CAIB", escoltin bé, "amb benefici d'aquells proveïdors que no
utilitzin l'intercanvi electrònic". Es a dir, que el cost de
l'administració es repercutirà en benefici dels qui no utilitzin
l'intercanvi electrònic. Els qui no utilitzen l'intercanvi electrònic
provoquen un cost a l'administració, això crea una taxa per
beneficiar als qui no utilitzen l'intercanvi electrònic. Aquest
redactat és infumable, amb tots els meus respectes, Sr.
Conseller. Per tant, si votés presenten aquesta llei amb les
condicions que els posam avui, evidentment, no serà acceptada
de cap manera. Això és una anècdota, el tema de fons quin és?
La veritat és que no s'ha explicat. Nosaltres entenem que
determinats proveïdors, empreses que presten un servei públic,
podríem parlar de subministradores d'electricitat, de companyies
telefòniques i de grans empreses, sí és molt convenient
repercutir-les amb una taxa el cost si no facturen utilitzant els
sistemes d'intercanvi electrònic de documents. Ara bé,
proveïdors en general, un petit subministrador de verdures a un
hospital, un petit fabricant de teixits que fa el vestuari per a
qualque dependència de l'Administració, una impremta que fa
impresos, un restaurant, tots aquests petits proveïdors han de
veure repercutit els costos en una taxa? Sincerament, creim que
no, però vaja, ja serà el tema d'un altre debat, però tal com està
plantejat aquest article, per aquests motius, nosaltres votarem a
favor de l'esmena del Grup Socialista. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Sr. Jaén, per part del Grup
Parlamentari Popular, té vostè la paraula. 

EL SR. JAÉN I PALACIOS: 

Muchas gracias, Sr. Presidente. Yo creo que después
de la intervención del conseller Sr. Matas, poca cosa más hay
que decir, salvo que hay que estudiarse la lección con
detenimiento y con interés, pero es que el debate no tiene tanta
importancia como se le está dando, tiene importancia en cuanto
a la introducción de tecnologías, pero no tiene importancia en
tanto en cuanto lo que pueda ser la tasa, que en su momento se
discutirá, y veremos que será de una cuantía insignificante, y
que justamente lo que hace es incentivar, motivar, para esa
adaptación tecnológica, que ustedes saben que el que no se
adapta en los tiempos, acaba feneciendo, y por tanto, yo creo
que esto es lo que el Gobierno hace en todo esto. Nada más, Sr.
Presidente. Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT:
 

Moltes gràcies. Sr. Quetglas, vol tornar a intervenir?

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 

Gràcies, Sr. President. Ara ja en torn de rèplica als
distints grups parlamentaris. És a dir, jo el que consider, en
relació amb el que ha dit el Sr. Jaén, és que entra en una
contradicció flagrant amb si mateix, amb les seves pròpies
propostes. Jo vull insistir, i d'acord amb la resta dels grups
parlamentaris, que si el que es vol és estimular la producció de
l'intercanvi de documents electrònics, el que s'ha de fer és
establir una bonificació; quant a allò altre, vostè en digui com
en digui, A) una ingerència en els mecanismes de mercat, en els
quals teòricament el Sr. Jaén hauria de creure tant, les empreses
que no s'hi adaptin, desapareixen, i B) ni més ni manco que
establir una taxa per exercir el dret a cobrar, i això és el que es
fa a través d'aquest projecte de llei que s'obliga al Govern a
enviar a aquest parlament. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies. Passam a la disposició addicional segona, on
es mantenen les esmenes 3078, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, i la 3100, del Grup Parlamentari Socialista,
que tenen el mateix contingut, de supressió total d'aquesta
disposició, per la qual cosa es farà un debat conjunt. Per
defensar l'esmena 3078 té la paraula el Sr. Sampol. 

EL SR. SAMPOL I MAS: 

Gràcies, Sr. President. Aquesta disposició addicional
segona regula allò que ha de ser el sistema de finançament
definitiu deis consells insulars i la llei de compensació
interinsular. Afortunadament, aquest tema va ser, aquest debat,
va ser l'estelar dins el debat en comissió i es va millorar
substancialment la redacció, en el sentit que ara s'entén i abans
no s'entenia en absolut, no se sabia que volia dir, de fet, el
nostre grup va interpretar, i creim que correctament, perquè hi
coincidírem tots els grups de l'oposició, que el Govern pretenia
establir el sistema definitiu de finançament dels consells
insulars i ja també ajornar d'una manera definitiva la llei de
compensació interinsular. Durant el debat es va produir una
esmena in voce que es va aprovar en comissió i que és la
disposició addicional segona que ara hi ha vigent. 

Aleshores, centrant el debat, en aquest moment
mantenir l'esmena significa no estar d'acord amb que s'ajorni
cinc anys la presentació, l'obligació del Govern de presentar el
projecte de llei de finançament definitiu dels consells insulars
i el fons de compensació interinsular, i senzillament no hi estam
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d'acord perquè pensam que és urgent establir el sistema definitiu
de finançament dels consells insulars a partir de l'experiència
que ja tenim, bàsicament en dues lleis, la d'atribució de
competències en matèria d'urbanisme i habitabilitat, que va ser
la primera, i han transcorregut més de cinc anys des d'aquesta
llei, i la segona, i també important, que són les transferències en
matèria de cultura i patrimoni. A hores d'ara, des dels consells
insulars, ja hi ha l'experiència per poder afirmar que el
desplegament de transferències cap als consells insulars s'ha fet
amb una deficient valoració del cost real d'aquestes
transferències, i teníem l'esperança que el sistema definitiu de
finançament dels consells resolgués aquesta situació. Amb
aquesta disposició addicional que s'aprova, que regula que la
dotació econòmica de les competències transferides als consells
s'actualitzaran anualment d'acord amb l'índex general de preus
al consum estatal, significa que durant cinc anys els consells
insulars, i més concretament, el Consell Insular de Mallorca,
patiran la insuficient dotació econòmica de les competències
transferides, amb la qual cosa no estam d'acord i, per tant, amb
la supressió d'aquesta disposició addicional segona es
mantendria l'obligació del Govern a haver de presentar el
projecte de llei de finançament definitiu. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per defensar l'esmena
3100, té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari Socialista,
el Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 

Moltes gràcies, Sr. President. Per intervenir en el
mateix sentit i reiterar els arguments que ha exposat el Sr.
Sampol. 

Jo crec que el Sr. Sampol, tanmateix, ha estat una mica
benèvol en interpretar allò que havia passat a la comissió de
pressupostos quan vàrem tractar aquesta esmena. El que es va
posar en evidència quan es va tractar el contengut de la
disposició addicional segona és que una vegada més hi havia
una gran distància entre el que la propaganda del Govern deia
que es deia a la disposició addicional primera i el que realment
deia, perquè el que realment deia i la intenció d'aquesta
disposició addicional era convertir en definitiu el finançament
provisional de les competències transferides i dilatar cinc anys
més la qüestió referida al fons de compensació interinsular.
Això era el que deia realment i era la intenció real del Govern
que digués ... La prova va ser que quan vàrem tenir, tots els
membres de la comissió, consciència que això era així, es va
haver de produir una important reestructuració del contengut de
la disposició addicional, i ara diu el que la propaganda del
Govern deia que la disposició addicional deia, ara diu que es
dilata en cinc anys l'establiment del sistema definitiu de
finançament dels consells per a les transferències transferides i
per al fons de compensació interinsular. Nosaltres també, a la
vista de la nova redacció, ens hem replantejat el manteniment de

l'esmena, però hem decidit mantenir-la perquè no hi estam
d'acord, no estam d'acord que es produeixi un canvi tan en
profunditat de la Llei de consells insulars, llei que, una vegada
més, es va aprovar per unanimitat d'aquesta cambra i, per tant,
una vegada més una disposició addicional de la llei
d'acompanyament està introduint una ruptura del consens bàsic,
i aquesta vegada més important que en la Llei de funció pública,
perquè la Llei de consells insulars forma part de l'entramat bàsic
i essencial de la nostra comunitat autònoma, directament
dependent de l'Estatut forma allò que podríem anomenar bloc
constitucional, traslladat a la nostra comunitat autònoma, i, per
tant, la modificació ha d'estar sempre referida al mateix consens
bàsic que es va produir a la Llei de consells insulars. Per tant,
una modificació d'aquest calat, una modificació d'aquesta
importància, una modificació que afecta el funcionament deis
consells insulars, perquè afecta el seu finançament, que és
l'estructuració bàsica, no pot quedar una vegada més ajornada
durant cinc anys, donada la precarietat de mitjans que la
Comunitat Autònoma ha transferit als consells insulars, i a uns
més que a uns altres, que tot s'ha de dir, les competències que
fins ara vénen de la Comunitat Autònoma als consells insulars.

En disconformitat amb aquest nou ajornament, ara sí
que és clar que és un ajornament, abans era una decisió molt
més dràstica, convertir en definitiu el finançament provisional,
nosaltres demanam la retirada perquè, si és necessari, qualsevol
tipus de replantejament dels articles corresponents de la Llei de
consells insulars que fan referència al seu finançament es
produeixi dins els termes d'un debat específic, d'un debat com
mereix la modificació d'una de les lleis articulars bàsiques de la
nostra autonomia, com és la Llei de consells insulars. Gràcies,
Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Fixació de posicions per
part dels altres grups. Per part d'Esquerra Unida, Sr. Grosske, té
vostè la paraula. 

EL SR. GROSSKE I FIOL: 

Moltes gràcies, Sr. President. Ens trobam davant d'una
de les disposicions més importants de la llei que estam tractant
en aquest debat. Efectivament, el text ha estat sensiblement
millorat mitjançant aquesta esmena in voce , introduïda a la
comissió, respecte del text inicial, i en aquest sentit cal dir que
el text primitiu era tan extraordinàriament confús que, la veritat,
fa dubtar si obeïa a una incapacitat manifesta d'expressar amb
claredat les pròpies idees o si realment, com insinua d'una
manera bastant clara el Sr. Quetglas, obeïa a una intencionalitat
política camuflada de fer passar per ajornament allò que era
finançament definitiu, o de fer un doble discurs capaç de
contentar els uns i després ser invocat, a l'hora de dur-lo a la
pràctica, com el finançament definitiu. Cal constatar-ho perquè
la diferència entre el text inicial i el text que ara se sotmet a la
consideració del plenari és prou substancial com per pensar que
no es tracta simplement d'una qüestió formal o d'una qüestió de
redacció, jo crec que hi ha hagut una modificació de la
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intencionalitat política de la redacció d'aquesta disposició
addicional. En qualsevol cas, i fins i tot en aquesta segona
redacció, i fins i tot, per tant, amb la interpretació més benèvola
del text, crec que ens trobam davant d 'un fracàs enorme,
confessat, per part del Govern autònom quant a dotar d'un
finançament adequat els consells insulars, és a dir, de fer una
proposta adequada de finançament als consells insulars i
d'establir aquest fons de compensació interinsular que la llei
preveia en el seu moment. Jo crec que de la mateixa manera,
pens jo que amb el desenvolupament de l'estat de les
autonomies, estam assistint a un constant fracàs a l'hora de dotar
d'un finançament definitiu, d'un sistema de finançament
definitiu, les comunitats autònomes. Comprenem, evidentment,
que és un tema difícil, que és un tema complex, per això, la
mateixa llei preveia un termini suficient per negociar, per
redactar sistemes de finançament definitius, això no s'ha fet i
se'ns l'ajorna al poètic any 2001, falta afegir-hi odissea
autonòmica de l'espai o una cosa semblant, és a dir sis anys, en
els quals els consells insulars viuran una situació de precarietat
en l'exercici de les competències transferides, aquesta és la trista
realitat, és a dir, una política d'incapacitat i d'avarícia per part
del Govern autònom i una situació de precarietat, de dificultats,
per als consells insulars i, en definitiva, per als ciutadans de
cada illa, que són els beneficiaris de l'exercici d'aquestes
competències per part dels consells insulars. 

Per tant, en la línia d'allò que vàrem manifestar a la
nostra esmena a la totalitat a aquesta llei, nosaltres votarem a
favor de les esmenes parcials presentades pel Grup Parlamentari
Socialista i pel Nacionalista-PSM. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Jaén i Palacios. 

EL SR. JAÉN I PALACIOS: 

Muchas gracias, Sr. Presidente. Llegado este punto, sí
que quiero agradecer una vez más el buen espíritu en el trámite
parlamentario, en este caso, en la comisión, para una enmienda
transaccional, que es un asunto muy discutido, y en fin, que, en
mi opinión, yo ya había expresado cuál era el sentir del
Gobierno y el sentir del grupo parlamentario, bien es verdad que
el texto que recoge el dictamen de la comisión mejora y evita
cautelas innecesarias, a mi juicio, pero, en fin, que siempre son
buenas olvidar o clarificar para evitar esas posiciones
cautelosas. 

Yo estaría de acuerdo con los grupos de la oposición
si las competencias transferidas a los consejos insulares hasta el
momento presente, y salvando la última, la del año 94, relativa
a materia de cultura, animación sociocultural ( ... ), etc. tuviese
mucha entidad, entidad económica, porque puede haber
competencias transferidas, como urbanismo, que económica no
tiene ninguna, pero tiene una importancia, como todos ustedes
saben, fundamental.  Entonces compartiría ese criterio de que la
financiación de los consejos insulares podría peligrar, yo creo
que el asunto no es tan dificultoso, a pesar de que tiene una
entidad  importante, porque el tema de la financiación, el tema
de la autonomía financiera y de competencias bien dotadas
siempre es un tema de interés, es un tema que siempre está
abierto, siempre está abierto; miren ustedes, la LOFCA, si mal

no recuerdo, puedo equivocarme de un año arriba o abajo, creo
que es del año 80, creo que digo bien, del año 80, pues ya saben
ustedes que se está -continuamente planteando el tema de la
financiación a las comunidades autònomas; la Ley de ( ... )
locales del año 89, pues miren ustedes, han transcurridos seis
años y todo el mundo la está cuestionando. El tema de
financiación es un asunto que nunca está cerrado y, por tanto,
siempre hay posibilidades de abrir los temas y debatirlos.
Nosotros mantenemos el texto presente porque nos parece que
es adecuado, y ya veremos a ver en el futuro qué es lo que nos
depara, con nuevas transferencias, que eso es lo que tenemos
interés, en que se lleven a término en la presente legislatura.
Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En no haver-hi més
intervencions, passam a la disposició addicional tercera, on es
mantenen les esmenes RGE 3079, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, de supressió total d'aquesta disposició, i les
esmenes 3101 i 3102, del Grup Parlamentari Socialista, de
supressió del primer i del segon paràgraf, respectivament, de la
disposició addicional tercera. 

Per defensar I'esmena 3079, del Grup Parlamentari
PSM, té la paraula el seu portaveu, Sr. Sampol i Mas. 

EL SR. SAMPOL I MAS: 

Sr. President, aquesta disposició addicional tercera
planteja dues qüestions que voldríem comentar: La primera, la
modificació de la llei de creació d'empreses públiques, i, a la
segona, entraríem a entrar en detall la naturalesa d 'aquesta
modificació. 

En principi, nosaltres mantenim que el procediment
per modificar la Llei d'empreses públiques no és el correcte,
concretament, aquesta disposició addicional tercera vulnera 
l'article 20.5 de la Llei d'empreses públiques, que diu: "la
pèrdua de posició majoritària en aquestes societats ha de ser
aprovada per llei del Parlament de les Illes Balears", i la 21, en
el paràgraf primer de l'article 21 diu que "la dissolució de
societats amb participació majoritària de la Comunitat
Autònoma ha de ser aprovada per llei del Parlament".
Efectivament, tal vegada aquesta llei del Parlament, que és ara
en discussió en aquest moment i que serveix de coartada per a
aquesta modificació, podríem admetre que fos vàlida per la
pèrdua de posició majoritària, sempre que se'ns digués en
aquesta mateixa llei a quines empreses perdrem la posició
majoritària, però per dissoldre empreses públiques, societats
amb participació majoritària de la Comunitat Autònoma, creim
que s'ha de presentar en cada cas una llei en el Parlament, allà
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on hi hagi els motius que fan possible la dissolució o que fan
aconsellable la dissolució d'aquestes empreses públiques
creades per llei del Parlament. Aquesta és una primera qüestió,
creim que molt important. 

La segona qüestió que planteja aquesta disposició
addicional tercera, concretament el segon paràgraf, allà on diu
que I'Administració de la Comunitat Autònoma o les seves
empreses públiques podran subrogar-se amb la titularitat de tots
els drets i obligacions d'aquell que fos titular l'ens a suprimir,
inclosos els relatius a personal. És a dir, aquí ens trobam amb
una pràctica denunciada durant molts d'anys en aquest
parlament per tots els grups de l'oposició, que ha consistit que
el personal que ha entrat a les empreses públiques, molt del qual
ja té la placa fixa dins les empreses públiques; hi ha entrat amb
l'únic criteri del gerent de l 'empresa, segurament per
recomanació de qui sap si del president de la Comunitat
Autònoma, aquest personal ara té uns drets adquirits que li obrin
la porta mitjançant aquesta disposició addicional tercera a
l'Administració de la Comunitat Autònoma, és a dir, que sense
cap prova selectiva, sense oposicions, un personal que ha entrat
a dit a una empresa pública té la porta oberta dins
l'Administració de la Comunitat Autònoma. Efectivament, no
estam gens d'acord amb aquestes pràctiques i, per això,
mantenim l'esmena de supressió de la disposició 
addicional tercera. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Socialista, i per defensar conjuntament les
esmenes 3101 i 3102, té la paraula el seu portaveu, el Sr.
Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 

Gràcies, Sr. President. Jo don per reiterats tots els
arguments que acaba d'exposar el Sr. Sampol, el sentit de
l'esmena, el mateix, i els arguments per a la seva retirada són els
mateixos. Nosaltres hem subdividit l'esmena en dues, l'esmena
a aquesta disposició, perquè entenem que són conceptualment
dues coses distintes. Efectivament, la creació i supressió
d'empreses públiques és reserva de llei, això així està
reiteradament establert, l'única qüestió a debatre es podria
plantejar és si aquesta autorització legislativa que es dóna
mitjançant aquesta disposició compleix o no la reserva de llei
exigida per la Llei d'empreses públiques i exigida per distinta
legislació, fins i tot la podríem referir a qüestions de caràcter
orgànic que pertanyerien al bloc constitucional, fins i tot. 

Bé, nosaltres entenem que, efectivament, una
autorització legislativa de creació i supressió no dóna resposta
adequada a la reserva de llei, i aquest és el nostre
posicionament. Quan la llei diu que la creació i dissolució
d'empreses i l'adquisició i pèrdua de posició majoritària ha de
ser establerta per llei del Parlament, no vol dir que ha de ser
autoritzada per llei del Parlament, sinó que una llei del
Parlament ha de decidir de manera articulada, amb tots i cada un
dels detalls, quins són els detalls que emparen aquesta creació,
quina és l'estructura, i així mateix també, en lògica
conseqüència, la dissolució i pèrdua de posició majoritària en
aquestes empreses, i per tant, consideram que la mera
autorització legislativa no compleix de manera adequada amb

la necessària reserva de llei, i, en conseqüència, ens rnanifestam
en contra d'aquesta autorització. 

El segon paràgraf és de contingut essencialment
distint, diu que una vegada dissoltes aquestes empreses,
l'Administració de la Comunitat Autònoma se subrogarà amb
tots els posicionaments jurídics que tenia l'empresa davant
tercers, per descomptat davant del personal, per descomptat
davant dels temes patrimonials i contractuals. Bé, això té dues
característiques, la nostra objecció es fonamenta en dues
qüestions, una de caràcter tècnic-jurídic, és a dir, la manca
d'adequació de la introducció per una via falsa, no
comprensible, dins l'àmbit del que és una estructura de relacions
jurídic-administratives d'allò que prové d'una estructura de
relacions jurídiques privades, que és l'àmbit d'actuació de les
empreses públiques. Això, que pot tenir una incidència en temes
patrimonials, a vegades petits, perquè és ver que pocs elements
patrimonials adscrits a les empreses públiques podran o hauran
d'adquirir carácter de ( ... ) al quan passin a la Comunitat
Autònoma, sí que té una incidència greu i important quan ens
referim a matèries referides a personal o a matèries referides al
règim de contractació, però té una dimensió especialment
política quan ens referim a les qüestions referides a personal,
perquè aquesta disposició addicional suposa la introducció per
porta falsa de personal que adquireix caràcter funcionarial, en
la majoria dels casos, o laboral fix dins l'Administració de la
Comunitat Autònoma, persones que no han complit de cap
manera amb els requisits que la Llei de funció pública estableix
per a l'accés a la funció pública autonòmica, i, per tant, suposa
una vegada més l'obertura d'una porta falsa per a una entrada
d'un personal a la Comunitat Autònoma, la manera d'entrar a les
empreses públiques del qual ja ha estat reiteradament discutida
i molt denunciada en aquest parlament, perquè, a causa de la
mancança absoluta d 'elements de control de contractació de
personal per part de les empreses públiques, ha donat lloc més
d'una vegada a allò que es coneix popularment amb el nom de
l’”enxufisme”. Per tant, nosaltres tenim una gran prevenció cap
aquestes dues disposicions, creim que això justifica plenament
el fet que haurien de ser lleis específiques les que establissin la
dissolució d'empreses públiques, que regulassin d 'una manera
detallada i amb caràcter estrictament legal, amb nivell i rang
legislatiu de llei, quin és el destí final de totes aquelles relacions
jurídiques que en matèria de personal, en matèria patrimonial i
en matèria contractual tenen les empreses públiques de la
Comunitat Autònoma. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Fixació de posicions. Per
part d'Esquerra Unida de les Illes Balears, Sr. Grosske té vostè
la paraula. 

EL SR. GROSSKE I FIOL: 

Molt breument per no reiterar arguments. Anunciar que
el nostre grup donarà suport a les esmenes presentades de
supressió d'aquesta disposició addicional tercera, bàsicament
per les majors atribucions en una matèria, que nosaltres
consideram molt delicada, a l'executiu, per damunt d'un control
parlamentari que nosaltres estimam sempre necessari en
aquestes qüestions de supressió d'entitats autònomes i empreses
públiques dependents de la Comunitat Autònoma, i en aquest
sentit, votarem favorablement les esmenes. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari
Popular, Sr. Jaén, té vostè la paraula. 

EL SR. JAÉN I PALACIOS: 

Muchas gracias, Sr. Presidente. Bien, básicamente en
el debate de esta iniciativa legislativa, de este proyecto de ley,
estamos reiterando los argumentos que ya hemos expuesto en la
ponencia y principalmente en la comisión, son, por tanto, todas
conocidas, las posiciones que ya hemos dicho, pero sí quiero
hacer, al menos para que quede constancia en el Diario de
Sesiones del día de hoy la postura, explicitar la postura del
grupo nuestro. 

Respecto al tema de la reserva de ley, las reservas,
incluso las de vino, tienen su explicación, y la reserva de ley, ya
expliqué en la comisión que se habla de reserva de ley cuando
existe una norma de rango superior que obliga a un desarrollo
de carácter legislativo; puse un ejemplo de la Constitución, en
el artículo 131, apartado tercero, que obliga, como así ha sido de
forma muy tardía, a la creación del Consejo económico y social,
eso es reserva de ley, es reserva de ley cuando nuestro estatuto,
en la creación del Sindic de Greuges, por ejemplo, obliga a un
desarrollo normativo, a una ley, eso es reserva de ley, lo demás
no es reserva de ley y les pasa como a los vinos que cuando no
tienen los años suficientes, no son reservas. Es decir, que en este
aspecto no hay reserva de ley. 

En segundo lugar, se ha hecho referencia a la supresión
de empresas públicas; bien, el Sr. Quetglas nos ha dicho cuál es
su parecer, que convendría que hiciese llegar a su partido y al
Gobierno de la nación porque en los presupuestos del año 91,
por ejemplo, dicen lo siguiente, se ha repetido después en otros
presupuestos, pero empezó en el 91, dicen lo siguiente,
textualmente: "Al objeto de contribuir a la racionalización y
reducción del gasto público, se autoriza al Gobierno durante
1991 para que, mediante real decreto, proceda a: a) Suprimir
organismos autónomos y entidades públicas creadas por ley",
continua, yo creo que lo que aquí se recoge es prácticamente lo
mismo, y luego ya hemos entrado en otros aspectos de accesos
a la empresa pública y tal, aquí ya hubo un debate que fue muy
clarificador, donde diferenciábamos lo que era derecho público

de lo que era derecho privado, quedó muy claro, las empresas
públicas, que yo sepa, ni Iberia, ni Aviaco, ni ninguna empresa
pública contrata su personal por un sistema de selección en
aplicación de la Ley de la función pública, porque no es de
aplicación, argumentar todo lo demás; de puerta falsa, bueno,
pues yo creo que ya estamos acostumbrados a estas cuestiones
y, en fin, no nos sorprenden en absoluto esas críticas que son tan
reiteradas. Yo sí quiero salir una vez más en defensa de los
principios de méritos, capacidad y publicidad y, desde luego, yo
creo que se han de respetar, pero se han de respetar
principalmente en el acceso a la función pública, porque en las
empresas privadas, repito, no es de aplicación, están sujetas al
derecho laboral, y eso es lo que hay en la selección del personal,
eso y no otra cosa. 

Por tanto, hemos de mantener el texto del Gobierno,
por las razones que antes apuntaba, ni hay reserva de ley ni,
desde luego, ustedes, cuando se suprimen empresas públicas,
tienen que explicarnos qué es lo que hacen con el personal,
evidentemente, lo que aquí se propone es la solución correcta,
que es la solución que se ha hecho en todos los sitios. 
Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Finalment, passam a
l’exposició de motius, on es mantenen dues esmenes del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. 

Que les dóna per retirades o ... ? 

Jo dic que s'hi mantenen aquestes esmenes, Sr.
Sampol, a causa que no hi ha hagut cap votació i, per tant, no es
poden considerar decaigudes, que tal vegada seria allò que es 
consideraria si hi hagués votació. Per tant, en tot cas, jo entenc
que s'ha de donar la paraula perquè es pugui produir la seva
defensa, sempre que vostè consideri que les dóna per
defensades o les dóna per retirades. 

EL SR. SAMPOL I MAS: 

Gràcies, Sr. President. Per agilitar el debat, i sobretot
per no discutir qüestions inútils, retirarem aquestes esmenes,
perquè no tenen sentit una vegada que els articles en els quals
se sustentaven o les esmenes les quals se sustentaven han estat
derrotades; per tant, es retiren. 

EL SR. PRESIDENT: 

Es retiren, però no hi ha hagut cap esmena derrotada,
no n 'hi ha hagut cap votada. Les hem de considerar retirades,
les hem de considerar retirades. 

Una vegada esgotat aquest debat, aquesta precedència
i causa que sembla que hi ha d'haver una modificació que
afectaria l'article 2 bis, on s'hauria de suprimir el punt 6.19, per
donar-lo per inclòs en el punt 6.20, aquesta presidència decreta
un descans de deu minuts a la vegada que insta els portaveus d
'aquest projecte de llei que mantenguin una reunió en el senat
per consensuar aquest aspecte. Per tant, es decreta un descans de
deu minuts i que hi hagi una reunió a la sala del senat. 

Recomença la sessió. 
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II.- Debat del Dictamen de la Comissió d'Hisenda
i Pressuposts sobre el Projecte de llei RGE núm. 2669/95, de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per al 1996.

Passam al segon punt de l'ordre del dia, relatiu al debat
final del Projecte de llei RGE 2669/95, de pressuposts generals
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 1996.
Al títol primer de l'aprovació de pressuposts no s'han presentat
esmenes. Passarem, idò, al primer debat, on s'ha agrupat des del
títol segon al vuitè, en els quals s'inclou des de l'article dos fins
a l'article 30. Perquè en quedi constància també en el Diari de
Sessions, la descripció dels títols és la següent: Títol II, dels
crèdits i les seves modificacions; Títol III, normes de gestió dels
pressuposts de despeses; Títol IV, de la concessió d'avals; Títol
V, normes de gestió dels pressuposts d'ingressos; Títol VI, de
les operacions extrapressupostàries, al qual no s'han presentat
esmenes; Títol, VII, de la intervenció del control financer i de
la comptabilitat; Títol VIII, relacions institucionals, i també
l'esmena d'addició d'un nou article. Se'n farà la defensa conjunta
pel temps fixat ja per la Junta de portaveus, deu minuts, amb
flexibilitat, com vam quedar. 

Per defensar l'esmena RGE 3762, del Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula el seu portaveu, Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES: 

Moltes gràcies, Sr. President. És una esmena que fa
referència al títol IV, article 19, apartat 2, que parla dels avals,
i va en el sentit de suprimir una frase, on diu "fins i tot
dessalació i potabilització", perquè consideram, Els Verds, que
el Govern no ha de donar facilitats als ajuntaments per obtenir
aigua amb sistemes que són cars, ineficients i contaminats, sinó
que, en tot cas, ha d'estimular i ajudar a millorar la gestió de
l'aigua, però per altres vies, com per exemple amb campanyes
d'estalvi, reparació de la xarxa de distribució, potenciar la
depuració terciària, etc. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, RGE 3631, 3632, 3633, 3635,
3637, 3638, 3642, 3643, 3645 i 3647 té la paraula el seu
portaveu Sr. Sampol. 

EL SR. SAMPOL I MAS: 

Gràcies, Sr. President. L'esmena número 3631 proposa
suprimir de l'article 3.1 simplement una frase que diu "i a les
normes de desenvolupament de la present llei ''. El redactat
quedaria: "els crèdits pressupostaris només es podran modificar
amb subjecció al disposat en aquesta llei i en la Llei 1/1986, de
5 de febrer, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears". El motiu d 'aquesta esmena, aparentment sense
importància, significa que amb aquesta simple frase s'introdueix
que el Govern, mitjançant normes de desenvolupament, podria
anar modificant aspectes fonamentals dels pressuposts: Les
normes de desenvolupament es concreten en decrets del Govern
en els quals s 'introdueixen conceptes, definicions, procediments
no contemplats ni en la Llei de pressuposts ni en la Llei de
finances, i posaríem com exemple el Decret 127/1993, on hi
havia distints articles que modificaven l'esperit dels pressuposts.

La pregunta que deixaríem a l'aire seria: De què serveix tot
aquest debat d'avui si posteriorment l'executiu pot modificar
aspectes fonamentals mitjançant normes de desenvolupament
d'aquesta llei? 

L'esmena número 3632 fa referència ... Nosaltres
proposaríem un altre redactat en el punt dos, que diria: "Article
6.2. El conseller d'Economia i Hisenda podrà generar crèdit a 
una partida pressupostària quan es produeixin majors ingressos
respecte dels pressupostats i amb el límit dels drets reconeguts
i liquidats corresponents als majors ingressos esmentats''. El
motiu d'aquesta esmena és que les generacions de crèdit han de
comptar amb finançament cert, per això, cal tenir els drets
reconeguts i liquidats per majors ingressos i no les previsions d
'ingressos, tal com proposa el text del Govern, ja que si només
ens quedam amb les previsions, tal vegada d'aquestes previsions
no es derivaran drets reconeguts i, com a conseqüència
d'aquesta manca de recursos es generaria un dèficit. 

A l'article 7.c, hi proposam també la modificació en el
sentit... Hi proposam el següent text: "No podran minorar ni
incrementar crèdits que, com a conseqüència de transferències
anteriors, hagin estat objecte d'increment o minoració
respectivament, fora que afectin crèdits de personal o es derivin
del traspàs de competències als consells insulars. El motiu
d'aquesta esmena és mantenir les prescripcions contingudes a la
Llei de finances, les quals no pretenen altra cosa que preservar
una gestió dels crèdits ajustada al sentit comú pressupostari. Si
una partida ha incrementat els seus crèdits via transferència és
perquè li eren necessaris per poder realitzar una despesa i, en
conseqüència, no hem de pensar que posteriorment aquesta
partida pugui ser objecte d'una reducció de crèdit, això
significaria que aquella ampliació de crèdit no tenia cap
justificació. Pel que fa les minoracions, exactament el mateix;
bon obrar ens diu que quan es transfereixen crèdits, és perquè
són sobrants i, en conseqüència, no hem de pensar que
posteriorment aquesta partida pugui ser objecte d 'un augment
de crèdit. 

Amb l'esmena 3635, proposam que els apartats a), b),
e) i d) de l'article 45.2 de la Llei de finances de la Comunitat
Autònoma quedin amb un altre redactat, el qual no llegiré per
falta de temps, simplement faré referència als motius que
l'inspiren. La nostra intenció és que no hem d'incloure les
transferències corrents com a despeses d'abast plurianual,
entenem que les transferències corrents no han de ser objecte de
transferències plurianuals, i això em pareix que es justifica amb
els seus propis termes. 

Passaria, per tant, a l'esmena 3637, que pretén
assegurar que els crèdits consignats per a satisfet de despeses
d'expropiacions no es puguin destinar a una altra finalitat. El
redactat que ens proposen a l'article 16.3.c) diu "excepte per
l'import que excedeixi el mínim exigit a l'apartat 2 anterior", "en
tot cas", proposam nosaltres, "no es podran fer amb
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transferències de crèdit al seu càrrec", és a dir, és totalment
injustificat que crèdits consignats per a satisfet de des peses per
expropiacions no es puguin destinar a una altra finalitat, i pensin
en el debat que hem tengut reiterades ocasions, en el qual
l'oposició ha denunciat que no es paguen les quantitats
d'expropiacions, es parla que el Govern deu prop de 5.000
milions de pessetes en expropiacions, i, si, a més a més, quan el
Govern té una obligació de consignar una partida pressupostària
per expropiacions, si, a més a més, la podem minorar mitjançant
transferències de crèdit, aleshores sí que és paper banyat. 

Hi vaig ràpidament, intent concentrar-me en els temes
més importants. 

A l'esmena 3643, on es regula que el conseller
d'Economia i Hisenda exercirà el control financer i d'eficàcia
dels serveis i de les inversions, nosaltres proposaríem que també
aquest control financer i d'eficàcia, que s'estableix d'ofici o a
instància del conseller, també pugui ser d'ofici o a instància de
la Comissió d'hisenda i pressuposts del Parlament de les Illes
Balears, creim que també el Parlament ha de poder instar la
realització de controls financers i d'eficàcia. 

Proposam unes modificacions també, en aplicació de
l'article 103 de la Llei de finances, a la documentació a
transmetre pel Govern al Parlament de les Illes Balears, hi
proposam que s'afegeixi una documentació addicional, que són
les operacions de tresoreria concertades pel Govern, la relació
de transferències de capital concedides a empreses i a famílies,
superiors a 500.000 pessetes, els estats comptables de les
empreses públiques i que en el segon mes de cada trimestre es
remeti la informació preceptiva per l'article 103 de la Llei de
finances, i finalment proposam afegir-hi una disposició
addicional que també modifica l'article 97 de la Llei de
finances, per demanar una informació addicional, com seria un
quadre demostratiu del romanent de crèdits resultants de la
liquidació del pressupost de despeses i l'estat demostratiu de
l'execució de les despeses amb finançament afectat, el motiu és
millorar la informació continguda en el compte de l'
Administració de la Comunitat Autònoma en relació amb
l'execució del pressupost de despeses, en aspectes fonamentals
com són, per una part, el romanent de crèdits generats durant
l'exercici, que tenen una importància significativa al'hora
d'explicar les modificacions dels crèdit i, per una altra part, les
despeses finançades amb fons finalistes. 

Finalment, proposam amb l'esmena 3647 que la gestió
dels programes corresponents al Pla de comerç i al Pla de
reindustrialització s'encomani als consells insulars que s'hi
mostrin disposats, el motiu és obvi, es tracta d'acostar
l'Administració al ciutadà i, aleshores, creim adequat que els
consells insulars gestionin el Pla de comerç i el Pla de
reindustrialització. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam a la defensa de les
esmenes del Grup Parlamentari Socialista números 3340, 3341,
3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3344, 3360, 3361, 3362, 3363,
3364,3 365, 3762, 3346, 3367, 3347, 3370 i 3368. Té la paraula
el seu portaveu, Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. En
primer lloc, un conjunt d'esmenes referides a allò que podríem
dir elements bàsics que articulen l'autorització pressupostària
que aquest parlament fa al Govern en relació amb el control, en
relació amb el coneixement i el grau d'autorització que aquest
parlament fa al Govern per gestionar les despeses autoritzades.
La primera, la 3340, pretén la correcció de la vinculació que
proposa el text a nivell d'article, traslladar-lo a nivell de
concepte, ¿que vol dir, això? Això té una interpretació clara, si
autoritzam que el Govern vinculi les seves despeses a nivell
d'article, el que estam fent és realment convertir en
absolutament inútil el 90% del debat que es produirà a partir que
entrem en els programes de despeses. Discutirem aquí si es
concedeix una subvenció a una determinada empresa pública, si
s'autoritza una despesa per un subconcepte concret de
transferència o de despesa corrent i, a l'hora de la veritat,
aquesta concreció que nosaltres aquí hem estudiat, en ponència,
en comissió i ara en plenari, la precisió estricta per la qual
s'autoritza a fer la despesa, queda absolutament invalidada amb
l'ús de l'article que nosaltres pretenem esmenar de la llei, que és
l'article segon, que diu que els crèdits estaran vinculats a nivell
d'article, és a dir, aquelles quantitats autoritzades per disposar
per a un concepte de despesa podran ser utilitzades per a un
altre de semblant, però no exactament el mateix, sense més
transcendència, sense cap tipus d'autorització, perquè això ho
farà automàticament un programa informàtic, invalida per
complet l'esperit de l'autorització pressupostària i, per tant,
nosaltres, amb un esforç d'admetre que l'executiu necessita
d'una certa flexibilitat en la gestió, no defensam ja la vinculació
a nivell de subconcepte, que seria el estrictament correcte, sinó
una vinculació d'un grau una mica més constrenyit a nivell de
concepte, és a dir, almanco respectar que aquelles coses que
s'autoritzen per a una despesa siguin per a un concepte similar
de despesa i no per a un altre essencialment distint. 
 

L'esmena 3341 demana que modificacions de crèdit
produïdes per l'autorització que aquest projecte de llei fa de
transferències entre distintes seccions, entre distintes
conselleries, perquè, per entendre'ns, en el Consell de Govern,
o transferències dins una mateixa secció que es fan al conseller
d 'Economia i Hisenda o alteracions també importants del
pressupost de la Comunitat Autònoma motivades per increment
de despesa autoritzada, perquè s'hagin produït increment
d'ingressos per distints conceptes, per variació d'actius
financers, per aportacions d'ens públics als pressupost, per
transferències de crèdit de l'Estat o per alienació de béns,
variacions substancials del pressupost que representen
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alteracions entre seccions, és a dir, alteracions del pressupost
"conceptualitzat" de manera administrativa, variacions dins una
mateixa secció, però en distints programes, és a dir, alteracions
del pressupost referides a la seva estructuració per programes o
alteracions del volum total, és a dir, de l'increment de despesa
autoritzada perquè s'ha produït un increment d'ingressos,
signifiquen alteracions suficientment substancials com perquè,
i això és el que defensa l'esmena, simplement es comuniquin al
Parlament perquè representen una modificació d'allò que aquest
parlament ha autoritzat. Retre compte immediatament al
Parlament i publicació en Butlleti Oficial de la Comunitat
Autònoma significa insistir en, i reforçar-lo, el caràcter
d'autorització parlamentaria que té la llei de pressupostos i, al
mateix temps, el control tant parlamentari, tant polític, com
ciutadà de l'exercici de la gestió pressupostària que fa el
Govern. 

L'esmena número 3355 també respon a la mateixa
lògica, demana que les incorporacions dels romanents líquids de
tresoreria que aquesta llei autoritza al conseller d'Economia i
Hisenda, a adjudicar a qualsevol secció, per qualsevol tipus de
programa, també és una modificació que pot resultar substancial
i podria resultar d'una envergadura econòmica important, també,
almanco, aquest parlament simplement en tengui coneixement.
A nosaltres ja no ens pareix raonable, i ho deim al marge de
qualsevol consideració de tipus personal, que sigui el conseller
d'Economia i Hisenda qui determini la incorporació dels
romanents líquids a determinats conceptes de despesa, perquè
entenem que això hauria de ser una concepció que hauria de
reflectir les prioritats governamentals i, per tant, semblaria més
lògic que això s'encomanàs al Consell de Govern, així no ho ha
volgut el Govern, dóna aquesta capacitat al conseller
d'Economia i Hisenda; nosaltres demanam que si això és
conseqüència d'una autorització parlamentaria, com és la llei de
pressuposts, al manco se'n doni compte al Parlament.
 

L'esmena número 3356 demana suprimir el caràcter
ampliable de la dotació per a serveis nous, i és absolutament
lògic. La dotació per a serveis nous és una tècnica
pressupostària absolutament lícita i legítima, però excepcional.
La dotació per a serveis nous significa pressupostar en un
capítol segon de despesa corrent quantitats que poden ser
finalment dedicades tant a despesa de personal com a despesa
d'inversió, com a despesa de transferències, perquè, el fet que
estiguin adscrits a serveis que es posaran en marxa al llarg de
l'exercici, fa difícil la seva pressupostació apriorística;
s'autoritza amb caràcter excepcional un sistema de
pressupostació que permeti durant el primer o el segon any,
l'autorització no és per més de dos anys, adscriure'l a distints
conceptes de despesa. El que no ha semblat raonable i, a més,
és contradictori amb la seva pròpia conceptuació d'allò que són
els serveis nous, és que aquesta autorització sigui ampliable, és
a dir, que, a més, el govern de la Comunitat Autònoma pugi
recollir doblers d'altres conceptes de despesa per dedicar-los a
aquest concepte.

Sé que el debat desperta poc interès entre els diputats,
però demanaria ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Continuï, Sr. Diputat. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 

... per l'esforç de concentració del diputat que els parli
... Agrairia al president que reclamàs una mica de silenci.
Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Continuï, Sr. Diputat. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 

L'esmena número 3357 també demana en el mateix
sentit la publicació dins el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma d'aquelles ampliacions i generacions de crèdit que
vénen referides a increments per serveis transferits de l'Estat,
serveis nous transferits de l'Estat, per la necessitat
d'instrumentar despeses derivades de sentencies, la necessitat de
fer front a despeses motivades per expropiacions o aquelles que
vénen derivades de la necessitat d'invertir amb caràcter
d'emergència per danys de caràcter catastròfic. Aquesta també
és una altra excepció més a la normalitat de l'autorització
pressupostària. Simplement demanam que, als efectes de major
control i coneixement del ciutadà, siguin publicades en el
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma en el termini de dos
mesos des de la seva publicació. 

L'esmena número 3358 i l'esmena 3359, perquè estan
relacionades una amb l'altra, fan referència al següent: L'article
6 autoritza el Govern de la Comunitat Autònoma, literalment,
a poder generar crèdit, diu que "el conseller d'Economia i
Hisenda podrà generar crèdit en una partida pressupostària quan
se'n puguin derivar majors ingressos als pressupostats i amb els
límits de la previsió d'aquests ingressos", ens sembla una
redacció desafortunada i excessivament ampla. Nosaltres
demanam que aquesta redacció estigui referida que la generació
de crèdits d'una partida pressupostària per majors ingressos es
produeixi només en el cas que es produeixin efectivament els
majors ingressos, perquè, si no, allò que feim és una autorització
que es podria utilitzar indegudament, i simplement amb una
expectativa d'ingressos no necessàriament massa raonable
podria generar-se un increment de despeses que després podria
o no complir-se. Si es tracta d'una previsió, aquesta previsió de
majors ingressos hauria d'estar inclosa en els propis
pressupostos; si s'autoritza l'increment de despeses motivades
per increment d'ingressos, només és justificable quan aquests
ingressos efectivament es produeixin, perquè si són a nivell
d'expectativa, haurien d'estar en el projecte de pressupostos. Per
tant, en nom d'una major precisió, en nom d'una major
possibilitat de coneixement i control, defensam aquestes dues
esmenes que autoritzin el Govern a generar majors despeses
només quan els increments d'ingressos s'hagin produït no quan
aquests siguin només una expectativa. 
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L'esmena número 3344 intenta suprimir l'excepció,
qualsevol excepció que es financin despeses corrents amb
despeses autoritzades per a capital. Ni tan sols en el cas
d'autorització de la Comissió d'economia i hisenda del
Parlament, no entenem aquesta excepció. Pensam que la
rigidesa amb que s'ha de complir el principi que les
transferències de crèdit mai no poden finançar despeses corrents
a través de despeses destinades a capital, perquè la distorsió que
això suposa en relació amb l'autorització pressupostària és
immensa i té conseqüències de molta transcendència, no ha de
tenir cap mena d'excepció, per tant demanam la supressió
d'aquest supòsit. 

L'esmena 3360 respon, una vegada més, a un reiterat,
graduat, un degoteig constant de modificacions de la Llei de
funció pública que s'estan introduint per via de la Llei
d'acompanyament o per via de la Llei de pressupostos, any rera
any, estan modificant substancialment una llei que jo crec que
era, no sé si encara es pot mantenir aquesta afirmació, una bona
llei, va tenir un elevat grau de consens, era una llei que
articulava de manera molt correcta l'exercici de les
responsabilitats financeres del Govern de la Comunitat
Autònoma, i els mecanismes de control parlamentari d'aquestes,
gota a gota es van buidant de contingut aquests elements que
proporcionen un coneixement, grau de possibilitat de control en
el Parlament de l'acció de gestió econòmica del Govern de la
Comunitat Autònoma. Però una de les modificacions que ens
pareixen molt importants, que s'introdueixen per la porta petita
per no aixecar massa debat, són algunes que fan referència a les
normes elementals de disciplina financera que el Govern de la
Comunitat Autònoma, com qualsevol govern, ha de tenir en
relació a la gestió pressupostària. Una d'elles és que no es
podran efectuar minoracions de crèdit en relació a partides que
hagin estat prèviament augmentades i viceversa. Això sembla
que és un element que proporciona una disciplina que quan
estava en vigor aquesta determinació legislativa de la Llei de
finances que el Govern de la Comunitat Autònoma havia de
complir escrupolosament i per tant havia d'anar alerta amb les
modificacions de crèdit, perquè sabia que en el moment que
havia produït una modificació que suposava la ( ... ) d'una
partida, aquesta partida després no podria rebre augments, en
canvi si es relaxa aquest principi es relaxa d'una manera
excessiva la capacitat que té el Govern d'alterar el pressupost,
perquè tanmateix si ara llevam doblers d'aquesta partida, si més
endavant les necessitam per incorporar-los, no hem de passar
pena perquè està suspès l'article que obliga a aquest element de
racionalitat i de reflexió profunda abans d'escometre una
modificació de pressupost mitjançant una minoració o un
increment d'una partida que, d'aquesta manera desapareix.

Per tant, nosaltres proposam el text original de la Llei
de finances que diu: "no es podran efectuar minoracions de

crèdit que hagin estat objecte d'increments anteriors ni es
podran incrementar els crèdits prèviament minorats, excepte en
els casos de crèdits ampliables o generables per les causes
exposades a l'article 5 de la present llei" que són aquelles que
llegíem a l'esmena ( ... ). 

La següent esmena, 3361, fa referència a exceptuar de
les limitacions de responsabilitat orgànica, d'autorització i
disposició de despesa de les partides en funció que aquestes es
troben a les seccions 31,34 o 36. No hi ha cap raó, senyores i
senyors diputats, per la qual les despeses que estan recollides a
la secció 31 tenguin un tractament distint en relació a la seva
gestió pressupostària que el tractament que té qualsevol secció,
sigui la 17, la 18, sigui la 13. Per què? Perquè la secció 31, en
aquest cas i en el cas concret d'aquests pressupostos, no està
recollint exactament uns serveis comuns sinó que desplega tot
un programa de despesa, un programa de gestió ordinària,
finançat per fons europeus com molts d'altres, però és un
programa ordinari de despesa. No és un programa
conceptualment distint, és el programa de foment ocupacional,
és el programa que està adscrit a la seva gestió a la Direcció
general d'ocupació i formació, perdonin si no dic el nom amb
exactitud però no el record. En qualsevol cas, és un programa de
despesa absolutament ordinari. No hi ha cap raó per la qual en
aquest programa de despesa les autoritzacions i les disposicions
no estiguin amb mans del Consell de govern, en mans del
Conseller, en mans dels distints òrgans, en funció de la quantia
autoritzada pel fet que estiguin adscrits a la secció 31. Això
semblaria que el Conseller d'Economia i Hisenda s'ha creat una
excepció a la seva mida per poder gestionar amb més amplitud
de criteri sense haver de donar compte al Consell de Govern un
programa de despesa, sense cap justificació, perquè si això pot
tenir justificació a la secció 32, per exemple, no la té de cap de
les maneres, ( ... ) em refereix, vull dir, el ( ... ) de transferències
als consells insulars o als ajuntaments, que estan autoritzades
per aquesta llei, no té possiblement cap raó d'ésser que
necessitin com a requeriment d'una autorització del Consell de
govern, però sí les de la secció 31 que resulta ésser un programa
de despesa ordinària, normal i corrent. 

Això mateix podem aplicar a I'esmena 3362, que fa
referència a la gestió de despeses de personal, gratificacions,
productivitat, etc., no hi ha absolutament cap raó que recomani
que sigui el Conseller de la Funció Pública, i no el Consell de
Govern en funció de la seva quantia, qui disposi d'aquesta
quantitat. És més, sembla que la transparència, el coneixement
públic que haurien de tenir aquest tipus de despeses recomanen
exactament el contrario És a dir, la submissió de la gestió dels
crèdits autoritzats per la secció 36 amb els mateixos termes i
amb les mateixes de quantia que es requereix per a qualsevol
altre programa de despesa. 

L'esmena número 3376 intenta corregir una altra
excepció més, un altre buidat més de contingut de la Llei de
finances, que intenta fer el text del Govern mitjançant el seu
article 10.7 que és la possibilitat de convertir en plurianual les
despeses corrents. Ens hem de referir al que significa el
concepte de despesa plurianual. La despesa plurianual té per
definició un caràcter també excepcional. Els pressupostos
s'aproven anualment, això és una mecànica absolutament
consagrada, ( ... ) dificultat de gestió, la principal són aquells
programes de despesa que per la seva pròpia naturalesa, per la
seva pròpia execució, necessiten una projecció plurianual. En
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aquests casos s'autoritza mitjançant la Llei de finances i la
pròpia llei de pressupostos que el Govern durant el període de
1996, en aquest cas, comprometi despeses d 'exercicis futurs
perquè s'han posat en marxa expedients de despesa que
requereixen una projecció plurianual. Això ve referit només a
que han d'ésser necessàriament despeses d'inversió o a aquelles
altres, per exemple, referides a lloguers, derivades d'obligacions
contractuals o d'obligacions de personal del Govern de la
Comunitat Autònoma o de qualsevol govern, que necessiten una
projecció ( ... ) per raons que el Govern de la Comunitat
Autònoma té una obligació contractual o mitjançant un altre
sistema que li requereix fer despeses enlloc d'exercici futur. El
que no és raonable és que aquesta excepció s'estengui sense cap
justificació a qualsevol despesa corrent, i això pretén la redacció
de l'actual articulat. Nosaltres pretenem la supressió
exclusivament de la paraula "corrent" de l'article 10.7. 

EL SR. PRESIDENT: 

Li comunic, Sr. Quetglas, que quasi ha doblat el temps
previst, per tant vagi acabant. Gràcies. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 

Gràcies, Sr. President. Comptava, prèviament, amb la
generositat de la Precedència, però com vàrem acordar a la
Junta de Portaveus, perquè l'agrupació, que en definitiva
redundarà en un abreujament del debat, obliga que el temps (...).
Però ja vaig acabant, Sr. President. 

L'esmena 3363 és una clàssica. Demana la supressió
dels mil durets de propina que es dóna als alts càrrecs de la
Comunitat Autònoma quan viatgen, tot i que se'ls paguen
absolutament totes les despeses. Això no té cap justificació, i
l'exemplaritat recomanaria suprimir-ho. 

L'esmena 3364 crec que, tenint en compte les
modificacions ( ... ) l'article al llarg del debat en comissió, ha
d'ésser retirada. La 3364 queda retirada. 

L'esmena 3367 és una conseqüència del debat que ja
hem tengut. No el vull reiterar. Fa referència a l'autorització al
Govern d'assumir deute, d'emetre deute, i per tant endeutar-se,
amb motiu de la no-recaptació per l'impost sobre instalAlacions
que incideixen en el mediambient. És, ja ho hem debatut vàries
vegades i no s'ha de repetir aquí, és ( ... ). En qualsevol cas
nosaltres coherentment amb la nostra posició contraria a
l'existència d'aquest impost, demanam la retirada de
l'autorització de l'emissió d'aquest deute. 

L'esmena número 3347 és una esmena que intenta
millorar la precisió terminològica, la correcció de l'expressió,
substituint "deute públic" per "operacions d'endeutament",
perquè així resulta de l'estructura de la qual el Govern de la
Comunitat Autònoma estableix un endeutament davant tercers,

que no està dibuixat com a deute públic sinó com a altres tipus
d'operacions d'endeutament que nosaltres volem que estiguin
sotmesos als mateixos controls i a la mateixa consideració que
la resta de deute a la Llei de finances. 

L'esmena 3370 també és una precisió terminològica
que pretén la substitució de la paraula "normativa" per la
paraula "reglamentària", perquè aquesta és l'autorització que es
dóna al Govern en aquesta llei. 

Per últim, voldria glossar molt lleugerament però amb
una certa insistència l'esmena número 3368. L'esmena 3368
estableix una cosa que volem suprimir de la redacció, que és 
la capacitat fiscalitzadora prèvia de l'intervenció general de la
Comunitat Autònoma en els avantprojectes de llei. Nosaltres
entenem que això és un contrasentit absolut, que és la submissió
d'una cosa que al final ha d'estar sotmesa a la capacitat
parlamentaria, que és una capacitat legislativa plena, de fer i
desfer, de contreure despeses o ingressos de la Comunitat
Autònoma, que de cap manera pot estar sotmesa a una
fiscalització prèvia que està en els mateixos termes que
qualsevol despesa del Govern de la Comunitat Autònoma. Les
iniciatives legislatives no poden estar sotmeses a intervenció
prèvia. Les iniciatives legislatives que han de passar per aquest
parlament, els avantprojectes de llei, han de tenir, han de gaudir
de la plena capacitat d'aquest parlament de decidir sobre elles,
i de cap manera poden estar sotmeses a la intervenció d'un òrgan
estrictament administratiu, la funció del qual no és més que el
control de la legalitat. És a dir, el control de la submissió de la
despesa a les lleis vigents, però de cap manera pot intervenir en
les lleis encara no vigents sobre les quals aquest parlament és
absolutament i totalment sobirà i no pot estar sotmès a la
censura prèvia d'un òrgan administratiu.

Sr. President, agraïm la seva benevolència amb el
tracte rebut pel temps. Don per defensades totes les esmenes del
meu grup a l'articulat de la Llei de pressupostos. Gràcies.
 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per fixar posicions dels
diferents grups que no han intervengut, per part d'Esquerra
Unida té la paraula el seu portaveu, el Sr. Grosske. 

EL SR. GROSSKE I FIOL: 

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, respecte
a l'esmena presentada pel Grup Mixt, nosaltres votarem
favorablement. No es tracte tant d'una esmena referida a la
regulació de la gestió pressupostària sinó d'una esmena de fons
establint unes limitacions a determinades polítiques que ni
l'esmenant ni el Grup d'Esquerra Unida comparteixen, com és
l'arbitri de determinats mètodes d'obtenció d'aigua potable que,
en definitiva, no ens semblen els més correctes i que van
associats a costos econòmics i mediambientals importants. Per
tant, votarem a favor de l'esmena presentada pel Grup Mixt,
com votarem a favor de les esmenes presentades pel Grup
Nacionalista PSM i el Grup Parlamentari Socialista. Són,
bàsicament, esmenes que tendeixen a un major control
parlamentari de la gestió pressupostària, a unes majors
limitacions de la capacitat del Govern de maniobra en aquesta
gestió pressupostària. Per tant, a una certa garantia que allò que
aprovi aquest parlament en definitiva serà allò que es farà
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pressupostàriament al llarg del proper exercici, en aquest sentit,
ens semblen, en termes generals, esmenes de caràcter positiu. 

Així de les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
Nacionalista la referida a un major control de les modificacions
de crèdit, les esmenes referides a evitar possibles dèficits futurs
mitjançant determinats mecanismes de generació de crèdit, i
l'esmena, d'un altre caire però que també ens sembla interessant,
la 3647 relativa a un major paper dels consells insulars en la
gestió de determinats plans. 

Respecte a les esmenes del Partit Socialista, igualment
votarem, com he dit abans, favorablement. Ens sembla correcte
la limitació que intenten establir a la 3340, amb la limitació de
la vinculació de crèdit, també les limitacions de les
modificacions del crèdit per part del Govern, algunes en la línia
d'altres esmenes presentades pel Grup Parlamentari
Nacionalista, les esmenes 3355 i 3356 referides a un major
control parlamentari i fins i tot a un major control en general
mitjançant la publicació en el Bocaib de determinades
ampliacions i (...) de crèdit, la limitació de la capacitat de
maniobra del Conseller d'Economia i Hisenda a la gestió
pressupostària de determinats conceptes: Hi ha una esmena que
és de bon gust, que és la famosa esmena de les 50000 pessetes
afegides al pagament de les despeses generades pels viatges, a
més l'argument de les propines i tot això és particularment...
desafortunat des del nostre punt de vista. Per tant, és una
esmena de bon gust, i seria interessant que es retiràs,
independentment de la quantia econòmica que això signifiqui.
Així mateix ens sembla correcte la limitació que s'estableix a la
quantia unitària dels avals i a les operacions d'endeutament per
necessitats de tresoreria. 

Per tant, per tots aquests criteris i sense ànim de fer
una relació exhaustiva, Esquerra Unida votarà favorablement a
les esmenes presentades. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Jaén i Palacios.

EL SR. JAÉN I PALACIOS: 

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores
diputados. Yo me he tomado el trabajo, como primera actitud
ante los presupuestos, de iniciar un análisis comparativo de lo
que era el texto del proyecto y el de la ley aprobada, ( ... )
articulado, y hacer esa comparación precepto por precepto de
los presupuestos de esa fecha con los actuales. Y bueno, salvo
pequeñas diferencias, que fundamentalmente afectaban al
artículo 1 en cuanto al endeudamiento o al déficit que se
contemplaba, la verdad es que no podemos decir que haya
diferencias substanciales entre un texto y otro. Bien, si estas
diferencias no son sustanciales en el texto del proyecto del
Gobierno respecto a la Ley de presupuestos del 95, tampoco las
enmiendas que se han presentado aquí son diferentes de las
presentadas año tras año. Y no son enmiendas clásicas, porqué
por clásico se entiende ( ... ) correcta, todo aquello que se ajusta
( ... ) a los cánones griegos o romanos, y no son clásicas esas
enmiendas sino que son antiguallas parlamentarias porque
algunas de ellas llevan más de doce años reiterando una y otra

vez ... , y por tanto las posiciones son muy conocidas respecto
a esta última a la que usted hacia referencia y ( ... ). 

Hecha esta introducción, mi obligación es contestar a
las enmiendas presentadas, pero la imposibilidad de detalle de
una por una me obliga a esa agrupación. Yo creo que incluso la
cortesía parlamentaria me obliga a entrar en algunas cuestiones
a pesar de que ya se han reiterado, como he dicho, enmiendas
que son muy conocidas. Yo creo que desde la oposición, lo
encuentro legítimo y seguramente en este caso otros haríamos
lo mismo, opinen que el texto del Gobierno cada vez sea más
rígido, sea menos flexible, mientras que desde el Gobierno la
gestión presupuestaria tiene que ser ágil pues evita que las
vinculaciones de crédito que usted propone puedan ser
afectadas, esto también es normal para evitar esas
modificaciones ( ... ). Se habla también, en muchas ocasiones,
de la necesidad de publicar las modificaciones de crédito.
Bueno, tampoco no es normal porque no son cuestiones que
afecten a terceros. Y en otras ustedes contemplan la
modificación del artículo 103 de la Ley de finanzas con un texto
muy extenso, dos hojas concretamente, cuyo contenido ustedes
pretenden modificar. Hay también desde diversos grupos, una
cuestión en el tema de los avales, y también ( ... ). Yo tengo que
decir que las mismas que presentan lo que hacen es proponer la
reducción de los avales, de los porcentajes en concreto y de sus
cuantías. Y nosotros no podemos estar de acuerdo por lo que
ahora diré a continuación. 

Respecto a los proyectos del año 95, el tema de los
avales, hay una reducción importante. Fíjense ustedes que en
esta comparación, siempre es importante hacerla, hay 1.300
millones de pesetas menos para el Ibasan. Hay una previsión de
700 millones menos para la Sociedad ( ... ) de Mallorca, y 100
millones menos para los consorcios locales. Proponer
reducciones más drásticas que estas que se han hecho aquí,
puede hacerse, pero yo creo que aprobarlas es un poco
arriesgado, salvo que eso intente poner en peligro la aprobación
de esas enmiendas que el Gobierno tendría dificultades para
poner en marcha los instrumentos ( ... ) de nuestra economía y
la colaboración con las empresas públicas que antes citaba.
También se intenta limitar las operaciones de crédito al 10%. El
texto del proyecto recoge el 15% y ustedes pretenden una
reducción de 5 puntos. Yo creo que la Ley de finanzas, ese es el
texto original de la Ley de finanzas, del 10%, en su artículo 74
también prevé el mismo texto, la Ley de presupuestos podrá
modificar ese porcentaje. Y ya sabemos aquello de que lex
posterior derogat lex anterior. Quiero decir que viene una ley
de presupuestos y por tanto deroga lo que dice la Ley de
finanzas con toda normalidad. Y no es inusual, por otra parte
este porcentaje suele ser muy habitual en otros presupuestos de
otras comunidades. Pero es que además hay muchas que superan
ese 15% y lo fijan en el 20%. 

Entramos en otra enmienda importante, que es la que
hace referencia al Impuesto sobre instalaciones que inciden en
el medio ambiente. Se propone, desde el Grupo socialista,
también desde el Grupo Nacionalista PSM, eliminar la
posibilidad de las deudas pendientes por ese impuesto.
Impuesto, dicho sea de paso, que ustedes también lo han
recordado, ha recurrido desde el año 92, pero que el Gobierno
tiene que hacer esa previsión. Recordar también que era habitual
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que esa previsión existiese pero que el Gobierno no ha hecho
uso de la misma en el pasado ejercicio. ¿Pero qué sucede? Pues
que hay una resistencia de los contribuyentes, porque dos
también es plural, y las dos empresas afectadas por el impuesto
defendiendo sus derechos legítimos tienen planteada esa
resistencia al pago del impuesto. Entonces, las liquidaciones se
practican, porque hay derechos liquidados, pero no hay
ingresos, y si en algún momento es preciso que el Gobierno
acuda a esa ( ... ) de tesorería por problemas varios, pues
entonces tiene que hacer uso de ese endeudamiento. 

Bien, reiterar después de lo anterior que son enmiendas
muy habituales ( ... ), están muy discutidas, vinculaciones de
crédito, por una parte, modificaciones de crédito por otra. Creo
que en definitiva las posiciones ya están muy claras de años
anteriores. Dicho esto me parece que hemos de votar en contra
de las enmiendas que presentan al texto articulado, si bien hay
que decir que alguna hemos aceptado, no recuerdo exactamente
cuantas, pero me parece que un par de ellas en el trámite de
ponencia. Una porque había errores materiales manifiestos y
seguramente otra porque mejoraba en algunos aspectos, a
nosotros nos parecía que mejoraba, el texto que el Gobierno
remitió a la cámara en su momento. Muchas gracias, Sr.
Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam al debat número 2
de les disposicions addicionals, nova disposició transitòria i
exposició de motius. La defensa d'aquestes esmenes es farà
conjuntament, també per un temps de deu minuts.

Per part del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, per
defensar les esmenes RGE núm. 3648 i 3651, té la paraula e!
seu portaveu, Sr. Pere Sampol. 

EL SR. SAMPOL I MAS: 

Gràcies, Sr. President. Em concentraré, bàsicament,
amb l'esmena 3648 que proposa la supressió de la disposició
addicional segona. Un any més, i ja hem perdut el compte,
mitjançant el text articulat de la Llei de pressuposts es suspèn la
convocatòria de proves selectives. El resultat és que després de

tants d'anys sense proves selectives hi ha una situació totalment
inestable dins la plantilla de l'administració de la Comunitat
Autònoma. Avui hem estat discutint altres disposicions, com per
exemple aquesta espècie de gabinet que es pretén fer a la
Presidència del Govern, tot el tema de la regulació de les
comissions de serveis, la supressió del termini màxim de dos
anys per aquestes comissions de serveis, i tot això afegit a la
suspensió de la convocatòria de proves selectives dóna una
situació d'intineritat total dins la plantilla de l'administració de
la Comunitat Autònoma. No sé si és una afirmació exagerada,
però alguns sindicats ens han manifestat que entre que entre
interins, entre persones en situació de comissió de serveis i
ocupació provisionalment de llocs de feina, ens parlen que un
40 i tal vegada un 50% del personal de l'administració de la
Comunitat Autònoma està a aquestes situacions d 'interins de
comissió de serveis de llocs de feina 
provisionals. Naturalment això és totalment irregular, creim que
va en detriment de la qualitat del lloc de feina, creim que des
motiva el personal funcionari, i va en contra de la carrera dels
funcionaris. Per tant, proposam la supressió d'aquesta disposició
addicional segona, i creim que dins l'any 1996 s'haurien de
convocar proves selectives. 

L'esmena 3651, en definitiva, proposa ampliar la
documentació a remetre al Parlament amb el quadre demostratiu
del romanent de crèdit resultant de la liquidació del pressupost
i l'estat demostratiu de l'execució de les despeses en
finançament afectat, detallat per partides dels pressuposts
d'ingressos destinats al nou finançament. Creim que aquesta
informació addicional que transcriu la Llei de finances és
positiva, adreçada a augmentar el control del Parlament i la
informació que els diputats han de tenir de l'execució dels
pressuposts. Moltes gràcies. 

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr.
President en la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Sampol. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, s'hi mantenen les esmenes 3371, 3350, 3374, 3375,
3349, 3351, 3352, 3353, 3354 i 3373. Per defensar-les, té la 
paraula el Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 

Gràcies, Sr. President. Efectivament, coherentment
amb l'exposició mantinguda anteriorment, també a les
disposicions addicionals i a l'exposició de motius, el conjunt 
d'esmenes intenta cercar un major grau de control i de
compromís del Govern en l'autorització pressupostària que
aquest parlament li donarà. Sr. Jaén, ( ... ) agilitat, eficàcia,
quantes lesions al principi de la divisió de poders s'han comes
en nom d'aquests principis? Jo em nego, com qualsevol
demòcrata que dugui les conviccions ben interioritzades dels
principis de responsabilitat parlamentaria, de control
democràtic, a creure que agilitat i eficàcia siguin antitètics de
control, de participació, de coneixement, de transparència, al
contrari, al cap i a la fi la història està plena d'exemples que
demostren que aquells executius que tenen un major grau de
control, de transparència, de participació, són a la llarga més
eficaces que aquells que oculten la seva llibertat de gestió sota
l'excusa de l'agilitat. 
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En aquest sentit, mantenim, per les mateixes
argumentacions exposades pel Sr. Sampol, l'esmena número
3371. Any rera any, tal com veim que passa a la Llei de
finances, a la Llei de funció pública, s'està produint una buidor
del seu contingut per incompliment reiterat de les disposicions
a la seva lletra i el seu esperit. Un any més seguim sense
convocar oferta pública d'ocupació, seguim sense convocar
concursos, seguim sense convocar proves selectives. Això
distorsiona la realitat dels principis que consagra la Llei de
funció pública en relació a l'accés a la funció pública, la
possibilitat d'accés dels ciutadans a la funció pública i les
maneres d'adquisició dels llocs de feina previstos regularment
a la pròpia llei. Nosaltres pensam que ja està bé, que quatre anys
successius d'excepcionalitat comencen a ésser massa, i que el
Govern de la Comunitat Autònoma, donada l'estructura de la
seva plantilla, la gran quantitat de comissions de serveis, que es
veu obligat a perllongar pel fet que no existeixen ben articulats
els mecanismes d'accés normal a la funció pública i al lloc de
feina, creim que el Govern de la Comunitat Autònoma ha de
convocar una oferta pública d'ocupació, ha de convocar concurs
de trasllat, ha de convocar proves selectives per accés a la
funció pública. 

L'esmena 3350 és un altre clàssic. Jo crec que el Sr.
Jaén maneja una edició antiga del diccionari que remet
exclusivament l'accepció de "clàssic" als cànons romans i grecs.
"Clàssic" també vol dir tradicional, repetitiu, històric, etc. És
una esmena que demana a la Comunitat Autònoma que es retiri
de Bon Sossec, que posi en venda la seva participació de 425
milions de pessetes de la Societat Balear de Capital Risc i els
recuperi, en congruència amb arguments reiteradament exposats
que don per repetits en aquest debat. 

L'esmena 3372 no sé si està retirada, si no ho està la
retir en aquest moment.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Quetglas, no figura dins l’ordre del debat. Està
retirada.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 

Gràcies. L'esmena 3374 no deixa de tenir un punt
d'ironia, prec al Sr. Matas que presti atenció a la formulació
d'aquesta esmena, diu que "el Govern corregirà el programa
informàtic del pressupost de tal manera que els conceptes
resultin comprensibles en la seva totalitat". Crec que després de
les glosses de la introducció de la informàtica i de les noves
tecnologies aquest disseny de futur de les Illes Balears al qual

és tan aficionat a fer el Sr. Matas, el mínim que podria fer és
agafar el seu programa d'elaboració de pressupostos i no
deixar-nos a mig respirar quan llegim les frases que diuen
"inversions de caràcter im ... " i ens deixen així, sense saber
exactament com continua. Això quan són comprensibles, perquè
n'hi ha unes altres que realment són molt més complicades
d'entendre. Simplement donant un segon camp de línia,
probablement, es podran desenvolupar de tal manera que
s'entenguin. No és una broma. Crec que no és exigible que els
diputats d'aquest parlament tenguin els coneixements suficients
per traduir de les quatre o les sis xifres del concepte tot allò que
es vol dir. L'elaboració pressupostària en el Parlament ja és prou
complicada, i basti aquesta cridada d'atenció perquè, esper que
així sigui, el Govern de la Comunitat Autònoma prengui les
mesures perquè la documentació que es remet a aquest
parlament sigui llegible i 
comprensible per a tothom. 

L'esmena 3375 demana la supressió de la figura del
Conseller sense cartera, un altre clàssic. Vaig dir a la comissió,
i ho reiter, que no demanam la supressió del Conseller sense 
cartera, persona per la qual sentim el més absolut respecte
personal, però sí demanam la supressió de la figura donada la
inutilitat de la seva presencia en el Govern, reiterada i
manifestada en la seva compareixença davant la comissió
corresponent per donar comptes de la seva suposada activitat, i
donat l'escàs interès que sembla que li promou aquest debat
pressupostari, suposadament, la mare de tots els debats
pressupostaris. 

L'esmena 3349 proposa l'addició d'una disposició
transitòria nova, on s'intenta que I'Institut Balear d'Estadística
recuperi el seu caràcter d'organisme autònom amb personalitat
jurídica pròpia, que el doti, en primer lloc, d'una major capacitat
d'autonomia de funcionament, d'una major agilitat per poder
efectuar convenis i maneres de gestió pròpies d'un institut
d'estadística, que en el mateix temps li garanteixi un major grau
d’independència que l'existència d'un institut d'estadística, com
un servei normal adscrit al Govern, signifiqui poder posar en
tela de judici una cosa que ha d'ésser essencial en l'elaboració de
les estadístiques, que és l'absoluta i total independència de
criteri i que nosaltres reiteradament hem demanat en aquest
parlament que se li torni donar aquesta forma.

La resta d'esmenes es mantenen a l'exposició de
motius. Nosaltres, simplement, demanam que de l'exposició de
motius es suprimeixin aquelles coses que no són veritats,
expressions com "la màxima contenció de la despesa corrent i
priorització de l'activitat inversora", perquè com han demostrat
durant els debats, especialment durant el debat de totalitat i com
es posarà de manifest al llarg del debat de les distintes seccions
mitjançant les esmenes parcials que s'han presentat, no és cert,
no és cert que aquest pressupost prioritzi la inversió, no és
veritat que aquest pressupost contengui la despesa corrent. Per
tant, demanam la supressió d'aquestes expressions de l'exposició
de motius. També proposam la supressió d'una referència a la
racionalitat, en concret, "la racionalitat i eficàcia de la gestió
d'ingressos i despeses es garanteix d'acord amb la correcta
definició d'objectiu i del seu seguiment", amb coherència amb
les esmenes presentades pel nostre grup, nosaltres consideram
que això no és així, per tant ha de desaparèixer de l'exposició de
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motius, així com referències a la transparència, a la política de
contenció de la despesa en matèria de personal i a l'autorització
de dissolució d'empreses públiques del govern.

En relació a l'exposició de motius que nosaltres
intentam, mitjançant esmenes parcials, buidar-lo del seu
contingut, també voldria fer una crida d'atenció. A mi em
sembla que l'exposició de motius d'una llei, la Llei de
pressupostos, que determina les prioritats de despesa, la llei que
plasma concretament tots els objectius formals d'un govern per
a un any determinat, no es pot despatxar amb 26 línies. No es
pot despatxar amb 26 línies que són fotocopies de les 26 línies
de l'any anterior. Crec que això és una manca de respecte no
solament cap aquest parlament, sinó una manca de respecte cap
al propi govern, cap a la seva pròpia actuació com a
assenyalament d'objectius, de prioritats que, any rera any, per
raons òbvies no són exactament els mateixos i no es poden
despatxar amb aquest laconisme, amb aquesta manca
d'entusiasme que demostra la manca d'entusiasme que, en
general, ha tengut el Govern de la Comunitat Autònoma
respecte als pressuposts del 1996. Gràcies, Sr. President

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Ara són les 13.30 i
hauríem de procedir a votar, no obstant això com que faltes dues
intervencions acabarem el debat i una volta conclòs votarem el
Projecte de llei de mesures de compensació, tal com està
previst. Per tant, per fixar posicions, per part d’Esquerra Unida,
té la paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres votarem a favor de les
esmenes presentades pel Grup Nacionalista i pel Grup
Socialista. En concret, manifestam la nostra adhesió molt
significada a la 3648 del PSM i a la 3371 del Grup Parlamentari
Socialista. Realment, és dramàtica la renúncia a les proves
selectives d'ingrés i als concursos de trasllats a aquesta
comunitat autònoma. El Sr. Jaén i Palacios reclamava
flexibilitat en la gestió pressupostària, la gestió en matèria de
personal no és que sigui flexible, converteix la funció pública
d'aquesta comunitat autònoma en un autèntic xiclet, en una cosa
magmàtica, presidida per la provisionalitat, presidida per la
manca de rigor en la seva gestió. Votarem favorablement a
altres esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista,
unes més importants que les altres, el tema que els pressuposts
( ... ) els conceptes ho agrairà molt un grup com el nostre,
recentment arribat a aquest parlament i, per tant, té menys eines
per llegir frases entretallades en els pressuposts d'aquesta
comunitat. 

Votarem a favor del tema de l'Institut Balear
d'Estadística que ja ha estat objecte de debat en el període de
sessions anterior. La candorosa esmena relativa a la recuperació
dels 450 milions del Bon Sossec també comptarà amb el nostre
suport. En l'exposició de motius nosaltres pensam que el que
s'han de fer és exposar motius, és a dir, expressar objectius que
han presidit la redacció del pressupost. Efectivament, no és
correcte canviar els criteris, els objectius, per afirmacions
categòriques d'assoliment d'aquests objectius. Es pot plantejar
la redacció de la despesa corrent com un desideràtum que ha
presidit la confecció del pressupost, però jo crec que no és

correcte formular-ha com si tenguessin la mínima despesa
corrent possible, perquè probablement això no és una afirmació
rigorosa. Així mateix, dins l'exposició de motius, tampoc no
estam d'acord quan es parla de supressió d'empreses públiques
per reducció de la despesa. Les empreses públiques es poden
crear o eliminar en funció de la funció que compleixin, de la
seva utilitat o inutilitat per a la Comunitat Autònoma. La
variable de la despesa, per si mateixa, crec que no és una
variable determinant, perquè per aquestes cinc-centes el que
s'hauria de fer és suprimir-les totes. Per tant, ens sembla una
exposició de motius tan breu com desafortunada, en aquest
sentit donarem suport a les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Socialista a aquests apartats. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Jaén i Palacios. 

EL SR. JAÉN I PALACIOS: 

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores
diputados. Bueno, no tenía intención de ... , en mi primera
intervención supongo que el tono irónico, en el sentido de
ironía, el Sr. Ouetglas lo recogía, pero no era mi intención, nada
más que esa ironía en el sentido de que evidentemente las
palabras, como usted bien sabe, tienen muchas acepciones.
Incluso hay palabras que son polisémicas, que la misma palabra
significa mucho más cosas. Lo de clásico lo decía porque sus
enmiendas llevan 12 años y no 2.000 años, pero a veces en los
presupuestos 12 años de una enmienda son casi 2.000.

Empezaremos por la enmienda que seguramente podría
entrar en el Guinness parlamentario, porque presentar una
enmienda para modificar el programa informático de un
gobierno no es propio de un texto articulado de una ley de
presupuestos. Creo que ahí ustedes ... , en fin, no se que
expresión colocarle pero creo que lo han hecho con un tono
también un poco de ... , con la seriedad parlamentaria, pero
vamos con un tono para poner de manifiesto, seguramente,
errores que hay en el texto de los presupuestos. Yo también les
diría, con tono distendido, que seguramente en la didáctica hay
muchas maneras de hacer las cosas. No creo que el Gobierno
con los presupuestos pretendiera eso, pero no viene mal que uno
de vez en cuando ( ... ) algún error que se pone incluso
intencionadamente, como lo que se entiende como un distractor,
para que la gente diga "bueno, ¿qué es lo que pasa aquí?".
Errores de ese carácter no creo que impliquen entrar en
didácticas interrogativas o expositivas, ni tampoco merece la
pena detenerse en una enmienda de esta naturaleza que me
parece que no tiene entidad. 
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Pero bueno, se han referido mucho a la suspensión,
otro año más, del artículo 42 de la función pública. ¿Es verdad?
Es verdad. Y se han dado cifras que yo creo que son exageradas,
porque no son las cifras que nosotros tenemos a nuestro alcance.
Es verdad que con esta medida, lo ha dicho el Gobierno y se ha
reiterado en más de una ocasión, se intenta la reducción del
gasto público, no una consolidación definitiva de eso, porque
los interinos que acceden a un puesto de trabajo, pues acceden
por la vía de un bolsín de personas que ya se han presentado a
unas pruebas selectivas y, por tanto, acceden por esa vía en
función de su titulación, de los grados y niveles que tienen, en
definitiva, de la titulación que tienen. 

La enmienda 3351 creo propone cosas innecesarias,
porque los remanentes de crédito que resultan de la liquidación
tienen el mismo nivel de especificación que el que se hace en
otros sitios. El mismo nivel, se especifican igual, por tanto a
efectos de homogeneización conviene que queden así. Acceder
a lo que pide supondría una carga burocrática innecesaria que
no redundaría en beneficio ninguno. 

También hay otra muy curiosa, la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista número 3350, que dice "la Comunidad
Autònoma recuperará los 425 millones invertidos en la
Sociedad Balear Capital Riesgo". Esto puede ser un deseo que
todos compartimos. Pero el problema es que ustedes tienen que
decir como se recupera esa cantidad, porque cuando se venden
unas participaciones o unas acciones de un capital social de una
compañía mercantil, hay un comprador y hay un vendedor, el
precio se fija siempre, como se dice en todos los documentos,
de mutuo acuerdo entre el comprador y el vendedor. Es posible,
yo lo dudo, que se venda más, por una cantidad superior a 425
millones, pero es imposible fijar esa cantidad (... ) en la
enmienda. Eso es imposible. 

La 3372 debe ser retirada, porque la venta de
participaciones en compañías o entidades ya se regula por ley de
acompañamiento. Perdón, me dicen que ya está retirada, y 
lo digo nada más. 

En el tema del Conseller sin cartera, no entraré porque
es una enmienda "clásica", como usted acaba de decir, y es
facultad del Presidente del Gobierno, a tenor de la Ley de
régimen jurídico de esta comunidad autónoma, decir cual es la
composición del Gobierno, que conselleries tiene que haber, por
tanto dejemos al Presidente del Gobierno, ( ... ) del ejecutivo,
que estructure su gobierno como bien le parezca. 

También quiero añadir que el Instituto Balear de
Estadística ya es un tema muy discutido. Ha habido mociones,
proposiciones no de ley, en fin, se suprimió el Ibae y el Ibap en
función de esa reducción del gasto público en los presupuestos
de la Comunidad. Este también es el criterio que ha seguido el
Gobierno de la nación por otras cuestiones. 

Por último, referente a la exposición de motivos,
podríamos aprobarle todas las enmiendas, todas. ¿Y qué
significaría? Pues nada en absoluto, porque la exposición de

motivos es lo que es y no otra cosa. Pero nos parece que debe
prevalecer el texto del Gobierno, porque lo ha presentado así,
¿Seguramente podría ser más extenso? Sí, en otras ocasiones lo
ha sido. En estos momentos ha sido más breve, por tanto,
tampoco le doy una gran importancia, porque las enmiendas a
la exposición de motivos no son relevantes en ningún caso.
Votaremos en contra, Sr. Presidente, de todas ellas. Muchas
gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Esgotat aquest debat, tal
com estava previst, passarem a la votació de totes les esmenes
debatudes i a la votació de la totalitat dels articles del Projecte
de llei de mesures d'acompanyament, tal com estava previst.
Deman a les senyores i als senyors diputats que ja que s'hauran
de fer moltes votacions prestin la màxima atenció possible, a la
vegada que també, des d'aquest moment, no deixin entrar ni
sortir ningú de la sala mentre es procedeix a la votació. 

Començam pel títol del dictamen, no s'hi mantenen
esmenes. Votam el títol del dictamen. 

Vots a favor, es valen posar drets? Poden seure, moltes
gràcies.
 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Vots a favor 31, vots en contra, cap, abstencions 28:
Queda aprovat el títol del dictamen.

A l'article 1 del dictamen s'hi manté l'esmena 3094 del
Grup Parlamentari Socialista de supressió total de l'article.
Anam a votar l'esmena 3094. 

Vots a favor de l'esmena, es valen posar drets, per
favor? Poden seure, gràcies. 

Vots en contra, es valen posar drets? Poden seure,
gràcies, 

Abstencions? No n 'hi ha. 

Vots a favor 16, vots en contra 43, abstencions, no n'hi
ha. Queda rebutjada l'esmena. 

Passam a votar l'article 1 del dictamen. 

Vots a favor, es valen posar drets, per favor? Poden
seure, gràcies. 

Vots en contra? Poden seure, gràcies. 

Abstencions? 

Vots a favor, 39, vots en contra, 16 i 4 abstencions. 
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Queda aprovat l'article 1 del dictamen. 

A l'article 2 i 2bis del dictamen no s'hi mantenen
esmenes. Passam a la votació de l'article 2 i 2bis d'aquest
dictamen, indicant que es suprimeix el punt 6.19 ja que està
inclòs dins el punt 6.20 i, per tant, es farà la seva ... Sí, Sr.
Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 

Gràcies, Sr. President. Demanam votació separada de
l'article 2 i 2bis. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Així es farà. 

Senyores i senyors diputats que votin a favor de
l'article 2, es volen posar drets, per favor? 

S'aprova per unanimitat. 

Senyores i senyors diputats que votin a favor de
l'article 2bis, es volen posar drets, per favor? Poden seure,
moltes gràcies. 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovat per 31 vots favorables i 28 abstencions.

Passam a l'article 3 del dictamen. S'hi manté l'esmena
3095 del Grup Parlamentari Socialista de supressió total de
l'article. Passam a votar l'esmena 3095. 

Vots a favor, es volen posar drets, per favor? Gràcies.

Vots en contra? Moltes gràcies.
 

Vots a favor 28, en contra, 31. Queda rebutjada aquesta
esmena. 

Passam a la votació de l'article 3. Vots a favor, es
volen posar drets? 

Vots en contra? 

Queda aprovat per 31 vots a favor i 28 en contra. 

A l'article 4 del dictamen s'hi manté l'esmena 3096 del
Grup Parlamentari Socialista de supressió total de l'article i
l'esmena 3077 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM de
supressió del segon paràgraf de l'article. En primer lloc, passam
a votar l'esmena de supressió total. Es pot votar conjuntament?
Passarem a votar conjuntament les dues esmenes. 

Senyores i senyors diputats que votin a favor
d'aquestes dues esmenes, es volen posar drets, per favor? Moltes
gràcies.

 
Vots en contra? Moltes gràcies. 

28 vots a favor, 31 en contra, queden rebutjades les
dues esmenes. 

Votació de l'article 4 del dictamen. 

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets? Moltes gràcies. 

Vots en contra? 

Vots a favor, 31, vots en contra, 28. Queda aprovat
l'article 4 del dictamen. 

A l'article número 5 del dictamen s'hi manté l'esmena
3097 del Grup Parlamentari Socialista, de supressió total de
l'article. 

Vots a favor de l'esmena, es volen posar drets? 

Vots en contra? Moltes gràcies. 

No hi ha abstencions. 

Vots a favor, 28, en contra 31, queda rebutjada
l'esmena. 

Votació del'article 5. Vots a favor?

Vots en contra? 

Vots a favor, 31, vots en contra, 28. Queda aprovat
l'article número 5 del dictamen. 

A l'article número 6 del dictamen no s'hi mantenen
esmenes. 

Vots a favor de l'article número 6 del dictamen, es
volen posar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

31 vots a favor, 28 abstencions. Per tant, queda aprovat
l'article 6 del dictamen. 

A la disposició addicional primera s'hi manté l'esmena
número 3099 del Grup Parlamentari Socialista de supressió total
d'aquesta disposició. Votació de l'esmena 3099 del Grup
Parlamentari Socialista. 

Vots a favor, es volen posar drets? Gràcies. 

Vots en contra? Gràcies. 

Abstencions, no n 'hi ha. 
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28 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció. Queda
rebutjada aquesta esmena. 

Passam a la votació de la disposició addicional primera
del dictamen. Vots a favor, es volen posar drets? 

Gràcies, poden seure. 

Vots en contra? 

Vots a favor, 31, en contra, 28. Queda aprovada la
disposició addicional primera del dictamen. 

A la disposició addicional segona, s'hi mantenen les
esmenes número 3078 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
i l'esmena 3100 del Grup Parlamentari Socialista que tenen el
mateix contingut de supressió total d'aquesta disposició i, per
tant, la votació serà conjunta. 

Vots a favor de les esmenes 3078 i 3100, es volen
posar drets, per favor? 

Vots en contra? 

Abstencions, no n'hi ha. 

A favor, 28, en contra, 31. Queden rebutjades aquestes
dues esmenes. 

Passam a la votació de la disposició addicional segona
del dictamen.

Vots a favor, es volen posar drets? Poden seure,
gràcies. 

Vots en contra? Poden seure, gràcies, 

A favor, 31, en contra, 28, cap abstenció. Queda
aprovada la disposició addicional segona. 

A la disposició addicional tercera s'hi mantenen les
esmenes 3079 del Grup Parlamentari Nacionalista, de supressió
total d'aquesta disposició, i l'esmena 3101 i 3102 del Grup
Parlamentari Socialista, de supressió del primer i segon
paràgraf, respectivament, de la disposició addicional tercera.
Volen votació separada, no? Conjunta? Votam, idò,
conjuntament les esmenes 3079, 3101 i 3102. 

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor? Poden seure, gràcies. 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Vots a favor, 28, en contra, 31. Queden rebutjades
aquestes tres esmenes. 

Passam a la votació de la disposició addicional tercera
del dictamen. 

Vots a favor, es volen posar drets? Poden seure,
gràcies. 

Vots en contra? Moltes gràcies. 

Vots a favor, 31, en contra, 28, cap abstenció. Queda
aprovada la disposició addicional tercera del dictamen. 

A la disposició derogatòria, a les disposicions finals
primera i segona no s'hi mantenen esmenes. Farem la votació
conjunta de la disposició derogatòria, de la disposició final
primera i de la disposició final segona. 

Vots a favor, es valen posar drets? Poden seure,
gràcies. 

Vots en contra, es volen posar drets? 

Abstencions? Moltes gràcies. 

31 vots a favor, 28 vots abstencions, queden aprovades
la disposició derogatòria, la disposició final primera i la
disposició final segona del dictamen. 

Finalment, procedirem a la votació de l'exposició de
motius atès que les esmenes que s'hi mantenen han quedat
retirades i decaigudes ( ... ) 

Vots a favor de l'exposició de motius del dictamen, es
volen posar drets, per favor? Poden seure, gràcies. 

Vots en contra, es valen posar drets?

Abstencions? No n'hi ha. 

31 vots a favor, en contra, 28, cap abstenció. Queda
aprovada l'exposició de motius. 

Procedirem ara, en compliment de l'article 24.6 de
I'Estatut d'autonomia a efectuar una votació final única per tal
que la majoria suficient s'assoleixi pel vot favorable computat
de manera separada dels parlamentaris que representin, si més
no, dues illes diferents. 

Senyores i senyors diputats de les illes d'Eivissa i
Formentera que votin a favor de tot el projecte, es volen posar
drets, per favor? Poden seure, moltes gràcies. 

Senyores i senyors diputats de les illes d'Eivissa i
Formentera que votin en contra, es volen posar drets, per favor?
Poden seure, moltes gràcies. 

Senyores i senyors diputats de les illes d'Eivissa i
Formentera que s'abstenguin, es volen posar drets, per favor? 

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

Senyores i senyors diputats de I'illa de Mallorca: 

Vots a favor. Es volen posar drets? Poden seure,
gràcies. 

Vots en contra. Es volen posar drets? Poden seure,
gràcies. 

Abstencions? No n'hi ha. 



Vots a favor, 16; en contra, 17; abstencions, cap. 

Senyores i senyors diputats de I'illa de Menorca: 

Vots a favor. Es volen posar drets? Poden seure,
gràcies. 

Vots en contra. Es volen posar drets? Poden seure,
gràcies. 

Vots a favor, 7; en contra, 6. 
Atesos els resultats, aquesta presidència proclama que

I'aprovació d'aquesta llei ha obtingut la majoria qualificada
establerta a l'article 24.6 de l'Estatut d'Autonomia. 

En ser les 14 hores, se suspèn la sessió, que
recomençarà a les quatre del cap vespre. Si els diputats volen
quedar aquí, en el Parlament, hi ha preparat a baix un dinar per
a tots nosaltres. Gràcies.
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