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EL SR. PRESIDENT:

Molt bon dia, senyores i senyors diputats. Començam aquesta
sessió plenària convocada amb caràcter extraordinari.

I.- Debat del dictamen de la Comissió de Turisme sobre el
Projecte de Llei RGE núm. 2312/95, pel qual es crea i regula el
Pla de modernització de l'oferta turística complementària
(restaurants, cafeteries, bars i similars) de les Illes Balears.

El primer punt de l'ordre del dia és el debat del dictamen del
Projecte de llei RGE núm. 2312, pel qual es crea i es regula el
Pla de modernització de l'oferta turística complementària de les
Illes Balears. Aquesta presidència vol comunicar que una vegada
realitzada per la Comissió de Turisme la redacció harmònica
d'aquest dictamen, en concordança amb la Llei 3/1996, de dia 29
de novembre, d'atribució de competències als consells insulars
de Menorca i d'Eivissa i Formentera en matèria d'ordenació
turística, i atès que no es mantenen esmenes, es procedirà, en
primer lloc, a la votació del dictamen i després s'atorgarà un
temps a cada portaveu perquè pugui fixar la seva posició de grup.

Per tant, començam immediatament la votació.

Al títol del dictamen i als articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13 i 14, a la disposició addicional primera, a la disposició
addicional segona, no s'hi mantenen esmenes, per tant procedeix
la votació directa del títol, dels catorze articles i de les
disposicions addicionals primera i segona.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Queda aprovat per unanimitat.

A la disposició addicional tercera tampoc no s'hi mantenen
esmenes. Per part d'un diputat del Grup Parlamentari Mixt s'ha
demanat la votació separada d'aquesta disposició, per la qual
cosa, procedim immediatament a fer-ne la votació.

Per favor. Passam a la votació. Votació de la disposició
addicional tercera del dictamen.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 32; en contra, 1; abstencions, 24.

Repetim la votació.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 31; en contra, 1; abstencions, 24. Queda
aprovada aquesta disposició addicional tercera.

A la disposició addicional quarta, disposició final
primera, disposició final segona, exposició de motius i
annex del dictamen, tampoc no s'hi mantenen esmenes.
Passam a la seva votació.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queden aprovats per unanimitat.

Abans de passar, com he comunicat, a la votació per
illes, es dóna un temps d'intervenció a cada portaveu dels
grups parlamentaris que vulguin fer ús de la paraula per
fixar-ne la posició, per un temps de cinc minuts cadascun.

Per part del Grup Parlamentari Mixt, el Sr. Balanzat té
la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Dir que malgrat Els Verds hem
votat en contra d'un aspecte molt puntual, molt parcial
d'aquest projecte de llei, crec que ens hem de felicitar
perquè la feina que s'ha fet, tant en ponència com en
comissió, crec que ha estat una feina interessant, que ha
aconseguit que s'arribi a un grau d'unanimitat important, tots
els partits hem estat capaços de parlar, de dialogar, de cedir
i, per tant, anunciar que a la votació final de tot aquest
projecte de llei, el Grup Mixt votarà favorablement. Gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, té la paraula la Sra. Thomàs.
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LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
També Esquerra Unida vol manifestar el nostre acord i el nostre
vot favorable a aquesta llei i insistir que és la tercera vegada, que
aquesta sí que ha estat la vençuda, que ha pogut sortir d'aquest
parlament i que pensam que és una llei que respondrà a una
major qualitat cap a l'oferta complementària que a la vegada
podrà homologar tots aquells establiments oberts a partir des del
92. Només afegir que pensam que és una llei realista, no tant una
llei suau com ha estat esmentat a segons quins mitjans de
comunicació, sinó pensam que és una llei realista i que de
qualque manera desitjam que sigui un bon instrument, una bona
eina de treball per a la millora del sector i per a la satisfacció dels
consumidors i consumidores, no només turistes, sinó també
ciutadans i ciutadanes de les nostres illes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el Sr. Sansó.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Sí, gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, crec
que avui, com ja s'ha manifestat i com vàrem dir també dins la
comissió, podem estar satisfets tots els grups ja que s'ha arribat
a un consens, i el nostre grup en si està satisfet, ja que va veure
com totes les esmenes presentades s'anaven aprovant en ponència
i en comissió. Per tant, el nostre grup creu que estam
d'enhorabona, creu que de qualque manera, quan parlam de
qualitat turística, avui, almanco amb aquesta llei, s'intenta
modernitzar aquesta oferta complementària que moltes vegades
o massa vegades ens ha quedat ja en un sentit que és necessària
en els temps que correm, per tant, jo crec que, com han dit ja
altres portaveus, tots en aquest parlament podem estar satisfets
d'aquesta llei i esperar que s'apliqui i que realment serveixi per
al que ha estat aprovada, és a dir per a la modernització de
l'oferta complementària. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Marí i Serra.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Avui, amb
l'aprovació d'aquesta llei, donam una passa més per a la
modernització de l'oferta complementària a les nostres illes, i a
més a més, amb la satisfacció d'haver estat capaços d'arribar a un
consens satisfactori per part de tots els grups d'aquesta cambra,
i vull reconèixer perquè és just que ho faci, que això ha estat
possible perquè el grup majoritari ha entès dues qüestions
fonamentals, en primer lloc que aquesta llei era necessària i, en
segon lloc, que el text enviat pel Govern era molt millorable i,
per tant, absolutament necessari introduir-hi la millor part de les
esmenes que havien presentat els grups de l'oposició, com així es
va produir. Així i tot cal recordar que aquesta llei, que el Grup
Parlamentari Socialista sempre ha cregut necessària per millorar
la qualitat de l'oferta complementària i acabar amb l'estatuis
impunes de molts d'establiments que no reunien les més mínimes
condicions per continuar dins el mercat, ha tingut una gestació
llarga i difícil que ha fet que hagués de venir tres pics a aquest
parlament abans de ser aprovada, però, finalment això ha estat
així, i creim que és un fet important.

També hem de dir que des del Grup Parlamentari
Socialista som conscients que aprovam una llei que
significarà un gran esforç econòmic i bastants dificultats
d'adaptació a molts de petits empresaris de les nostres illes,
i haurem d'assumir i compartir les crítiques i el rebuig de
molts d'aquests petits empresaris, però creim que es tracta
d'una llei necessària, d'una aposta de futur i que, al final del
procés, tot el sector en sortirà beneficiat i podrem comptar
amb una oferta complementària a l'altura i la qualitat de
qualsevol país europeu.

Per altra banda, és evident que la lluita per la qualitat és
una de les alternatives que ens queda cara al futur, per
diferenciar-nos d'altres mercats competidors, per tant,
senyores i senyors diputats, el Grup Parlamentari Socialista
creim amb aquesta llei, assumim aquest repte i esperam que
la seva aplicació serveixi per millorar aquest important
sector de l'economia de les nostres illes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Popular, Sr. Pere Palau, té la paraula.

EL SR. PALAU I TORRES:

Sí, gràcies, Sr. President. Com no podia ser menys,
també el Grup Popular vol agrair a tots els grups i als
ponents principalment que han participat en la tramitació
d'aquesta llei, la col•laboració que han tengut i els concerts,
també, com no podia ser d'altra manera, al Govern balear,
que també en tot moment ens ha assessorat i ens ha permès
una sèrie de canvis, que molts de canvis han vengut
motivats, també ho hem de dir, a causa que hem hagut
d'adaptar aquesta llei a la llei de traspàs de competències en
matèria d'ordenació turística als consells insulars, per la
qual cosa podem dir que molts dels articles han estat
modificats en aquest sentit. I dir que amb aquesta llei que
acabam d'aprovar, que és ver que ha estat una llei amb una
tramitació llarga, moltes vegades perquè s'esgotava una
legislatura, altres vegades perquè tal vegada no hi havia
hagut el consens necessari per aprovar-la, però podem dir
que amb aquesta llei acabam un cicle, un cicle important,
crec jo, quant a legislació en matèria d'ordenació turística.
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Tots sabem que sí bé es va fer un esforç des del Govern
balear i des de les pròpies institucions insulars quant a plans de
modernització de l'oferta turística i quant a millora de les
infraestructures turístiques, era molt necessari també que
paral•lelament tot el que fos oferta turística també tengués
aquesta renovació, aquesta modernització, modernització que va
començar ja fa alguns anys amb l'oferta hotelera i extrahotelera,
i avui aprovam aquí la llei de modernització de l'oferta
complementària, cafeteries, bars i restaurants, que crec que la
tramitació ha estat llarga, però també serà llarga l'aplicació i la
modernització de tots els establiment, però bé està que
comencem ja d'una vegada i que en un parell d'anys puguem
tenir ja una oferta turística complementària que estigui per dalt
dels països que s'alguna manera són competidors nostres, fins i
tot dins la mateixa àrea mediterrània, que nosaltres pensam que
no hem de competir mai en preu, sinó que hem de competir en
qualitat, i la qualitat ve per aquí i ve per altres conceptes que
també hi ha programes dins el Govern com pugui ser la formació
de tota la gent que hi treballa.

Res més, dir que nosaltres, com ja hem fet a les votacions
anteriors, votarem a favor de la modernització de l'oferta turística
complementària i també, per què no dir-ho, el traspàs de
competències d'aquesta llei als dos consells insulars de Menorca
i d'Eivissa, que també amb aquesta aprovació, se les traspassa.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Procedeix ara, en compliment de l'article 24.6 de l'Estatut
d'Autonomia, 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 de les illes diferents. 

En conseqüència, senyores i senyors diputats de l'illa de
Mallorca que votin a favor, es volen posar drets, per favor?
Poden seure, gràcies.

Vots en contra?

Abstencions?

S'aprova per unanimitat de tots els diputats presents de l'illa
de Mallorca. 32 vots a favor, cap en contra i cap abstenció.

Senyores i senyors diputats de l'illa de Menorca que votin a
favor, es volen posar drets? Poden seure, gràcies.

Vots en contra?

Abstencions?

13 vots a favor, cap en contra i cap abstenció.

Senyores i senyors diputats de l'illa d'Eivissa i Formentera
que votin a favor, es volen posar drets? Poden seure, moltes
gràcies.

Vots en contra?

Abstencions?

13 vots a favor, cap en contra i cap abstenció.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada en tot
el seu contingut i per majoria qualificada, establerta a
l'article 24.6 de l'Estatut d'Autonomia, la Llei per la qual es
crea i es regula el Pla de modernització de l'oferta turística
complementària de les Illes Balears.

II.- Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts sobre el Projecte de Llei RGE núm. 5449/96, de
diverses mesures tributàries i administratives.

Passam al segon punt de l'oprdre del dia, que és el debat
del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del
Projecte de llei relatiu a mesures tributàries i
administratives.

En referència a la tramitació d'aquest projecte de llei,
advertit a les senyores i els senyors diputats que es
procedirà immediatament a les votacions. En aquest
projecte de llei, on hi hagi esmenes presentades, es farà la
defensa de l'esmena, tal com estava previst, votació i
votació de l'article afectat. Per tant, deman que quedin aquí,
dins la Cambra o que, si han de sortir, que controlin molt bé
el temps, perquè la votació anirà d'una manera bastant
ràpida. 

Feta aquesta advertència, al títol del dictamen, títol
primer i segon i als articles 1, 2, 3, 4 i 5, no s'hi mantenen
esmenes.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 54; en contra, cap; abstencions, 4. Queden
aprovats el títol primer i segon i els articles 1, 2, 3, 4 i 5 del
dictamen.

A l'article 6 del dictamen s'hi manté l'esmena 5925 del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, de
substitució, i les esmenes 5977, 5978 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, de supressió parcial. Per defensar
l'esmena 5925 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de
les Illes Balears, té la paraula el seu portaveu Sr. Grosske.
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EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Bàsicament s'haurien de
repetir els arguments ja expressat al debat d'esmena a la totalitat
d'aquesta llei que va tenir lloc no fa gaire en aquesta cambra, és
un article aquest que fa referència a l'homologació retributiva del
personal transferit a la Comunitat Autònoma, establint uns
terminis, des del nostre punt de vista, llargs, i que des del nostre
punt de vista també, perjudiquen d'una manera important els
interessos d'aquest col•lectiu de treballadors que es van
incorporant a l'Administració autonòmica, rompent una unitat
que per a nosaltres és bàsica conceptualment, que és la unitat per
la qual una mateixa feina dins una mateixa administració ha de
ser retribuïda de la mateixa manera. En aquest sentit, nosaltres
presentam una esmena de substitució que en definitiva el que
corregeix és que el personal transferit sigui retribuït d'acord amb
el que és el model retributiu de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, des del mateix moment de la seva incorporació a
l'Administració autonòmica. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Altres grups que vulguin
intervenir? Sr. Jaén, té vostè la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados,
esta intervención que voy a hacer también tendrá un contenido,
con referencia a las otras enmiendas que después veremos,
porque prácticamente van todas en el mismo sentido. Ya
explicamos en los trámites correspondientes de ponencia y de
comisión, en el caso del informe y del dictamen de la comisión,
cuál era nuestra postura, cuál era la posición del Gobierno, que
efectivamente era una posición de homologación de los
funcionarios, reconociendo que situaciones discriminatorias no
podían permanecer. Tengo que decir que ésta es la primera vez
que se reconoce el derecho a esa homologación de las
retribuciones, y que los plazos que se fijan son unos plazos
razonables. El primer año que no haya un incremento de la
retribución, que se fije el 0% está justificado porque en ese
primer año es cuando se pueden estudiar estas situaciones, hace
falta un tiempo para conocerlas con detalle. Después, del
segundo al quinto año hay una elevación de las retribuciones del
20% en todos y cada uno de los ejercicios, y tengo que añadir
además que esta es una práctica que el Gobierno ha venido
haciendo con otras transferencias, como el tema de los hospitales
dependientes en su día del Consell Insular de Mallorca, el caso
concreto del Hospital General y el caso concreto del Psiquiátrico.

Evidentemente, la voluntad del Gobierno es esa
homologación, lo que sucede es que los medios no son posibles.
A título de ejemplo, yo tendría que decirles que la homologación
actual del personal que se transferirá del Insalud, si se hiciese en
un solo año, prácticamente sería una cantidad entorno a los 4.000
millones de pesetas, difícilmente 4.000 millones de pesetas
pueden asumir en un solo año la Comunidad para homologar las
retribuciones. Yo creo, por tanto, que esa práctica de
homologación automática que se busca con las enmiendas que
afectan al artículo 6, no es posible, no es conveniente hacerlo de
la manera que se pide, y yo creo que eso sería una hipoteca de
los presupuestos, es claro que para el común de los mortales, y
yo creo que comunes en este caso, la evidencia dice que somos
todos, lo más práctico, lo más sensato es la propuesta que
contiene el texto articulado.

Muchas gracias, Sr. Presidente. Para decir que
votaremos además en contra de las mismas.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per defensar les esmenes
5977 i 5978 del Grup Parlamentari Nacionalista, té la
paraula el seu portaveu, Sr. Antoni Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Bastant en la mateixa línia els que
m'han precedit, és el mateix sentit contra aquest article 6 en
els apartats 5 i 6, al final, in fine, sobre el sistema legal de
retribucions dels funcionaris, que nosaltres creim que té una
fallida en aquest article 6 de la llei d'acompanyament,
perquè hi ha un sistema reglat, basat en unes retribucions
bàsiques que no es poden moure i unes retribucions
complementàries que són les que fixen una relació de llocs
de treball, és a dir que la lògica del sistema dur que el
mateix govern valora els llocs de treball i col•loca les
complementàries dins una relació de llocs de treball, a partir
d'aquí no entenem com el Govern pot no pagar allò que ell
mateix ha valorat a la relació de llocs de treball. Creim que
és important que pagui allò que ell mateix considera que val
aquell lloc, tant si és per a personal transferit com si és per
a personal que ja estava dins la mateixa comunitat. Creim
que és important que per idèntic treball es cobri el mateix
sou, i que si hi ha una valoració ics, no s'hi ha d'arribar en
cinc anys, sinó que de tan bon punt com aquella valoració
és vident, s'ha de percebre el sou que s'ha valorat. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Altres grups que vulguin
intervenir? Sr. Jaén, té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sí, no, simplemente por cortesía parlamentaria. Dar por
reproducidas mis palabras anteriores, y añadir además que
si antes decía que casi 4.000 millones de pesetas supondría
a la Comunidad la homologación del personal del Insalud,
habría que añadir otros tantos miles de millones para la
homologación del futuro personal transferido cuando se
hagan las transferencias de funciones y servicios en materia
de educación no universitaria. Y claro, la prudencia
aconseja que se siga la marcha que ya se recoge en el
precepto que estamos discutiendo. Muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Passam directament a la votació de totes aquestes esmenes,
que es fa de manera conjunta.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de les esmenes,
es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 31; abstencions, cap. Queden
rebutjades totes les esmenes aquí presentades i defensades.

Passam a la votació de l'article 6 del dictamen.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 31; en contra, 27; abstencions, cap. Queda
aprovat l'article 6.

Al títol III i a l'article 7 del dictamen no s'hi mantenen
esmenes. Passam a la votació del títol III i de l'article 7 del
dictamen.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 31; en contra, cap; abstencions, 27. Queda
aprovat el títol III i l'article 7 del dictamen.

A l'article 8 del dictamen s'hi mantenen les esmenes 5926 del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, 5979 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, 5994, 5995, 5996 del Grup Parlamentari
Socialista, i 6004 del Grup Parlamentari Mixt, totes elles de
supressió total o parcial. Farem el debat conjunt d'aquestes
esmenes, i després la fixació de posició per part dels altres grups
que no hagin intervengut.

Per part del Grup Parlamentari Mixt, el Sr. Balanzat, té la
paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Sr. President, aquesta esmena es defensa amb els seus propis
termes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, Sr. Grosske, té la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, molt breument, Sr. President. Nosaltres feim una
esmena de supressió a aquest article, perquè pensam que
instrumenta determinats mecanismes d'actuació per part del
Govern de cara a facilitar la creació, d'acord amb els seus
propis criteris, del Parc Balear d'Innovació Tecnològica,
establint un règim urbanístic d'excepcionalitat que el sostreu
a les tramitacions i a les limitacions que han de regir
l'actuació, no només de particulars, sinó d'altres
administracions públiques. Pensam que l'interès del Govern
en aquest tema, que és un interès controvertit políticament
i que ha estat objecte de debat en nombroses ocasions en
aquesta institucions, i a d'altres, no justifica que via llei de
normes d'aquestes característiques s'estableixi un règim
urbanístic diferenciat i especial que atorgui al Govern un
especial marge de maniobra, que el sostregui al control, per
exemple, del Consell Insular de Mallorca, i, en definitiva,
també, que perjudiqui el mateix ajuntament de Palma en la
mesura que determinats aprofitaments els perdrà el propi
ajuntament. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. Sr. Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, també el nostre grup pretén la
supressió d'aquest article, un article que pretén canviar la
Llei 2/1993, la llei que té per objecte, com diu el seu article
2, crear en un conjunt unitari sòl industrial, de serveis,
residencial, recreacional -supòs que vol dir recreatiu- i
comercial, en un medi urbanitzat d'alta qualitat. És a dir, fer
una urbanització de luxe, amb un arquitecte de prestigi
inclòs, així sí, amb una gran coartada cibernètica i molt de
màrqueting telemàtic. Creim que és un mal plantejament,
creim que no és per aquí per on s'ha de fer impuls al sector
quaternari, al qual tots coincidim, tot i que el Govern
s'esforci a fer veure que qui no està a favor d'una "bit
urbanització", és que està en contra, també, del "bit
progrés".

Creim que és una variació sobre el tema ja clàssic
d'aquesta cambra que qui no està a favor de les
urbanitzacions no està a favor del progrés, o estàs amb el
Parc BIT o tornam al parc juràssic, i creim que és un mal
plantejament perquè són molts els cibernautes que no volen
"bit ciment".
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Per al nostre grup, entre els reptes bàsics que tenim plantejats
en aquest moments, hi figuren la preservació del sòl rústic, aturar
el creixement urbanístic i la integració de tots els immigrants que
pretenguin instal•lar-se entre nosaltres; paradoxalment, se'ns
planteja aquí un gueto de luxe per a estrangers a Son Espanyol,
no creim, no insistirem en les nostres reticències de fons en
aquest projecte, tot i dir que és ben simptomàtic que aquesta
actuació està emmarcada dins ordenació del territori i no dins
cap direcció general d'informàtica o de telemàtica o de
dinamització econòmica, perquè realment és una operació de
caràcter immobiliari. També és ben simptomàtic la mentalitat del
Govern, que el capital social de l'empresa que es creï ho sigui a
base de pura especulació, és a dir, que l'aportació de capital es
faci perquè s'ha posat una línia a través d'una llei, sense fer cap
actuació urbanística, ni cessió, ni equidistribució i urbanització,
tan sols una línia crea una plusvàlua que es fa com a aportació de
capital a una empresa.

Els canvis concrets que proposa el Govern, veim que tracten
d'aprofundir encara més amb la desvirtuació de les competències
urbanístiques que hi ha en aquest moment establertes a les Illes
Balears, és una llei a mida que pretén que el Govern es pugui
botar tota la mecànica de la lògica urbanística que hi ha
establerta en aquest moment. Fins ara els plans parcials i els
projectes d'urbanització escaients s'havien d'aprovar segons la
normativa urbanística, això és respectant les competències
municipals i dels consells insulars, ara s'aprofita aquest
mecanisme de la llei d'acompanyament per establir un règim ad
hoc per al Parc BIT. Ens estam avesant ja, per part del Govern,
que no li importa en absolut la racionalitat del repartiment
competencial ni el respecte interinstitucional, tan sols l'importa
implementar els seus projecte caigui qui caigui, sense traves, i
considera traves, per exemple, el repartiment competencial. És
un mal hàbit que s'està generalitzant.

Des del nostre grup no cal dir que demanam claredat en
l'exercici de les competències i que aquestes s'exerceixin en bloc.
La mateixa Llei del Sòl ja diu les excepcions, ja estableix els
mecanismes perquè l'Estat, d'Administració autonòmica, pugui
fer aquelles accions d'interès social, d'interès general. De totes
maneres, òbviament, pensa en hospitals, en presons, i no pensa
en el fet que l'Estat o el Govern autònom vulgui fer
urbanitzacions.

Per altra banda, i en el tema més concret, el redactat és
inintel•ligible i pensam que inaplicable. L'article 6 ens remet a
l'apartat sisè de la llei, d'un article de la llei, que comença: "a la
vista del tràmit d'informació pública i de la resta d'informes i
dictàmens expressats abans...", és a dir, ens remet als apartats
anteriors de l'article, on es parla d'un avanç de planejament, però
sembla que la remissió només a l'apartat sisè no vol que hi hagi
avanç de planejament, és incomprensible. I continua: "aquest
apartat sisè només es refereix a l'aprovació inicial del projecte";
l'aprovació definitiva està a l'apartat setè d'aquest article; és que
no hi ha d'haver aprovació definitiva?, no ho sabem, perquè la
regulació és tan esguerrada que no hi ha manera d'aclarir quin és
el procediment que executa, que estableix aquest article sisè.

Però és que, a més, no havent-se satisfet en girar
damunt-davall les regles del joc urbanístic, encara va més
enllà, i permet l'autorització d'edificacions, és a dir,
l'atorgament de llicències d'obra per part del mateix Govern,
abans, fins i tot, de tenir aprovats els plans especials, contra
tota lògica del planejament urbanístic que suposarà, a més,
que el projecte no estigui afectat per l'impost de
construccions i la taxa municipal, escatimant un legítim
ingrés de les arques de Cort. L'exposició de motius ho mira
de justificar amb la urgència del projecte que requereix
escurçar terminis i passar l'arada davant el bou, però el que
no podem dir objectivament és que aquesta actuació sigui
més urgent que moltes altres que han d'esperar el seu torn:
escoles, habitatges socials, sanitat, hospitals, etc., etc. Creim
que el que s'ha de fer és arreglar les tramitacions
urbanístiques, posar medis a les administracions que
regeixen l'actuació urbanística i no fer actuacions a mida pel
Govern. Per paga només ens queda el darrer dubte i veure
com resoldran les llicències d'activitats d'aquestes
actuacions dins el Parc BIT. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Socialista, el Sr. Francesc Quetglas té la
paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. La Llei 2/93, de creació del Parc
Balear d'Innovació Tecnològica, suposa la introducció d'una
excepcionalitat difícilment justificable i, en qualsevol cas,
absolutament injustificada, dins el procediment de
tramitació d'aquesta promoció urbanística coneguda amb el
nom de Parc BIT; és aquest un privilegi que s'atorga i
reserva, mitjançant un mecanisme parlamentari, el Govern
de la Comunitat Autònoma en funció del fet que el promotor
d'aquesta iniciativa immobiliària no és altre que el Govern
de la Comunitat Autònoma sota la cobertura -ja s'ha dit, són
arguments que ja s'han repetit- sota la cobertura de donar un
impuls al sector quaternari a la nostra comunitat autònoma.

Però aquesta excepcionalitat, que sostreu del control
urbanístic de les autoritats urbanístiques que, atès el
repartiment competencial que té aquesta comunitat
autònoma, les competències que tenen els ajuntaments, la
competència que té el Consell Insular, no és suficient,
aquesta excepcionalitat de la llei no ha estat suficient i ara
el Govern té una pretensió addicional en la qual decideix
quins seran els mecanismes de revisió i què serà allò que
s'ha de considerar modificació amb uns criteris que es creen
ad hoc també per aquest Parc Balear d'Innovació
Tecnològica i que se sostreuen de tots els complicats, els
difícils, els jurídics, els matisats criteris que la Llei del Sòl,
la doctrina interpretativa, està elaborant al voltant del que és
una revisió urbanística i el que és una modificació
urbanística. Aquí es despatxa ràpidament amb dues frases
allò que altera els emplaçaments (...) lloc a revisió, i tota la
resta seran modificacions, tot fer a major comoditat del
promotor que no és altre que el Govern balear.
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Però hi ha més, la possibilitat que, prèviament a l'aprovació
del pla especial, el mateix Govern pugui autoritzar obres deixant
un seriós dubte de què és allò que passa en matèria d'atorgament
de preceptives llicències municipals i, per suposat, de la
liquidació de les corresponents taxes i impostos derivats d'això,
un dubte, insistesc; idò simplement el Govern es dóna a ell
mateix la capacitat de decidir, abans de l'aprovació del pla
especial, és a dir, quan encara no hi ha qualificació urbanística
dels terrenys, es puguin autoritzar construccions, una espècie de
pis pilot, o de nau pilot,  per poder promoure les vendes que és,
en definitiva, allò que interessa al Govern de la Comunitat
Autònoma.

Nosaltres, a més d'aquesta esmena de supressió d'aquest
règim jurídic excepcional, incrementat en la seva excepcionalitat,
proposam una sèrie d'esmenes tendents al retorn a la normalitat
d'aquesta promoció urbanística, retorn a la normalitat que
significa que la planificació urbanística es faci mitjançant unes
normes subsidiàries que han d'entrar a formar part del
planejament urbanístic del Pla General de Palma, que ha de
redactar, per suposat, el mateix Govern, que és el promotor, que
aquestes normes contenguin les fases normals d'avanç, de
proposta definitiva, que estigui tramitat davant l'Ajuntament, per
suposat davant el Consell Insular de Mallorca quan impliquin
una modificació del Pla de Palma, que tenguin implícita, per
suposat, la declaració d'utilitat pública als efectes expropiatoris
i que, per suposat, finalment quedi incorporat al planejament
normal de la Ciutat de Palma, que és el mecanisme normal
d'elaboració d'un planejament, d'una planificació urbanística que
s'exigeix a qualsevol ciutadà. 

Jo em deman amb quina cara el Govern de la Comunitat
Autònoma es pot adreçar als ciutadans exigint disciplina
urbanística, exigint submissió a la legalitat urbanística, exigint
que es compleixin tots i cadascun dels difícils, farragosos i
complicats tràmits que suposa una promoció urbanística però, en
allò que tenen de tràmit garantista, són absolutament inevitables;
amb quina cara el Govern de la Comunitat Autònoma d'adreçarà
als promotors exigint-los el compliment d'una llei que ell no vol
complir, que ell s'excepciona al seu compliment, perquè és una
llei complicada, farragosa, que fa les coses difícils? Les coses
són difícils, són difícils per tothom; si s'han de facilitar s'han de
facilitar per a tothom; allò que és irritant, especialment irritant,
és el privilegi amb que es vol dotar el Govern de la Comunitat
Autònoma al qual vol afegir, mitjançant aquest projecte de llei,
privilegis i avantatges addicionals respecte del públic que el
Govern, sens dubte, considera municipal i espès. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores
diputados, tuvimos ocasión, en el trámite de este proyecto
de ley, pues también comentar, en la ponencia y en la
comisión, que realmente la modificación que proponía el
Gobierno, en el texto que había remitido a la cámara, era
una modificación que se proponía con el objeto de acelerar
el trámite, la tramitación, y que eso requería un régimen
urbanístico especial, y por eso se substituía la figura de los
planes parciales por la figura de los planes especiales. Yo
creo que en modo alguno se obvia ni se elimina la
información pública del informe que corresponda, en su día,
al Excelentísimo Ayuntamiento de Palma de Mallorca ni
tampoco al Consejo Insular, y por supuesto, si es el caso, a
la Comisión balear de Medio Ambiente.

De todas formas yo pienso que la crítica desde los
grupos de la oposición es una crítica que cuando en el
momento de plasmar estas normas y los planes
subsiguientes veremos cómo estas críticas dejarán de tener
esas objeciones que ustedes antes proponían. 

Yo no creo que se derive de esta modificación un
perjuicio económico por la cesión porcentual del
aprovechamiento medio y, por supuesto, los proyectos de
edificación que estarán sujetos al pago de la tasa
correspondiente como también al pago de la licencia por el
impuesto de construcciones. No es el caso entrar ahora en
detalle, pero ya hay un avance de las normas donde, con el
Ayuntamiento de Palma, pues se ha llegado a un acuerdo en
este particular. Por tanto no habrá ningún perjuicio
económico para el Ayuntamiento.

Se ha hecho una crítica de que el Gobierno pueda
obtener autorización de las obras. Claro que sí, así figura en
el texto del proyecto, pero en modo alguno significa que no
se tengan que pagar ni las tasas, el 1,6%, creo recordar, el
Ayuntamiento de Palma, o el 1,8, y el impuesto de
construcción del 2,4 o el 2,5, no recuerdo exactamente; es
decir, que eso las arcas municipales, evidentemente, el
Gobierno autoriza porque quien da la licencia, sólo faltaría,
es el Ayuntamiento de Palma.
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Yo creo que no hay especulación, ni mucho menos, que no se
desvirtúan las competencias urbanísticas, como era la crítica que
se hacía, y que sí hay una caricatura de todo lo que el proyecto
contiene. Nos decía el portavoz del Grupo Parlamentario PSM
que las licencias de actividad cómo se resolverán; pues ser
resolverán conforme a ley, porque casi he creído entender "ahí
nos veremos"; pues muy bien, se resolverán conforme a ley,
porque la sujeción a la legalidad la tiene que tener el Gobierno,
sólo faltaría!; la crítica que se hace desde el Grupo Parlamentario
Socialista que el Gobierno no se sujeta a la ley no es cierto, el
Gobierno se sujetará a la ley esta que salga de aquí y, claro, es
obvio que lex posterior deroga lex anterior, esto está clarísimo.
Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam a la votació conjunta de
totes aquestes esmenes presentades i defensades en aquest debat.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de les esmenes
presentades pels Grups Parlamentaris Mixt, Esquerra Unida,
Nacionalista-PSM i Socialista, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 31; abstencions, cap. Queden
rebutjades les esmenes presentades.

A l'article 8 també hi ha l'esmena presentada per part del
Grup Parlamentari Socialista, la 5997. Aquesta Presidència pot
entendre que ha estat defensada conjuntament amb l'anterior?
Passam a la votació d'aquesta esmena, perquè tenia un diferent
contingut encara que hagi estat defensada.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l'esmena
5997 presentada pel Grup Parlamentari Socialista, es volen posar
drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 31; abstencions, cap. Queda
rebutjada aquesta esmena.

I passam a la votació de l'article 8 del dictamen.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 31; en contra, 27; abstencions, cap. Queda
aprovat l'article 8 del dictamen.

A l'article 9 no es mantenen esmenes. Passam a votar l'article
9 del dictamen.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?

Repetirem. L'article 9 del dictamen, repetesc, no té cap
esmena. Passam directament a la votació de l'article 9.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 54; en contra, cap; abstencions, 4. Queda
aprovat, també l'article 9 del dictamen.

A l'article 10 del dictamen es manté l'esmena 5927 del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, 5980 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, 5998 del Grup
Parlamentari Socialista, totes elles de supressió total de
l'article. Per tant, es farà una defensa conjunta d'aquestes
esmenes i fixació de posició, després. 

Per defensar l'esmena del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida, Sr. Grosske té la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, aquest article, al final
en el debat d'esmenes a la totalitat de llei, va ser defensat
pel portaveu del Partit Popular en el sentit que, al cap i a la
fi, tampoc no introduïa cap novetat. Si no introdueix cap
novetat sobra, dins la llei, i si la introdueix, la novetat, ho fa
en un sentit absolutament negatiu en el sentit que per a
nosaltres desvirtua el contingut, la funció del que és
l'administració pública introduint criteris de gestió
privatitzada d'una manera indiscriminada, absoluta, en
termes universals, per totes les activitats i tots els serveis
dependents de l'administració de la Comunitat Autònoma,
és una febre privatitzadora en la gestió de la qual seria bo
que el Govern i el Partit Popular prenguessin algun
antipirètic que equilibràs, una mica, el criteri referent en
aquest tema. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Nacionalista, Sr. Alorda té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. També estam preocupats per
aquest article; aquella premissa important,
constitucionalment establerta, que l'Administració serveix
amb objectivitat els interessos generals, és objectivitat, per
tant imparcialitat, per tant independència; creim que és la
base de tot el Dret Administratiu, dret de les
administracions públiques i de la funció pública. Per fer-ho
possible, evidentment l'Administració gaudeix d'una sèrie
de privilegis, gaudeix d'una sèrie de prerrogatives en la seva
activitat, en la protecció del seu patrimoni, etc., però a
canvi, evidentment, ha de tenir també un règim garantista
per utilitzar aquests poders exorbitants. 
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Creim que les audiències, les públiques concurrències, les
informacions al públic, etc., pròpies de l'activitat administrativa,
no hi són perquè sí, hi són perquè és un règim de controls i
d'autocontrols molt estudiat i molt important. Per tant, és cert que
una vegada que augmenta l'abast competencial de les
administracions públiques en raó del principi d'eficàcia, és
interessant utilitzar els mecanismes privats de funcionament; el
cas teoritzat de la Renault i històricament com el que va
introduint-se l'ús privat del dret dins les administracions
públiques; però d'aquí a l'article que vostès ens proposen pensam
que hi ha un gran camí perquè, d'entrada, si efectivament, com
insistesc, si les lleis existents ja permeten creació d'ens
instrumentals i un funcionament a través de serveis privats o una
gestió privada de serveis públics, millor dit, no veim què és allò
que innova aquest article.

Per nosaltres aquest article és un cúmul de despropòsits en
molt poques ratlles, un refregit mal assimilat, mal digerit,
esgavellat, del que vostès llegeixen pels diaris que vol fer el Sr.
Aznar, però que jurídicament no hi ha manera d'entendre el seu
abast, ni a on va ni d'on ve; jurídicament el consideram
indigerible. Què són centres administratius?, què és la gestió
d'activitats?, fins a on arriba?, algú sap què és la gestió
integrada?, en doctrina no l'havíem vista, encara; diu l'article que
es poden establir fórmules o gestió integrada o compartida; això,
exactament, què és?

Respecte dels fons, el que sembla que pretenen fer és la
privatització sense cap mena de límits, és obvi que això no està
permès, i hi haurà altres lleis, hi haurà una interpretació
constitucional integradora que no ho permeti, com no s'ha
permès a nivell d'exercici d'autoritat, a nivell de fe pública, a
nivell d'intervenció comptable. Però realment del redactat, com
dic, esguerrat, d'aquest article, no n'arribam a treure l'entrellat ni
els seus límits. El que veim, això sí, és un gran interès per part
del Partit Popular de carregar contra tot el que sigui públic,
contra el bessó d'allò públic, tant contra la funció pública, jo ho
hem vist en el tema de l'oferta pública, en el tema del
clientelisme, de la precarització del lloc de treball, de la
congelació dels sous, i ara, amb una fuita sense límits, sense que
sapiguem fins on arriba, amb la contractació pública. És que pot
ser que la Intervenció de la Comunitat Autònoma la durà una
consultora externa? És que pot ser que la gestió de la Conselleria
de Comerç i Indústria la farà una gestoria? Fins on fan comptes
arribar? Perquè amb aquest article, evidentment dins una llei
d'acompanyament, sense un gran debat sobre els límits i els
controls i les garanties d'aquestes privatitzacions, creim que no
és de rebut. És un camí perillós davant el qual confiam que la
ciutadania es sabrà mobilitzar i fer-los corregir. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Socialista el Sr. Francesc Quetglas té la
paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Bé, els arguments ja estan
sobradament exposats, aquest article significa una ruptura
amb el règim jurídic administratiu normal de gestió dels
serveis públics que coneixem i que ha estat producte d'una
evolució històrica, doctrinal, jurisdiccional i també
legislativa que és mal de fer entendre que es pugui rompre
amb el despatx d'una disposició a la llei de mesures
d'acompanyament d'una llei de pressuposts de la Comunitat
Autònoma. És a dir, és tan desorbitat, és tan exagerada la
pretensió de l'article 10 que permet un xec en blanc al
Govern de la Comunitat Autònoma per establir qualsevol
sistema de gestió, especialment sistemes de gestió
privatitzats, de qualsevol centre/servei, com deia el Sr.
Alorda, amb una descripció tremendament desafortunada i
difícil d'identificar de què és allò que es vol privatitzar; per
tant, és un article que jo diria pràcticament inútil, és a dir, és
excessivament carregat d'ideologia, que va contra allò
públic, com deia també el Sr. Alorda, però que és un esforç
inútil que, així esperam, no resistirà un procediment de
revisió, sigui administrativa sigui jurisdiccional, quan es
pretengui aplicar fora de la lògica d'aplicació i fora dels
criteris jurídicament subtils, jurídicament delicats que hi ha
implicats en el desenvolupament d'una pretensió com la de
l'article 10.

És evident que a més privatització menys privilegis
administratius, a més submissió al règim jurídic privat de
l'exercici de les competències administratives menys
privilegis es poden esgrimir davant el ciutadà, això entra
dins la lògica del sistema jurídic administratiu que tenim a
nivell d'Estat, que consagra la Constitució i que també està
recollit en el nostre Estatut. I viceversa, a més privilegis
exorbitants de l'Administració més mecanismes de control
parlamentari, control polític, però també de control
administratiu, també de control extern jurisdiccional, també
de control intern, mecanismes d'intervenció, etc., el que no
es pot fer és agafar allò que és més avantatjós de cada
model per part de l'Administració i dir sotmetem al règim
jurídic privat allò que ens beneficia i al règim jurídic de
privilegis exorbitants d'allò públic en el que ens beneficia,
perquè això és una ruptura del sistema, una ruptura de
l'equilibri, absolutament injustificable i que jo, insistesc i
repetesc, estic convençut que no resistirà el primer
mecanisme de revisió, sigui administrativa sigui
jurisdiccional, que, amb tota seguretat, es plantarà quan el
Govern de la Comunitat Autònoma pretengui sense to ni so
aplicar aquest article. Perquè no hem d'oblidar que estam
parlant del model de gestió dels serveis públics i estam
parlant de coses tremendament sensibles que no poden
escapar d'un debat parlament, parlam de com es gestionarà
la sanitat en aquesta Comunitat Autònoma quan aquesta
comunitat tengui competències en matèria de sanitat;
tractam de com es gestionarà l'educació quan l'educació
arribi a aquesta Comunitat Autònoma, i això no es pot
despatxar amb una autorització al Govern que per decret ho
faci, perquè parlam de model i parlam de model no
solament polític, també parlam de model de gestió
administrativa i parlam d'una cosa que, insistesc, afecta una
concepció global, afecta la Constitució, afecta l'Estatut i jo
crec que afortunadament aquests dos instruments estan
redactats amb bastant més sentit comú que aquest article 10
i, per tant, la seva aplicació vendrà molt minvada en la
realitat, vull dir que afortunadament. Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per fixar la posició del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados.
Hacían referencia ustedes, en especial el Sr. Grosske, a la
novedad que introducía y se me atribuía a mí esta palabra, pero
en fin, esa novedad tiene que ir matizada, porque es una novedad
en este proyecto de ley, no es una novedad a nivel estatal porque
la Ley de medidas tributarias, administrativas y de orden social,
la ley de acompañamiento de los presupuestos del Estado ya
contempla una medida que es exactamente igual, la posibilidad
de gestión de los centros, de los servicios y de las actividades por
otros organismos y otros procedimientos, como son fundaciones,
consorcios, etc., para que se pueda hacer.

Hay una referencia, creo que el artículo 103 de la
Constitución, si mal no recuerdo, dice todo eso que dice el Sr.
Alorda, pero también dice más, dice que la Administración debe
gestionar con eficacia, palabra que no he escuchado de sus labios
y, claro, también está en el artículo eso. Pues bien, lo que se
busca con este precepto en este proyecto de ley es justamente
eso, la eficacia. Y el debate que aquí traemos ahora es un debate
muy interesante sobre el liberalismo económico y sector público,
es un debate, que ya lo dije en otra ocasión, que para mí creo que
el sector público y lo privado son muy compatibles, que no hay
que demonizar ni una cosa ni otra y lo que sí hay que buscar es
la eficiencia y la eficacia de la Administración en los servicios
que presta. Porque en todos estos temas, con independencia del
control que ejerzan los diputados a través de esta asamblea, hay
un juez supremo y ese juez supremo, con minúscula, es el
consumidor, es el beneficiario o el usuario del servicio, y es en
función de eso como tienen que hacerse las actuaciones.

En consecuencia, yo no creo que ustedes tenga que haber aquí
ninguna otra cuestión, como ya anuncié en el debate a la
totalidad, sino la posibilidad de que puedan existir concesiones,
de que puedan existir gestión interesada cuando la
Administración y el empresario participen en los resultados de
la prestación de un servicio, que pueda haber concierto, que
pueda haber, en su caso, sociedades de economía mixta,
fundaciones, consorcios, etc.; y el Gobierno mesurará en cada
caso, en cada centro, en cada servicio o actividad cuál es el
instrumento que elige. Después veremos, cuando pase algún
tiempo de esa gestión realizada de forma indirecta, si los
resultados son mejores o peores, y será entonces el momento de
cambiar o de permanecer en la decisión que en su momento se
adoptó. Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam a la votació conjunta
de totes les esmenes.

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

Vots en contra, es volen posar drets? Poden seure.

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 31; cap abstenció. Queden
rebutjades aquestes esmenes.

Passam a la votació de l'article 10.

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, 31; en contra, 27; cap abstenció. Queda
aprovat l'article 10.

Les esmenes 5999 i 6000 del Grup Parlamentari
Socialista postulen l'addició de nous articles. Per defensar
aquestes esmenes té la paraula el Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Pretenem l'addició de dos articles,
no tenen res a veure un amb l'altre. El primer fa referència
al Pla director sectorial de residus sòlids urbans i demana
que correspondrà als consells insulars respectius la redacció,
tramitació i aprovació inicial i definitiva dels plans directors
sectorials de residus sòlids urbans, així com les seves
modificacions i revisions amb les garanties d'informació
pública i participació. Es tracta de sortir al pas i donar
resposta a la situació d'impàs que tenim en relació amb les
pretensions de modificació del Pla de residus sòlids urbans
que s'ha plantejat si més no des del Consell Insular de
Mallorca de manera insistent al Govern de la Comunitat
Autònoma, i que després de reiterades promeses per part del
Govern de respondre a aquesta sol•licitud plantejant la
modificació del Pla de residus que permeti llevar
l'exclusivitat del sistema d'incineració com únic sistema
d'eliminació de residus de Mallorca i, per tant, la
introducció de sistemes de gestió basats en el reciclatge,
basats en la reducció, en la recollida selectiva, en el
compostatge; permetre això dins el Pla de residus sòlids
urbans era una esperança que tenien des del Govern de la
Comunitat Autònoma fins que el conseller Sr. Reus va
anunciar en aquest parlament que aquesta modificació per
part del Govern de la Comunitat Autònoma li feia molta por
per les possibles responsabilitats patrimonials que podria
tenir, atesa l'existència d'una concessió administrativa que
atorgava la titularitat de tots els residus sòlids a l'empresa
concessionària del servei a Mallorca.
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Molt bé, si aquest és el problema que té el Govern de la
Comunitat Autònoma, si aquesta preocupació el du a no iniciar
la modificació del Pla de residus, nosaltres demanam que es
faciliti aquesta possibilitat als consells insulars perquè els
consells insulars, si més no el Consell Insular de Mallorca que és
el que té plantejada aquesta exigència, aquesta sol•licitud
d'alteració del Pla de residus de Mallorca, perquè els plans de
residus estan insularitzats, com tothom coneix, que es permeti al
propi consell de fer-ho i, per tant, assumir totes les
responsabilitats que es derivassin d'aquesta modificació. Però el
que no es pot fer és fer de perro del hortelano que ni come ni deja
comer, ni modifica el Pla de residus, ni autoritza al consell
insular que aquest Pla de residus estigui modificat pel propi
consell. S'assumirà, des del consell insular, tota la responsabilitat
que faci falta, el que demanam és l'autoritza, que res costa al
Govern de la Comunitat Autònoma, i és més, crec que en el fons
es lleva de damunt un mal de cap, per tant, seria lògic que la
majoria donàs suport a aquesta esmena i facilitàs la feina al
Govern amb el suport d'aquesta pròpia majoria.

L'esmena 6000 fa referència a l'addició d'un nou article d'un
altre contingut completament distint, però també afecta la gestió
d'una competència per part dels consells insulars. Aquesta
esmena pretén que els consells insulars puguin establir una taxa
per l'exercici de competències urbanístiques amb subrogació de
les competències municipals. És sabut, senyores i senyors
diputats, que quan un ajuntament no exerceix les seves
competències urbanístiques, que van des de l'atorgament de
llicències fins a l'aprovació de qualsevol instrument urbanístic,
donar resposta, en definitiva, als requeriments dels ciutadans en
la competència d'urbanisme, existeix el mecanisme de
subrogació dels consells insulars que obliga als consells insulars
a assumir aquesta competència, a realitzar tota l'activitat i tot
l'expedient administratiu, amb els informes i amb les inspeccions
necessàries, per finalment atorgar amb subrogació per la
inactivitat municipal de la llicència de permís, autorització o
aprovació que el particular demanava a l'ajuntament i que
l'ajuntament no ha exercit. Sembla lògic que, en aquest supòsit,
siguin els consells insulars qui ingressin les taxes que
l'ajuntament cobra al particular per aquest servei. És lògic que si
l'ajuntament no actua, sigui el consell insular el beneficiari, i
això per una doble raó.

La primera, és per simple i elemental justícia, de
retribuir a l'administració que actua la seva actuació, la
segona, també, per introduir un element de penalització de
la inactivitat municipal, perquè moltes vegades els
municipis es poden veure temptats quan una decisió és
especialment difícil, delicada o, simplement, perquè no
troben convenient decidir pels motius que siguin, és
relativament senzill dir: "bé, nosaltres no actuarem, ja serà
el consell insular corresponent qui determini". En aquest
cas, creim que és lògic que hi hagi aquesta mica de
penalització, que no ho és, perquè és de justícia que aquests
ingressos passin al consell insular, i que no hi hagi una
doble penalització a l'administrat, -així es preveu a l'esmena
presentada-, perquè els ajuntaments no puguin repercutir,
siguin els ajuntaments els que hagin de pagar aquesta taxa
per subrogació que han cobrat al ciutadà indegudament. Em
sembla que el contingut d'aquesta esmena està plena de
sentit comú, beneficia a tots, però sobretot a la justícia i a la
responsabilitat de cada instància administrativa. Per tant,
esperam que, amb aquesta o amb una redacció alternativa,
consensuada o millorada que ens puguin oferir, aquesta
esmena pugui ser aprovada per aquest plenari. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Grups que vulguin
intervenir?, Sr. Jaén, té la paraula..., perdoni, Sr. Alorda, té
vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Com a excepció a la posició
d'altres grups, per agilitzar, però creim que l'abast era prou
important com per fixar la nostra posició i defensar aquestes
dues esmenes presentades pel Grup Socialista, confiant
empènyer al grup majoritari a donar-li suport. No ens
entusiasme que s'utilitzi la Llei d'acompanyament per
mesures diferents, però creim que la urgència, en aquest cas,
bé ho explica. Pensam que el reciclatge, donar una gran
empenta en aquest camí, cap a la modificació, requereix, en
principi, la modificació del Pla director. Pensam, ja ho
vàrem denunciar, el cinisme de la Conselleria de Medi
Ambient quan es feia un repte als consells insulars que
assumissin les responsabilitats si volien que s'entràs dins
una modificació, si volien que es canviàs la filosofia, aquí
hi ha la possibilitat de complir allò que es va dir. Veure,
avui al matí, els diaris, veure els medis de comunicació,
amb el Sr. Reus com a paladí del reciclatge, fins i tot
multant als que no arribin al 50%, és d'un sarcasme que
frega qualsevol caricatura esperpèntica d'aquesta comunitat.
Pensam que és un bon moment per, com a mínim, redreçar
el camí perdut, (...) un gran camí amb la minimització, amb
la reducció en origen, però hi ha un gran repte que és el
reciclatge. (...), el PP no hi creu per molt que ho digui,
confiam que la Sra. Tocino hi cregui més, però ja que ells
no hi creuen i vàrem decidir que els consells insulars fossin
els qui gestionassin les competències en matèria de residus
sòlids urbans, els ho deixin fer així com ho reclamen.
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Per l'altra banda, tenim aquesta taxa urbanística que creim
que és important que es pugui arribar a aplicar. Nosaltres
compartim absolutament la seva necessitat, tot i que, a vegades,
hem dubtat de la seva necessitat. Creim que és important, per
seguretat jurídica en matèria tributària, que s'estableixi
l'habilitació per crear una nova taxa, però també volem anar
alerta que aquest debat sobre la doble naturalesa dels consells
insulars no acabi amb una esquizofrènia sobre si estam
gestionant competències locals, entenent que és una competència
local, i quan estam gestionant competències autonòmiques.
Creim que és perillosa l'esquizofrènia que pot arribar a produir
aquest debat més escolàstic que jurídic, però, en aquest cas, com
que es tracta de matèria tributària, creim que per major seguretat
és important que hi hagi aquesta habilitació legal. Creim i
confiam que, com que tots els grups ja s'han pronunciat a favor
d'ambdues mesures, el Partit Popular des de l'any 94 demana al
consell insular la modificació del Pla director, i n'hem parlat, a
vegades, a la Comissió Insular d'Urbanisme, com a mínim a
Mallorca, tothom està d'acord en establir aquesta taxa. Per tant,
confiam que donaran aquestes dues habilitacions i donaran
suport a les esmenes presentades pel Grup Socialista. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados,
se hacía referencia, en una de las intervenciones, al refrán del
perro del hortelano, refrán que ha sido ahora llevado al cine, una
película que recomiendo que vean cuando se estrene en las salas
de Ciutat, realmente tengo que decir que, hecho este preámbulo
en tono amistoso y desenfadado, el conseller, el Gobierno va a
hacer esa modificación que se solicita. Como es un plan
pluriinsular, que afecta a más de una isla, lo conveniente es que
lo hago el Gobierno. Por tanto, no vamos a apoyar a la primera
enmienda.

Pero quiero hacer algunas precisiones que son importantes.
La primera es que el paladín del reciclaje no sé si será el Sr.
Reus, pero tengo que decir que en la isla de Menorca, en el año
89, el Grupo Popular en el Consejo Insular ya hizo un
documento, que fue aprobado a instancias nuestras en el pleno de
la corporación, sobre lo que sería un tratamiento integral de
residuos sólidos urbanos y un servicio insularizado de carácter
integrado. Por tanto, la preocupación que ustedes manifiestan
ahora, nosotros ya la teníamos en el año 89, de reciclaje,
reutilización e incluso de procedimientos mixtos en el
tratamiento de residuos sólidos urbanos, no solamente incinerar,
no solamente vertido controlado, sino estas dos cosas y encima
todas las que otros procedimientos que pudieran traer para hacer
un tratamiento integral. Por tanto, habrá paladines antes que
nosotros, pero al menos en el 89 defendíamos esas ideas.

En referencia a la segunda enmienda, ya manifesté en el
trámite anterior al pleno, que había la posibilidad de que
nosotros pudiéramos llegar a un acuerdo, y así ahora se lo
voy a proponer. Ya manifestamos nuestra preocupación, que
también ha sido recogida por otros portavoces y la han
expuesto aquí, por tanto, yo la voy a obviar. Así que paso,
si no hay inconveniente, a la lectura de una transacción que,
después, con mucho gusto, si el presidente de la Cámara lo
autoriza, les haré llegar por escrito. Diría así, el texto que se
propone es el siguiente: "se autoriza a los consejos
insulares, cuando dicten actos con subrogación legal
relativos a competencias urbanísticas municipales, a
subrogase también en la exigibilidad de la tasa
correspondiente a la licencia otorgada. Apartado 2, a tales
efectos, los ayuntamientos transferirán a los consejos
insulares el importe recaudado por las tasas devengadas o
ingresadas como consecuencia de los actos de subrogación".
Si el presidente no tiene inconveniente, le hago llegar el
texto con las copias para que lo pase a los grupos
parlamentarios. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Faci arribar aquest escrit
aquí, a la presidència. Sr. Quetglas, té vostè la paraula per
(...).

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

D'acord amb el que preveu el Reglament de la Cambra,
deman una pausa de cinc minuts per...

EL SR. PRESIDENT:

Se suspèn la sessió per cinc minuts.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Recomença la sessió. Sr. Quetglas, vostè que és l'autor
de l'esmena, el propietari, digui si accepta la transacció
presentada pel Grup Parlamentari Popular.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Encara que pensam que podria tenir un element de
millora, que no se circumscrivís en la seva redacció
estrictament a les llicències, amb la qual cosa es podria
interpretar que només fa referència a les llicències d'obres,
entenent que aquesta interpretació pot ser extensiva als actes
que es fan per subrogació, en qualsevol cas, l'acceptam.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Els altres portaveus també donen per
acceptada aquesta transacció? Sr. Reus, per favor.

Votam, primer, l'esmena 5999.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 31; cap abstenció. Queda
rebutjada l'esmena 5999.

Aquesta presidència entén que amb l'acceptació d'aquesta
esmena transaccional queda retirada l'esmena 6000. Sr. Quetglas,
es pot donar aprovada per assentiment la transacció a l'esmena
presentada? S'aprova per assentiment aquesta esmena. He
d'advertir que, després, haurem de procedir a una votació per
illes ja que implica aspecte competencial dels consells insulars.

Als articles 11 i 12 del dictamen s'hi mantenen vots
particulars.

Votam els articles 11 i 12.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 31; cap en contra; abstencions, 27. Queden
aprovats els articles 11 i 12.

A l'article 13 del dictamen s'hi mantenen tres vots particulars
presentats pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, Grup
Parlamentari Socialista. Per fer la defensa conjunta d'aquests
vots, en primer lloc, té la paraula el portaveu del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida. Vol fer ús de la paraula?

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, el vot particular respon al fet que aquest article estableix
un règim d'excepcionalitat per al personal sanitari adscrit al nou
hospital de Manacor, un règim d'excepcionalitat que nosaltres no
pensam que sigui justificable per raons funcionals, ni que sigui
acceptable des del punt de vista de la unitat que ha de regir el
règim al qual està sotmès el personal al servei de l'administració
pública.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
Sr. Alorda, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En la mateixa línia, no entenem,
primer, per què està en el títol III sobre diverses mesures, si
és una mesura de Funció Pública hauria d'estar dins el títol
II, entenem. Així i tot, evidentment, el vot particular no és
el motiu de la (...) sistemàtica, sinó que és el motiu de fons
perquè es crea un règim excepcional per passar personal de
la Comunitat Autònoma a una empresa o una gestió privada
concreta. Creim que és un precedent estrany, per què ha de
poder passar personal amb un règim diferent del regulat per
la Llei de la funció pública, o l'Estatut de Treballadors, a un
concessionari de l'administració o a un ens privat que no
depengui directament de l'administració. Creim que això és
començar a fer excepcions dins les excepcions i no ens
sembla raonable. Per tant, els concessionaris o els règims de
gestió privada podran tenir unes determinades vàlues
positives, uns determinats valors positius que nosaltres no
qüestionam, tot i que no (...) amb el seu article 10 d'aquesta
llei el Partit Popular, però el que no podem fer és, una
vegada triada una gestió per empresa privada, deixar que hi
vagin funcionaris en règim d'excepcionalitat.

En tot cas, el que veim cada vegada amb aquest sistema
de privatització és que el Govern troba traves, troba
problemes i els supera presentant, en aquest parlament,
mesures ad hoc per cada cas concret que troben, ara una
empresa privada, supos que parlam d'un, dos, tres noms i
llinatges i per això s'utilitza la via legal. Creim que és un
error, també ho hem vist amb el Parc BIT quant a la
normativa urbanística. En aquesta comunitat, cada dia és
més difícil reconèixer un ordenament jurídic, entès com un
conjunt de normes amb una sistemàtica i coherència interna.
El que hi ha és un desgavell de propostes i d'excepcions
que, entre que estan dins articles de lleis d'acompanyament,
sense compilacions, i entre que no responen a una lògica
que es pugui interpretar, no arribam a saber quin és el règim
de la Funció Pública o quin és el règim al qual ens hem
d'atendre a l'hora de resoldre els problemes. Creim que
hauríem de fer un pensament, llevar aquesta previsió d'una
empresa concreta, -encara no sabem, tan sols, quin règim
tendrà-, i fer una visió global de les excedències voluntàries
que hi pugui haver dins la Comunitat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, Sr. Quetglas, té vostè la paraula.
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EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Vet aquí un exemple dels resultats on
ens du aquesta confusió, aquesta estranya mescla que està fent en
la gestió dels serveis públics en règim jurídic privat, règim
jurídic mixt, etc. Aquí tenim una sanitat pública exercida per
personal estatutari, per funcionaris, i ara introduirem un nou
sistema de gestió, un sistema de fundació sotmès al règim jurídic
privat i tenim un problema: què feim amb els funcionaris?, com
poden passar els funcionaris a un sistema de servei públic quan
tenen uns drets adquirits com a personal estatutari? Aleshores,
ens inventam un règim molt estrany, absolutament inadequat,
que posa en evidència la contradicció del que dèiem quan
parlàvem de l'esmena a l'article 10 d'aquesta llei, la impossibilitat
(...) dos conceptes essencialment distints de la manera de
gestionar els serveis públics, -especialment un servei públic
sensible com és el de la salut-, i ens hem d'inventar un règim
molt estrany, jurídicament molt dubtós, que és possibilitar la
concessió de l'extrapolació de règim funcionarial a una
administració que és privada.

Això crida l'atenció, xoca, produirà molts problemes de gestió
a l'hospital, amb el personal privat que convisqui fent la mateixa
feina amb règims jurídics distints, una disfunció, en definitiva,
derivada d'aquesta obsessió privatista dels serveis públics que té
el Govern de la Comunitat Autònoma, fiol adequat del Govern
del Sr. Aznar. És una contradicció que es dóna avui amb el
personal sotmès al règim estatutari que està dins Serbasa, però,
demà, es donarà en qualsevol altre cas. Anirem multiplicant
situacions incomprensibles, no compatibles amb el sistema
jurídic administratiu que presideix l'administració de la nostra
comunitat autònoma i, en definitiva, ens durà a un desgavell. Per
tant, nosaltres plantejam aquest vot particular per la supressió
d'aquesta addició que ha fet el Grup Parlamentari Popular,
entenem que té un aspecte positiu que és la defensa i el respecte
als drets del funcionaris, als drets del personal estatutari, al qual
no podem privar d'aquest dret amb un cop de ploma, això està
molt clar. Però allò que està malament no està en aquest article,
com l'obsessió de gestionar privadament allò que està concebut
per una gestió pública que és, d'altra banda, la correcta. Gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Grups que vulguin intervenir per
fixa la posició? Per part del Grup Mixt? Grup Parlamentari
Popular?, Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Nos encontramos en una
situación especialmente interesante porque resulta que la
oposición defiende el proyecto que presentó el Gobierno y el
Grupo Popular adiciona una enmienda para modificar el proyecto
que presentó el Gobierno. Es una cosa curiosa, esto no deja de
ser curioso, que la oposición apoye las propuestas que presenta
el Gobierno en la Cámara, no deja de ser curioso que el Grupo
Popular enmiende un proyecto que trae el Gobierno. Pero en fin,
hecha esta salvedad del voto particular como procedimiento que
no es el propio de los grupos de la oposición, pasaremos al tema
del debate.

No es ninguna novedad tampoco lo que aquí estamos
discutiendo. Yo creo que una lectura del Boletín Oficial del
Estado les llevaría a encontrar un decreto, de los primeros
que publicó el Gobierno del presidente Aznar, en el mes de
junio, si no recuerdo mal, el decreto 10/96, donde se
habilitan nuevas fórmulas de gestión del Insalud. Ahí está
el decreto, tiene un único artículo y posibilita que, en ese
artículo, la gestión y administración de los centros, de los
servicios y de las actividades, -se dice allá-, de protección
de la salud, o de atención sanitaria o sociosanitaria, podrán
llevarse directamente o indirectamente por medio de
cualquier entidad, entidades admitidas en derecho, creadas
por personas o entidades públicas o privadas. Ya lo hemos
discutido anteriormente en uno de los artículos precedentes,
ustedes hablaban del debate de privatización.

Por otra parte, el proyecto de ley, actualmente en trámite
en el Senado, de medidas tributarias, administrativas y
fiscales, votado ayer y aprobado, contempla la posibilidad
que el personal del sistema nacional de salud se pueda
incorporar a plantillas de otros organismos, que antes
comentábamos, y tengan una incompatibilidad durante tres
años. Pasados estos tres años, pueden incorporarse, como es
normal, a su puesto de trabajo originario. Si no lo hubiere,
ese puesto de trabajo tuviera cubierta la vacante, en otro de
similares características. Visto que hay la previsión que el
hospital de Manacor funcione a través de una entidad que
será una fundación, se posibilita que el personal del Servicio
Balear de Salud pueda tener esa posibilidad, que ya la tiene
el personal del Insalud, y no quedar descolgados de hacer
esa opción. No podemos impedir que el personal
funcionario de los hospitales de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares no puedan disponer de esa misma opción.
Esto es lo que se contempla en la enmienda nuestra y, en
consecuencia, sin que sirva de precedente, votaremos en
contra del voto particular que se presenta desde los grupos
de la oposición. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Passam a la votació conjunta dels vots particulars.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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Vots a favor, 27; en contra, 31; cap abstenció. Queden
rebutjats aquests vots particulars.

Passam a votar l'article 13 del dictamen.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 31; en contra, 25; abstencions, 2. Queda aprovat
l'article 13 del dictamen.

A la disposició derogatòria, a la disposició final primera i a
la segona no s'hi mantenen esmenes ni vots particulars.

Passam a la votació directament.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 31; cap en contra; abstencions, 27.

A l'exposició de motius s'hi manté l'esmena 5975 i 5976 del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Per fer la seva defensa, té
la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sr. President, entenem que han decaigut amb la discussió del
text articulat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Passam, idò, a votar l'exposició de motius.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

És correcte o volen que repetim la votació?

Vots a favor, 31; en contra, 21; abstencions, 6.

Aquesta presidència no pot interpretar ni sentiments ni
pensaments dels diputats, si hi ha alguna (...) abans de passar a
la votació final per illes..., aquesta presidència reclama que algun
portaveu es faci portaveu, -valgui la redundància-, d'aquesta
esmena, que sigui presentada, sinó no la puc passar a votació. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Yo había hecho llegar al oficial mayor, seguramente por
el procedimiento incorrecto, el escrito para que el presidente
tuviese el texto y, en el momento procedente, cuando
considerase oportuno, tuviésemos la oportunidad de exponer
esa enmienda, que ya hemos tenido ocasión, durante la
suspensión del pleno, de tener un comentario con el resto de
los grupos parlamentarios. Tengo que añadir que todos
estamos a favor, que se pueda incluir, en este proyecto que
tramitamos, una disposición que haga referencia al
contenido que en la misma se contiene. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Els altres portaveus estan
d'acord amb aquesta esmena? Consideram conjunta? Podria
fer lectura d'aquesta esmena, Sra. Secretaria Primera, perquè
els diputats tenguin coneixement d'aquesta.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Esmena d'addició al projecte de llei de diverses mesures
tributàries i administratives. Per tal d'atendre a l'import de
les subvencions que s'han d'adjudicar als partits,
federacions, coalicions o agrupacions d'electors concurrents
a les eleccions al Parlament de les Illes Balears celebrades
el dia 25 de maig del 1995, afavorides per subvenció
electoral segons allò que disposa l'article 29 de la Llei
8/1986, de 26 de novembre, electoral de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, es concedeix un crèdit
extraordinari en l'estat de despeses dels pressuposts generals
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1997,
per un import total de 101.461.550 pessetes i es dota la
partida pressupostària 1110111210148001 el finançament
d'aquest crèdit extraordinari podrà ser atès mitjançant la
concertació d'operacions de crèdit."

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Secretària primera. Es pot donar
aprovada per assentiment? S'aprova aquesta esmena per
assentiment i a l'efecte s'incorporarà un nou títol que
s'anomenarà "Títol IV.- Crèdits electorals", amb el seu
corresponent article i l'harmonització serà feta pels lletrats
d'aquesta cambra.

Havent-se aprovat una transacció que fa referència a
transferència a competències dels consells insulars i en
aplicació de l'article 24.6 de l'Estatut d'Autonomia,
passarem a una votació final única, per tal que la majoria
suficient assoleixi el vot favorable computat de manera
separada dels parlamentaris que representen, si més no, dues
illes diferents.
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Passam a votar per illes.

Senyores i senyors diputats de Mallorca que votin a favor, es
volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Repetim la votació. Votam per illes.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 16; en contra, 14; abstencions, 2.

Passam a votar illa de Menorca.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

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

Illa d'Eivissa i Formentera. Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

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

Per tant, queda aprovada la Llei de mesures tributàries i
administratives.

Passam ara al debat de pressuposts. A la vista que diferents
portaveus han demanat si abans de procedir a iniciar aquest debat
podrien tenir cinc minuts per ordenar les seves esmenes, aquesta
presidència demana als portaveus si volen que suspengui la
sessió cinc minuts.

Recomençarà la sessió, farem més de cinc minuts perquè
després no interromprem, recomençarà a la una i quart amb el
debat del projecte de pressuposts, sense votacions al llarg del
matí.

III.- Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts sobre el Projecte de Llei RGE núm. 5448/96, de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Recomença la sessió, i veurem el tercer punt de l'ordre
del dia, que és el debat del dictamen de la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei relatiu a
Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per a l'any 1997.

Al títol del projecte i al títol I, De l'aprovació dels
pressuposts, no s'hi han presentat esmenes. Farem
seguidament el debat sobre l'agrupació del títols II i IV i
dels articles del 2 al 18. Del títol II, Dels crèdits i de les
seves modificacions; títol III, Normes de gestió del
pressupost de despeses; títol IV, De la concessió d'avals. Es
farà la defensa conjunta pels diferents portaveus en funció
de les esmenes presentades, i després es donarà un torn de
fixació de posició per a aquells que no han intervengut.

Per part del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida hi ha
les esmenes 6690, 6691, 6683, 6681, 6685, 6686, 6684,
6682 i 6687. Per fer la seva defensa, el Sr. Grosske té la
paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Les primeres esmenes
de les enumerades tenen com a objectiu limitar la
discrecionalitat del Govern en la gestió pressupostària, i així
la 6690 el que fa és eliminar les excepcions que
s'estableixen a l'article 6, les excepcions que s'estableixen a
la negativa a admetre transferència de crèdit a càrrec
d'operacions de capital amb finalitat de finançament
operacions corrents. 

La 6691 que és de supressió de l'apartat 3 de l'article 9,
és perquè, efectivament, aquest apartat també estableix
excepcions a limitacions de disposició de despesa
mitjançant decret, és a dir que mitjançant un decret es
puguin eliminar determinades limitacions a la disposició de
despeses.

La 6683 té un altre caràcter i es refereix a una altra
qüestió, que és la retribució del Govern i d'alts càrrecs de la
Comunitat Autònoma, i en aquest sentit, hi ha una proposta
de congelació d'aquestes retribucions amb efectes de 1995.
El tema no és fruit d'una decisió arbitrària, no pensam
nosaltres que es pugui aplicar el mateix criteri a qualsevol
institució, allò normal és que una institució que tengui uns
sous dels càrrecs públics, polítics, personal del Govern i
personal de confiança, amb un esquema retributiu normal,
allò normal és que vagin actualitzant aquests salaris d'acord
amb l'IPC i d'acord, en definitiva, amb les vicissituds que
passin el conjunt dels salaris dels funcionaris. Nosaltres
pensam que dins l'estructura retributiva d'aquesta comunitat
autònoma, el Govern i els alts càrrecs del Govern tenen un
nivell retributiu clarament privilegiat respecte del conjunt
fins i tot tenint en compte la major capacitat pressupostària
i el major volum que representa l'Administració
autonòmica, i en aquest sentit plantejam aquesta esmena de
congelació dels seus salaris amb efectes de 1995.
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L'esmena 6681 està relacionada amb la 6686 i la 6684, en la
mesura que el que fan aquestes tres esmenes és establir la
descongelació dels salaris dels funcionaris i personal laboral al
servei de l'Administració pública. És un debat prou repetit, és un
debat al qual no cal aprofundir, però evidentment nosaltres estam
en absolut desacord en el fet que siguin els funcionaris i els
treballadors públics en generals els que carreguin amb el pes
fonamental de la lluita contra el dèficit públic, al marge que
naturalment una mesura d'aquestes característiques és també
clarament insuficient per lluitar amb eficàcia contra aquest
dèficit. És a dir que és inútil i, a més, és injust.

Respecte de l'esmena 6684, és de supressió de l'apartat 2.b)
de l'article 12 de la llei, i també fa referència al tema, com he dit
abans, de les retribucions del personal al servei de
l'Administració pública.

L'esmena 6682 és la modificació d'un apartat que ens sembla
particularment penós, és l'apartat que estableix que un funcionari
de l'Administració autonòmica que accedeixi a un càrrec d'alt
càrrec o membre del Govern de la Comunitat Autònoma pugui
escollir entre el sou propi de la seva funció o el que gaudia en la
seva condició de funcionari. Bé, això és realment una
barrabassada, els sous de la gent han d'anar en funció de la seva
activitat, això és un principi bàsic, i de cap manera no es pot
privilegiar a aquells funcionaris que lliurament decideixin deixar
d'exercir el seu càrrec dins la funció pública i passar a ser
membres del Govern o alts càrrecs del Govern autònom, això és
un desgavell i, a més, està fet en funció d'una persona molt
determinada, present en aquesta cambra, i és poc ètic i poc
estètic aquest apartat que pretenem suprimir.

L'esmena 6687 és una esmena d'austeritat i elimina una
espècie de plus no justificat dins les dietes que perceben els alts
càrrecs del Govern en els seus desplaçaments. Els alts càrrecs del
Govern en els seus desplaçaments han de justificar les seves
despeses o han de cobrar una dieta però no pot ser que cobrin
allò que justifiquin i a més tenguin una espècie de doblers de
butxaca, de 5.000 pessetes diàries sense justificació.

Respecte, i crec que ja és la darrera, 6687, aquesta era la
darrera esmena, Sr. President. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

El Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, té presentades
les esmenes 6220, 6221, 6210, 6208, 6209, 6212, 6213,
6214 i vot particular a l'article 10.2. Per fer-ne la defensa, el
Sr. Alorda té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. L'esmena 6220, la primera, procura que hi hagi un
límit a les transferències de crèdit. Aquesta primera esmena
ens dóna peu també ja per plantejar una primera reflexió
que creim important: la necessitat de tenir una normativa de
finances immutable, relativament immutable, que les lleis
anuals de pressupostos tan sols la matisin per a aquelles
necessitats que tenguin per a la pròpia anualitat i no tenguin
vocació de perdurabilitat. Amb aquests canvis sistemàtics
de les lleis de finances amb lleis anuals de pressupostos, ens
estam carregant d'alguna manera l'estat de dret i el
seguiment, la dificultat del seguiment de la seguretat
jurídica, per tant, quant al que és la normativa
pressupostària. Algunes de les nostres esmenes, ja hi
tornarem, pretenen denunciar aquesta pràctica. A aquest
article 6 sobre el límit de les transferències de crèdit es
reprodueix amb una aparent innocència l'article 53 de la
Llei de finances, que, per cert, l'apartat a) ja havia estat
reformat, modificat amb una llei de pressupostos de l'any
93, però sotmet l'apartat c), la primera denúncia és que es
modifiqui l'article 53 de la Llei de finances sense dir-ho,
d'amagat, no ho arribam a saber, llavors hi ha una disposició
derogatòria que diu que tot el que s'ha modificat queda
derogat, però no arribam a saber que aquell article 53 està
derogat, creim que és important fer-ho a saber, perquè, si
no, com dic, quan un consulta la Llei de finances no sap a
què s'ha d'atendre.

Ara, nosaltres creim que a més a més seria interessant
que aquest apartat c) es mantengués, per pura higiene
pressupostària, no es pot pretenir pujar i baixar partides
durant l'any de manera alegre, quan es detecta que hi ha una
determinada possibilitat de modificar a la baixa una
determinada partida, s'ha de fer, però llavors no s'ha e tornar
a moure, no es poden fer operacions de Tresoreria
encobertes amb les partides, creim que és una prohibició
que figura a la immensa majoria de les normatives
pressupostàries i creim que és correcta i s'hauria de
mantenir, com ja la preveia la Llei de finances de la nostra
comunitat.

La 6221 sobre rectificacions de crèdit és una simple
millora tècnica, que no entenem ben bé per què no
l'accepten, perquè creim que millora la llei.
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Tenim també un vot particular, a l'article 10.2, sobre les
despeses plurianuals, aquestes despeses plurianuals per a
nosaltres són unes de les fórmules més importants per al
màrqueting motociclista que fa dels plans el Govern, endeutar els
ajuntaments o els particulars per no fer-ho directament ell i, a
més vendre plans a llarg termini, mils milions de pessetes, quan
després només n'hi aporta desenes o centenars. Aquesta relació
de despeses plurianuals es va incrementant any rera any, vàrem
començar amb aquella fórmula deplorable de les depuradores,
que a través del cànon allarguen la seva fórmula de finançament,
patrimoni històricoartistic, ara el Mirall, i aquesta via esmena del
Grup Parlamentari Popular s'intenta introduir per convenis ara ja
amb entitats sense finalitat de lucre, ja no entitats públiques, sinó
entitats privades, per finançar centres destinats a acció social. És
a dir el Govern, en comptes d'exercir les seves competències, en
comptes d'executar els equipaments, les infraestructures, les
instal•lacions que li pertoquen competencialment, el que fa és
carregar el crèdit de la societat civil i llavors recuperar-lo o
finançar-lo via interessos, endemés d'anunciar obres en plans deu
de mils milions de pessetes i posar-n'hi cent. Tant de bo no ens
generi plans de cara al segle XXI a base de posar-hi un parell
ecus cada any.

Sobre l'IPC el debat ja és molt conegut dins la Cambra, hi ha
dues esmenes per part del Grup Parlamentari Nacionalista, la
6210 i la 6208, sobre l'augment de salaris als funcionaris. Els
arguments ja són prou coneguts perquè la polèmica és al carrer.
El nostre grup, com a defensor de la gestió pública, en
conseqüència de la funció pública, pensa que està injustament
desprestigiada i que una fórmula perquè torni a recuperar aquest
prestigi són uns sous dignes. Creim que els treballadors públics
ja han contribuït prou, amb prou sacrificis a la convergència
europea i que, a més ja hi havia un conveni negociat, publicat al
BOE amb el Govern central, creim que el Govern central, una
vegada que firma un document i el publica als butlletins, l'ha de
respectar, no entenem aquesta manera que un Govern no respecti
els acords a què ha arribat un altre.

La congelació, a més, ja s'hi ha fet esment, no és
imprescindible, i tan sols és un greu símptoma d'aquesta "neura",
d'aquesta febre privatitzadora de l'atac del PP a tot allò que és
públic. El nostre grup proposa que el Govern modifiqui la relació
de llocs de treball per fer possible allò que el Govern central vol
impedir. Ja hem vist en l'anterior llei que això és possible, de fet
hi haurà uns funcionaris, uns treballadors de la Comunitat
Autònoma que pujaran el seu sou, el pujaran enguany i el pujaran
l'any que ve, són els treballadors que vénen transferits; per tant,
veim que via relació de llocs de treball és possible augmentar el
sou dels treballadors. El mateix Govern ha arbitrat un sistema
només adreçat a un determinat col•lectiu, nosaltres pensam que
modificant la relació de llocs de treball, ho podria fer extensiu a
tots els grups, a més eliminant un altre efecte pervers que tenen
els augments que han fet aquests darrers anys via percentatge, un
efecte pervers, evidentment damunt les rendes baixes, perquè
sempre pugen via percentatge més les rendes elevades i queden
més baixos els sous més baixos.

També tenim una esmena sobre el rang superior, sobre
aquest article no gaire comprensible on un treballador que
vol accedir a un lloc de treball més mal remunerat del que
té, continuarà cobrant pel treball que tenia abans. No creim
raonable que es cobri per la feina que es feia, sinó per la
feina que es fa, haver de defensar aquestes obvietats,
realment ens sorprèn un poc. Si una plaça està
infravalorada, allò que s'ha de fer és modificar la seva
valoració a la relació de llocs de treball, no respectar el sou
amb el qual un ingressa a aquell càrrec, perquè, a més, per
què circumscriure la mesura als funcionaris o als
treballadors de la Comunitat Autònoma?, si una persona
guanya 20, 30, 40, 50, 60 milions de pessetes l'any, se li
respectarà aquest sou si entra a formar part de la Comunitat
Autònoma com a alt càrrec?, és que si Ronaldo fitxa d'alt
càrrec de la Comunitat Autònoma, se li respectarà el sou
que li paga el Futbol Club Barcelona?, i, per tant, si no
farem això, perquè supòs que no ho farà ningú, per què s'ha
de fer amb els propis funcionaris de la casa?, per què aquest
tracte de favor?, és un tracte de favor que òbviament té nom
i llinatges i és d'una poca elegància estrepitosa presentar-lo
dins un text legal. Jo crec que manca finezza a aquest tipus
de mesures que ens presenta el Govern.

Pensam, a més, que aquests sous de 8, de 9, de 10, d'11
milions de pessetes que són als que ens tenen avesats els
alts càrrecs del Govern, creim que remuneren amb escreix,
si no amb escreix, ho remuneren bé i ben remunerat, el
treball que es faci. En tot cas, és el sou que es pacta en
aquesta cambra o el sou que dóna el Govern i que surt
publicat, aquell que s'ha de pagar i aquell que s'ha de
discutir, i no el que duen dins la motxil•la.

Les esmenes 621 i 6213 fan referència a les
indemnitzacions per raons del servei, són esmenes ja
tradicionals, d'aquests mil duros a què feia esment l'anterior
portaveu a mi, sobre aquest plus de dietes que guanyen els
alts càrrecs en viatges. Creim que no és adequat, en tot cas
la nostra diferència respecte de les esmenes dels altres
grups, és que nosaltres no qüestionam el que han de guanyar
els alts càrrecs o els càrrecs que vénen d'altres illes, de les
illes menors, creim que és raonable que existeixi aquesta
previsió, tot i que trobam que hi ha d'haver un límit, no fos
cosa que aquesta raonabilitat que nosaltres tenim se'ns agafi
la paraula i se'n facin abusos. El nostre grup proposa un
límit d'1.200.000 pessetes anuals.

La darrera esmena d'aquest bloc és la 6214 sobre
expropiacions. A nivell formal, com ja anunciava al
principi, el que pretenem és que cap article d'una llei de
pressupostos anual es remeti a una altra llei de pressupostos
anual, perquè es crea un veritable problema a l'operador
jurídic per anar a encalçar aquells articles que ja eren
modificacions d'altres articles, creim que el que ha de fer és
prendre's la molèstia de reproduir a l'article allò que vol dir
i no haver de remetre's a anteriors lleis pressupostàries. A
nivell de fons hi ha una mesura que existia abans que el
Govern o en aquest cas el Parlament, el Grup Parlamentari
Popular havia donat suport que desaparegués, que és que no
es poguessin fer transferències de crèdit contra les
previsions, contra les partides d'expropiacions, creim que és
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insuficient la partida que es dedica a expropiacions, creim que és
important que aquella persona que ha de suportar una càrrega per
una expropiació rebi els doblers aviat i el que ja no ens sembla
de rebut és que no només es pressuposti poc, sinó que damunt via
transferències de crèdit, es pugui minorar i es pugui baixar
aquesta previsió inicial. Creim que aquesta partida és important
que quedi congelada, que quedi garantida i, per tant, recuperar un
redactat que havia tengut tradicionalment la Llei de finances,
d'aquest no moviment de les transferències de crèdit per a
partides d'expropiacions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per fer la defensa de les esmenes
per part del Grup Parlamentari Socialista, corresponents a les
6425, 6426, 6432, 66430, 6431, 6433, 6434, 6409, 6410, 6411,
6412, 6414, 6413, 6415, 6416, 6417, 6420, 6419, 6418 i 6421, té
la paraula el seu portaveu Sr. Francesc Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, Sr. President. Intentaré fer un èmfasi especial
en aquelles esmenes no coincidents amb algunes ja presentades
pels altres grups i que han estat defensades convenientment i fins
i tot brillantment pels diputats que m'han precedit.

Senyores i senyors diputats, el pressupost és, per definició, un
document que és estimatiu quant als ingressos de què disposarà
l'Administració pública i és limitatiu quant a les despeses que
podrà fer aquesta administració pública. El caràcter limitatiu de
les partides de despesa, de recollir com a part inherent a la pròpia
estructura i a la pròpia concepció mateixa del pressupost com
autorització parlamentària a efectuar despeses. Aquest caràcter
limitatiu pot quedar absolutament desvirtuat, aigualit,
pràcticament suprimit si a través del text articulat de la Llei de
pressuposts s'estableixen determinades autoritzacions que
pràcticament fan inútil qualsevol intenció limitativa de les
partides, dels conceptes i dels subconceptes que integren el text
numèric, valgui la redundància, del pressupost. Nosaltres
pretenem que determinades limitacions que facin referència que
els doblers pressupostats a un article no puguin ser vinculats de
manera pràcticament lliure dins un mateix capítol a qualsevol
altre concepte. Pensem amb una despesa d'oficina que pel simple
fet que està a la mateixa secció pressupostària dins el capítol 2
corresponent, pugui ser perfectament gastat en despeses de
publicitat pel fet que és dins la mateixa secció. Quina mena de
control pressupostari pressuposa aquest tipus d'autorització que
dóna aquest pressupost? Nosaltres demanam que les limitacions,
les vinculacions s'estableixin no a nivell de secció sinó a nivell
de programa i no a nivell de secció orgànicament sinó a nivell de
centre de cost. D'aquesta manera, almanco hi hauria un nivell de
vinculació que respectaria allò que és la filosofia de la
pressupostació per programes, és a dir, que la imputació de
cadascuna de les despeses, sigui de personal, sigui despesa
corrent, sigui d'inversió, sigui de transferències, estigui
incardinada dins uns mateixos objectius que coherentment
conformen un programa. Aquesta és la filosofia de la
pressupostació per programes que a través del mecanisme de
vinculació i d'autorització de vinculacions d'unes partides amb
unes altres queda, a través, no d'aquest text de pressuposts, sinó
de tots els textos de pressuposts que coneixem en aquesta
comunitat autònoma, absolutament desvirtuats.

Un altre conjunt d'esmenes fa referència a l'excessiva
capacitat que s'atorga a l'executiu d'empenyorar exercicis
futurs mitjançant les suposades limitacions de capacitat
d'adquisició de compromisos de despeses d'exercicis futurs.
Aquesta exageració que proposa el text, que l'única
limitació que hi pugui haver a la contracció de despeses
d'exercicis futurs representi el 70% del que és el pressupost
d'enguany com a compromís del pressupost de l'any que ve,
el 60% del d'aquí a dos anys i el 50% de cadascun dels dos
següents suposa, i tot això a nivell de capítol pressupostari,
jo comprenc que això és molt difícil d'entendre, és molt
complicat i està sotmès a aquest llenguatge que manejam els
ponents pressupostari, però això ..., basta posar un exemple,
això suposa que a una secció que té un capítol 6, posem de
7.000 milions de pessetes, n'hi ha moltes, no n'hi ha una,
n'hi ha moltes, que té un capítol 6 de 7.000 milions de
pessetes, aquest pressupost l'autoritza a comprometre
exercicis futurs, l'exercici de l'any 98, de l'any 99, de l'any
2000, de l'any 2001, per un total de 21.000 milions de
pessetes. És a dir, és una exageració de tal calibre i això
amb un sol expedients, amb una sola obra, clar, sortirà aquí
el representant de la majoria i dirà que bé, que això no
passarà mai, que no passi pena que no succeirà mai,
evidentment que no succeirà mai, aleshores quina mena de
limitació suposa aquesta autorització?, cap ni una, aquesta
autorització tal com ve redactada significa una carta blanca
del Govern perquè en relació als exercicis futurs
simplement faci allò que vulgui, el que li doni la gana,
perquè no hi ha limitació real a la capacitat de comprometre
exercicis futurs, absolutament desmesurat demanam la seva
reconducció a nivells més raonables, tres anys en lloc de
cinc i una capacitat més limitada d'empenyorar exercicis
futurs perquè entenem que algunes de les obres que es posen
en marxa evidentment tenen una projecció plurianual
innegable, però no més enllà de tres anys, jo no conec, crec
que no ha succeït mai una obra que tengui una projecció de
més enllà de tres anys i, en qualsevol cas, si la tengués, faria
falta l'autorització parlamentària, que no passa res per això.
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Que s'incorporin lliurement els crèdits de capital. Pel simple
fet de ser crèdits de capital suposa, amb un pressupost que té un
fortíssim increment a capítol 7 i amb un concepte tan inflat, que
ha crescut de l'ordre de 3.000 milions de pessetes, com és el
vaporós concepte d'inversions immaterials 64, si més no un risc
que nosaltres volem que sigui suprimit d'aquest pressupost; que
no es puguin incrementar aquelles partides que prèviament han
estat disminuïdes per modificacions de crèdit i viceversa ens
pareix una elemental norma d'higiene pressupostària que està
recollida tradicionalment a tots els pressuposts, excepte en els
d'aquesta Comunitat Autònoma que necessita una major facilitat
de gestió que els altres; que les decisions sobre incorporacions de
romanent siguin un exercici que hagi de fer el Consell de Govern
em pareix absolutament proporcionat a la transcendència
d'aquesta mesura. El projecte de llei preveu que les
incorporacions als distints programes, és a dir, amb què ens
gastarem aquells doblers que ens vénen d'altres exercicis, si és
que ens vénen, si és que ens en sobren, això està adscrit, aquesta
responsabilitat està donada al conseller d'Economia, la qual cosa
sembla, sense dubte, una atribució exagerada, atès que el
pressupost l'aprova el Parlament, almanco que sigui el Consell de
Govern qui determini aquestes decisions sobre les incorporacions
de romanent. El caràcter ampliable dels serveis nous, que és un
artifici pressupostari absolutament legítim per suposat, però en
qualsevol cas, que té vocació de provisionalitat, vocació
d'interinitat, que respon al fet que quan una administració rep
noves competències, abans de procedir a l'adjudicació a cada un
dels programes, a cada un dels capítols i dels conceptes de les
quantitats rebudes, es creï una espècie de fons a partir del qual
l'exercici de la gestió doni llum sobre quina ha de ser l'adscripció
final d'aquests doblers, ha de ser, evidentment, una activitat
limitada i no pot constituir un crèdit, de cap manera, ampliable.

Retribucions dels funcionaris. Aquest es un tema important
i de fons. Miri, el ministre d'Administracions Territorials, el Sr.
Rajoy, i el Sr. Jordi Pujol, tots dos, justificaven la congelació
salarial dels funcionaris de l'Estat amb una cosa, i tenien part de
raó; deien, el pressupost del Govern, el pressupost de
l'Administració de l'Estat és un pressupost contingut, és un
pressupost que no creix, és un pressupost tremendament limitat
i dins l'esforç de contenció a què ens obliga la política econòmica
derivada de la voluntat política d'arribar a la Unió Europea dins
la primera línia, exigeix sacrificis de tots, en virtut d'això
nosaltres ens sentim legitimats per demanar aquest sacrifici als
funcionaris. Aquest èmfasi el feia de manera molt especial el Sr.
Pujol; el Sr. Pujol explicava de manera molt vehement perquè se
l'entengués ben clar, que ells donaven suport a aquesta mesura
només en la mesura que el pressupost de l'Estat no era un
pressupost expansiu sinó tot el contrari. Podem dir el mateix en
aquesta Comunitat Autònoma? Rotundament, no. Aquest és un
pressupost que creix de 16.000 milions de pessetes, dels quals
només 9.000 estan justificats per increment de noves
competències que han arribat durant l'any 96 o que arribaran l'1
de gener del 97, només 9.000; la resta, 6.000 i busques de
milions de pessetes no tenen cap justificació, és més, 4.000 d'ells
estan finançats amb deute públic. És un pressupost que no és
exagerat si deim que és un pressupost clarament expansiu; dins
un creixement no justificat de 6.000 milions de pessetes amb
quina cara, senyors del Govern, vostès s'adrecen als funcionaris
demanant-los aquest sacrifici? No amb la mateixa que ho fa el
Sr. Rajoy o el Sr. Jordi Pujol, evidentment no amb la mateixa,

perquè 400 milions de pessetes, que és el que costaria l'increment
de 2'6 punts del capítol 1 d'aquest pressupost, signifiquen
doncs la meitat del que s'ha perdut en operacions com les de
Bon Sosec o les de Yanko, signifiquen la meitat del que
aquest propi pressupost destina a capítol 2, obviant tot el
que destina a capítol 6, a través del 64, la meitat del que
aquest pressupost destina a capítol 2 a estudis i treballs de
l'Administració llogats fora de la pròpia Administració,
només la meitat; és a dir, 400 milions de pessetes al capítol
1 d'aquest pressupost representen una quantitat ridícula en
comparació amb el creixement d'algunes de les partides i en
comparació amb el creixement del conjunt pressupostari.
Per tant, no hi ha cap justificació al manteniment d'aquesta
insistència en la pujada salarial 0 als funcionaris.

Avals. Jo crec que hem de ser tremendament prudents en
aquesta Comunitat Autònoma en el que fa referència als
avals, permetre 2.000 milions de pessetes d'avals amb unes
condicions que són vertaderament preocupants, que es pugui
donar el 30% a un sol aval, a una sola empresa, la qual cosa
signifiquen 600 milions de pessetes; que, a més, no tengui
caràcter acumulatiu el límit del 30%, és a dir que en
diverses concessions d'aval es pugui superar aquest límit de
600 milions de pessetes; que, a més, aquests avals puguin
ser avalar operacions especulatives de derivats financers
que, en definitiva, al que van és a assegurar el manteniment
del cost de la moneda en relació amb altres monedes, ens
pareix que, atesos els antecedents que tenim en aquesta
Comunitat Autònoma de mala gestió d'avals a empreses
privades, que ens han duit als escàndols més importants,
escàndols lligats amb allò que ha estat la història de la
corrupció a la nostra Comunitat Autònoma, em pareix que
reclama una reflexió de seriositat per part dels diputats
d'aquesta cambra de limitar molt seriosament en la quantia,
en les condicions, en el caràcter no acumulatiu i en la
capacitat que tengui el Govern de cedir avals a les empreses
privades. També ens oposam rotundament als avals a
consorcis locals en allò que tenen de translació -ja acab, Sr.
President- del deute a les corporacions locals, una nova
modalitat que ha descobert aquest Govern de la Comunitat
Autònoma, superada ja l'etapa de transferir el deute a les
empreses públiques, ara el transferim als ajuntaments a
través de mecanismes estranys, plans 10, consorcis, etc., per
tal de dissimular, per tal de no reconèixer quina és la
vertadera situació de l'endeutement del sector públic en el
seu conjunt de la Comunitat Autònoma davant la pròpia
societat i, per tant, també demanam la supressió de la
capacitat de concedir avals per aquest tipus d'operacions.
Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part d'altres grups
parlamentaris? Sr. Jaén, té vostè la paraula.
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EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados,
quiero que mis primeras palabras sean e agradecimiento al resto
de grupos parlamentarios por facilitar un debate con enmiendas
agrupadas que, sin duda, agiliza esta tramitación en la Cámara,
y mucho más cuando muchas de las enmiendas que se presentan
a estos presupuestos son enmiendas clásicas, enmiendas
habituales y que venimos discutiendo algunas, que yo recuerdo,
desde el año 83. Me disculparán, por tanto, y otros me
agradecerán que no me refiera a algunas cosas porque ya las
damos por debatidas, y reproducidos los debates que antaño
existieron sobre las mismas, y me detendré en algunas
cuestiones, de todas formas decía Montaigne que la constancia
consiste esencialmente en soportar con paciencia las desdichas
irremediables, y suele ser una desdicha irremediable, para
ustedes una satisfacción, enmiendas que una vez y otra, año tras
año, ustedes vienen presentando, nosotros se lo soportamos
dentro de la liturgia parlamentario, pues bueno, con estoicismo
porque así debe corresponder al grupo que apoya al Gobierno.

Algunas referencias concretas a enmiendas precisas que
ustedes han presentado. Hay una referencia al sistema PPDS,
sistema de presupuestos por programas, el Gobierno no es
infalible en las predicciones, porque el Gobierno se compone del
común de los mortales, de personas, y por tanto la infalibilidad
no se adquiere en tanto al Gobierno no hay ningún procedimiento
para adquirirla en el género humano y en consecuencia las
previsiones que se hacen son eso, son previsiones. Y de ahí que
los presupuestos que se presenten deben tener, a juicio del
Gobierno y del grupo parlamentario, la suficiente agilidad para
que no estén muy encorsetados, cosa muy distinta que yo
comprendo que la oposición pretende que haya mayor
especificidad, mayor dificultad en las modificaciones de los
créditos, etc., etc.

Hay una referencia a los gastos plurianuales, no ha pasado
nunca, efectivamente, decía el Sr. Quetglas que no pasará, no
pasará no podemos afirmar muchas cosas del no pasará, porque
el futuro difícilmente podemos predecirlo, pero sí es verdad que
el Gobierno no ha hecho uso desmesurado del tema de los gastos
plurianuales, por tanto, la confianza al menos en principio la
tenemos que dar, es cierto que los números que nos ha hecho
aquí son exactos, pero mucho, nosotros pensamos que la política
del Gobierno es la que es y no llegarán a límites exagerados en
estos temas.

Otra referencia es a la limitación de los gastos derivados
del nombramiento de algún conseller que tenga residencia
en Menorca o en Ibiza y Formentera. Esto viene a raíz de un
debate de la pasada legislatura, y a raíz de este debate para
no discutir retribuciones en especie si fijó una cantidad en
los presupuestos. Esa cantidad en los presupuestos está
limitada de forma conceptual y de forma en cuantía por el
Consejo de Gobierno en el doble de lo que ustedes piden
que yo creo que es una cantidad razonable, se pide por parte
del Grupo Parlamentario PSM 1.200.000 pesetas, la
cantidad fijada que el Gobierno tiene la facultad de limitarla
está estabilizada en 2.400.000, una cantidad que no es
exagerada si ustedes hacen números para la estancia durante
20 días al año, como mínimo, fuera de su residencia
habitual, ..., perdón, me apuntan y con mucha precisión que
son 20 días al mes, sólo faltaría, 20 días al mes para abonar
el importe del hotel y el importe de la manutención, no es
una cantidad, si usted hace la división, anualmente de esa
cuantía por los días anuales, no es una cantidad exagerada.
Por otra parte, si tenemos en cuenta el alquiler de una
vivienda y lo que supone esa cuantía a efectos del término
del impuesto sobre la renta de las personas físicas, también
veríamos que es una cantidad razonable.

En el tema de los avales, exactamente igual. Pensamos
que las cuantías que se fijan en los presupuestos si hacemos
un estudio comparativo son unas cuantías, en porcentajes y
en cuantías, normales, normales, no hay ninguna
exageración.

Y sí quiero referirme a lo que tiene mayor enjundia
parlamentaria, no sólo por la actualidad, sino por la
importancia que el tema reviste, que es la política
retributiva. Bien, ya tuvimos ocasión de hacer algún debate
al particular, y yo tengo que reiterar lo que ya dije y
ampliarlo. Los objetivos de los criterios de la tercera fase de
la Unión Europea, la Unión Económica y Monetaria, para
ceder, a principios del 99, el 1 de enero, con todos los
requisitos, exigen un esfuerzo importante, en el debate en el
Senado del lunes pasado, el vicepresidente segundo del
Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, llegó a
afirmar y lo justificó y lo demostró con números, que
España se encuentra en estos momentos en su mejor
posición desde hace 25 años, posición económica, y la
política retributiva del 97 aconseja al objeto de una
reducción del déficit público, que se congelen las
retribuciones, tanto para el personal laboral funcionario
como también para los altos cargos del Gobierno. Esta
congelación salarial que se fija allá y que aquí se ha
cuantificado en una enmienda en 400 millones de pesetas,
bien es verdad que no es una cuantía exagerada, pero que
nosotros no podemos aprobar porque queremos ser
solidarios con este esfuerzo que hay que hacer en
comunidades autónomas, pero es que además, además yo
creo que de aprobarse, está clarísimo, de aprobarse no
tendría aplicación, porque los presupuestos generales del
Estado en su texto articulado, así lo dicen y, en
consecuencia hay que ceñirse a ellos.
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Sí quiero hacerles alguna precisión sobre la inflación en estos
momentos y sobre lo que ha supuesto en años pasados en la
retribución de los funcionarios. En el año 93, por ejemplo, la
inflación fue del 4'6 y el incremento salarial fue del 1'8, casi un
diferencial de 3 puntos en contra de los funcionarios; en el 94, la
inflación resultó ser de 4'7 y el incremento fue el 0%, hubo
congelación salarial ya, la segunda congelación salarial; y en
sólo dos años los funcionarios perdieron 7 puntos porcentuales.
Yo creo que en estos momentos cuando la inflación, según los
resultados del mes de noviembre, está en los límites que está y
que la previsión de final de año, a pesar hago aquí un paréntesis
en el sentido de que el mes de diciembre es un mes claramente
inflacionista, todos lo sabemos, la inflación va a estar situada
entorno a los 3 puntos que antes decía, y es seguro que los
funcionarios este año habrán ganado entre dos y tres décimas y
que además eso supondrá, por el diferencial a su favor, un ahorro
en la economía española para converger con los criterios de la
Unión Europea.

Por último quisiera añadir que esta política retributiva no es
nueva y que además en los países de nuestro entorno tanto en
Alemania, en Francia y en el Reino Unido, también se ha llevado
a t'rmino por exigencias de la convergencia derivada del Tratado
de la Unión.

Muchas gracias, Sr. Presidente. Votaremos en contra de todas
las enmiendas.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam al debat 2 que va des del
títol V fins al final del text articulat i exposició de motius. Títol
V, Normes de gestió del pressupost d'ingressos; títol VI, De les
operacions extrapressupostàries; títol VII, De la intervenció, del
control financer i de la comptabilitat; títol VIII, Relacions
institucional, i també les esmenes d'addició de dos nous articles.
Per part del Grup Parlamentari Mixt hi ha presentades les
esmenes 6816, 6817, per fer-ne la defensa, Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Una d'aquestes esmenes, presentada
pels Verds pretén evitar que el Govern creï una empresa pública
per gestionar i dur endavant el Parc BIT, el Parc d'Innovació
Tecnològica, un projecte, per cert, d'urbanització disfressat
d'innovació tecnològica i d'innovació ecològica, fins i tot, s'ha
arribat a dir, i que aquesta empresa pública, nosaltres pensam que
s'alguna manera pot escapar al lògic control parlamentari i que
pot crear encara més opacitat i poca transparència en la seva
gestió, a part de ficar-hi més burocratització. Per tant, ens
oposam que es creï aquesta empresa pública per gestionar el Parc
BIT.

Respecte de l'esmena que presenta Unió Mallorquina, dir
simplement que es defensa amb els seus propis termes. Res més,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, té presentades les esmenes
6689, 6679, 6680, 6692. Per fer la seva defensa, Sr. Grosske, té
la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. La primera esmena, la
6689, fa una rebaixa, pràcticament, a la tercera part de la
quantitat del que es consideren despeses menors sense
necessitat de fiscalització prèvia. Per tant, és un reforçament
del control de l'acció del Govern en la gestió pressupostària.

La 6679 fa referència a la disposició addicional segona,
elimina aquesta disposició que, a la vegada, elimina l'oferta
pública de col•locació per al 1997 i, fins i tot, el concurs de
trasllat, amb una patètica referència a actuacions
excepcionals per part de la conselleria, que jo crec que
empitjora la situació més que l'aclareix.

La 6680 fa referència a la disposició addicional
cinquena, apartat 4, en el sentit que s'elimina l'autorització
per a la creació d'una empresa pública per la gestió del Parc
BIT, en la línia de l'esmena presentada pel portaveu que
m'ha precedit a l'ús de la paraula.

Finalment, la 6692 és una esmena petita, jo diria que és
una esmena d'humilitat en la mesura que..., quan el text diu
que "l'estructura de programes garanteix la racionalitat i
l'eficàcia en la gestió", l'esmena diu que es digui que es
persegueix, en tot cas, amb aquests instruments la
racionalitat i l'eficàcia en la gestió, no sigui cosa que
aprovem aquí (...) criteris tan elevats i tan controvertits com
són la racionalitat i l'eficàcia, (...) garantits per llei. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, les esmenes 6216, 6217,
6218, 6205, 6204, 6203, 6202, 6206, 6207, 6201 i vot
particular a la disposició addicional cinquena. Té la paraula
el seu portaveu, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. La primera esmena que presentam, la 6216, és
sobre el control financer i d'eficàcia. Senzillament, són uns
programes que existien tradicionalment perquè el conseller
d'Economia, a instàncies del Parlament o d'ofici, pogués
fiscalitzar l'eficàcia en la gestió. Nosaltres enyorem aquesta
mesura que era tradicional dins la Llei de pressupostos de la
Comunitat i trobam desgraciada la seva desaparició.

Sobre els contractes menors, hem fet una esmena per
limitar les remissions a altres lleis, sinó transcrivim, ens
hem pres la molèstia de transcriure l'article al qual es
remeten els pressupostos, precisament, per evitar aquestes
remissions a lleis anuals de pressupostos que creim que és
una mala pràctica.
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A la 6218 demanam una informació addicional per trametre
al Parlament respecte a operacions de tresoreria, respecte de
subvencions. Nosaltres, el nostre grup, ordinàriament les
sol•licitam, però creim que és bo que d'ofici quedi establert a la
Llei d pressupostos.

Sens dubte, el tema més important està aquí, a la 6205, sobre
l'oferta pública. Durant el debat a la totalitat ja vàrem avançar
que l'eliminació de l'oferta pública, un any més, en aquests
pressupostos era una de les mesures més negatives d'aquesta llei.
El Govern al•lega, i el grup parlamentari, austeritat. Austeritat es
pot entendre, i no ho compartim, per aquesta congelació, -que no
la compartim, com dic-, però no per no cobrir les places de
manera reglamentària. Les places estan valorades d'una
determinada manera i s'han de pagar tan si es cobreixen
reglamentàriament com si es fa mitjançant interinitats eternes
com ens té acostumats aquest govern. Creim que el que no es pot
fer és el que és fa, a nivell del Partit Popular, dins tots els
temes..., distintes seus, que és la precarització dels llocs de
treball, a tots els nivells. És un plantejament que causa greus
perjudicis socials a tots els àmbits, amb problemes d'estabilitat,
de confiança, de seguretat, amb repercussions de tota mena, des
de les psicològiques, drames humans o efectes sobre (...) en el
consum. Però és que a la Funció Pública, aquesta precarització,
encara té un efecte nociu a afegir que és un atemptat contra la
independència, contra la seguretat en el lloc de treball. La
vulnerabilitat del funcionari interí, del laboral eventual, és una
mina, és una font de pressió sobre la imparcialitat. Creim que
això és un problema greu, afegit, que no es pot tolerar.

Aquest efecte en la precarització, com a contrari al principi
que l'administració serveix amb objectivitat als interessos
generals, és intensificat pel clientelisme que practica el Govern
a l'hora de seleccionar el personal, per l'amiguisme en l'accés al
treball públic, evitant els principis de pública concurrència, de
mèrit i capacitat, que han de regir la selecció de personal.
Pensem que, per exemple, la Llei de funció pública, (...) article
45, exigeix la capacitació lingüística en català per accedir a un
lloc de treball públic, però ho fa a través de l'oferta pública
normal, no per personal interí ni per personal eventual.
Aleshores, tornam a ajornar aquesta mesura de capacitació
lingüística que ja trobàvem magra quan es va establir. No és gens
innocent que, en aquests pressupostos, les que creixen en
personal són les empreses públiques. Totes les empreses
públiques augmenten, o la majoria, el seu personal, i és per la
forma de selecció que tenen. Després, quan es cansen, quan han
de fer una operació de maquillatge, aquest personal entra dins
l'administració per la porta falsa. Per cert, vàrem fer una
pregunta sobre l'Institut Balear de Joventut, si el magnífic
encarregat de magatzem, el Sr. Pizà, passarà ara a ser funcionari
o no, el senyor que va (...), que va triar al Sr. Gilet per mor del
cas Calvià. Creim que hem de saber si aquest institut balear, ara
que entra dins la conselleria, quina serà la situació d'aquest
personal. 

Ara fins i tot, ja ens proposen, amb la llei anterior, el cas
invers. És a dir, pot ser que el servei de carreteres privatitzi
el servei de la brigada i es doni a un concessionari,
aleshores, com que hem de treure el personal que tenim,
enviarem aquest personal des del servei de l'administració
cap al servei privat. Ho feim a un hospital, a l'hospital de
Manacor. Confiam que aquest galimaties en els moviments
d'empresa pública i d'empresa privada i, fins i tot, dels
serveis privats, això no té consol ni té composició.

Certament, ja sabem que tots els casos no són com
aquests, però sempre és un tema delicat. El tema dels llocs
de treball és un problema tan greu, tan important que
sempre provoca perjudicis importants. Quan hi ha interins
que fa anys que estan dins una administració, quan hi ha
contractes eventuals que s'eternitzen, sempre hi ha una
pressió per entrar per la porta falsa dins l'administració.
Creim que el que hem de fer és evitar el problema. El
problema s'evita, senzillament, utilitzant els mecanismes
que regula la llei per accedir a la Funció Pública, oferta
pública com a primera passa.

A la disposició addicional cinquena, hi tenim una sèrie
d'esmenes sobre les empreses públiques, les desacreditades
empreses públiques del Govern, desacreditades per la seva
gestió i per mèrits propis. Desapareixen Sefobasa i Foment
Industrial, totes dues afectades per sol•licituds de
comissions d'investigació. Però el que no trobam oportú, per
part del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, és que la
disposició addicional, amb la qual desapareixen, creï unes
altres semblants. Nosaltres creim que han de desaparèixer
i que s'han d'integrar dins l'administració autonòmica,
perquè creim que aquestes activitats es poden fer per gestió
directa. Però si el Govern creu que no, el que ha de fer és
sanejar-les, arreglar-les i mantenir-les. El que no pot fer són
operacions de maquillatge com aquesta de fer-les
desaparèixer, canviar el nom i fer-ne unes altres,
immediatament, bessones. Sigui com sigui, celebram que
deixin de ser societats mercantils perquè, com a mínim, com
a entitats públiques, tendrem més control.

Sobre el Parc BIT, ja n'hem parlat prou d'aquesta
biturbanització i no hi vull entrar. No crec que en aquestes
altures els convencem de la seva inconveniència. Però sí
que vull insistir en un tema, sobretot perquè ha estat
contestat pel portaveu del Partit Popular, una afirmació que
el capital social de l'empresa que es vol crear es crea via
especulació, o s'aconsegueix via especulació. Són les
declaracions del Sr. Reus a la comissió, no m'ho estic
inventant jo. Nosaltres ens estam intentant convèncer, als
operadors jurídics, que una línia d'un pla general, que un
passar de sòl rústic a sòl urbanitzable no crea plusvàlues,
que hi ha d'haver cessions de terrenys, que hi ha d'haver
urbanització efectiva, hi ha d'haver (...) distribució.
Mentrestant, no hi ha plusvàlua, mentre que el Govern diu
que perquè fa una ratlla damunt un plànol, una inversió de
desenes de milions passarà a tenir 2.000 milions de pessetes,
i que ha d'arbitrar la manera que el Registre Mercantil
accepti aquesta operació. A això li diuen especulació,
especulació pública, però si triomfés aquest plantejament,
-confiem que no triomfi en els tribunals-, ens pot crear un
(...) si realment volem desclassificar territori en aquestes
illes, si realment volem fer efectives algunes de les mesures
que les directrius d'ordenació del territori proposen.
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Per altra banda, tenim el vot particular a la disposició
addicional cinquena pel tema de Seamasa. En aquesta cambra,
hem tengut ocasió de lamentar-nos d'aquelles societats
mercantils en les quals participa el Govern i queda en minoria.
Nosaltres creim que no n'hi hauria d'haver cap. No només pels
casos prou coneguts de Nova Generació dins Yanko, o del tema
de Capital Risc o Bonsosec, tots dos sotmesos o demanades
comissions d'investigació, sinó perquè, en general, ens fa
impossible una de les principals funcions d'aquesta cambra. A un
poder legislatiu, una funció molt important és el control del
Govern, en un règim parlamentari. Idò bé, sempre que el Govern
queda en minoria dins una societat mercantil, quan demanam
informació, quan demanam el seguiment dels objectius del
Govern, ens contesten que és una empresa privada i, com que és
una empresa privada, el Parlament no hi pot dir res. En tot cas,
idò, que desapareixi de totes aquestes empreses, si estan actuant
una funció pública, la subvencionin, que es facin convenis, si és
important fer-ho a través de la gestió pública, gestió majoritària
per part del Govern, mai quedar en minoria dins una empresa.
Pensavem que el Sr. Juan ens havia anunciat una desaparició o
una sortida de Vidal Boots, sortida de Balear Boots, sortida de
Nova Generació, que, en general, no hi hauria aquesta pràctica
de quedar minoritzats dins una societat mercantil, però veig que
ara hi tornam (...) dins Seamasa.

La 5206 i la 5207, -vaig acabant-, només són per ampliar
informació que han de rebre els grups parlamentaris, perquè hi
hagi control hi ha d'haver informació.

Per últim, la 5201 pretén modificar l'exposició de motius,
perquè trobam que és una burla als diputats d'aquesta cambra,
parlar de racionalitat i d'eficàcia en la gestió, en aquesta
exposició de motius ja curteta, ens pareix molt poc seriós. De fet,
el que hi ha és una duplicació burocràtica a nivells grans, el Sr.
Rami ho reconeixia en el debat a la totalitat. Recordem, molt
sumàriament, urbanisme, patrimoni històric, serveis socials,
activitats classificades, infraestructures municipals,
competències dels consells insulars, per contra, (...), depuració,
sanitat, educació, competències del Govern balear, no impliquin
als altres, no facin xantatges a les administracions locals,ni a les
societats privades,ni a la societat civil, per fer les gestions que
vostès han de fer, ni llevin,ni suplantin, ni facin plans miralls que
únicament fan uns miralls que ens tornen visions esperpèntiques
de la realitat, uns miralls distorsionadors, sinó que apliquem
lleialtat interinstitucional. Per l'altra banda, també es parla de
claredat en els objectius i en els programes. El Govern ens
presenta programes, ens du a debat programes, mentre ell
publicita plans i nosaltres no podem seguir els plans a través dels
programes. Quan intentam aclarir què és el Pla mestral, quan
intentam aclarir el Pla d'igualtat de la dona, quan intentam aclarir
el Pla foner II, que és el programa operatiu del 5B, quan intentam
aclarir el Pla mirall i intentam fer una investigació policíaca dins
els programes no ho aclarim, ho demanam als respectius
consellers i no ho aclarim,  o vostès ens donen el seguiment per
plans o canvien el sistema d'establir els pressupostos o ens donin
possibilitats per fer una comissió de seguiment. Com a mínim, el
que pretenem amb aquesta esmena és que no "fardin" que és
possible fer el seguiment gràcies al règim de programes, vostès
estan desvirtuant el règim de programes i, per tant, com a mínim,
l'exposició de motius (...). Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Socialista, hi ha les esmenes 6422, 6428, 6423,
6424, 6429, 6404, 6405, 6406, 6407 i 6408 i el vot
particular a la disposició addicional cinquena. Per fer la
seva defensa, té la paraula el Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. També defensaré aquelles
esmenes que per la seva importància mereixen un major
èmfasi, demanam la supressió de deute, demanam la
supressió de l'autorització que demana el Govern d'emetre
4.000 milions de pessetes de deute en base a un argument
que em sembla que difícilment es pot rebatre. Quin és...,
l'any passat, 1996, el pressupost encara vigent, el Govern té
previst un volum d'inversió finançat amb zero pessetes de
deure. Formalment és així, formalment no hi ha deute
compromès per part de l'administració, per part del Govern
de la Comunitat Autònoma, a part del deute de les empreses
públiques, naturalment. Aleshores, ens demanam quin és
l'increment d'inversió que justifica que enguany hi hagi
4.000 milions de pessetes d'apel•lació al deute, on és la
inversió del Govern de la Comunitat Autònoma que justifica
aquest increment d'inversió? Miram en relació al volum
d'inversió de l'any 19096 i, efectivament, la inversió
d'aquest pressupost puja, més, al voltant de 4.600, 4.800
milions de pessetes més que l'any passat. Ens diran, bé, ja
està, aquí hi ha la justificació de la necessitat de 4.000
milions de pessetes perquè hi ha 4.000 i busques més
d'inversió, per tant necessitam finançar-ho mitjançant
l'apel•lació al deute. Però això no és així, perquè aquest
pressupost que puja -ja ho hem dit- de 16.000 milions de
pessetes dels quals 9.000 i busques estan imputats a
increments d'ingressos derivats d'adquisició de noves
competències, tenen més de 4.000 milions de pessetes
imputats a inversió. Per tant, l'increment d'inversió que té el
Pressupost 97 en relació al 96 està perfectament finançat per
inversions, per les competències assumides noves. 
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Quin és, en conseqüència, l'increment d'inversió que justifica
aquests 4.000 milions de pessetes de deute públic? Cap, no hi ha
justificació. No és una conclusió aventurada dir que aquests
4.000 milions de pessetes aniran a finançar despesa corrent.
Aquesta manca de justificació és sobradament pesada per ella
mateixa perquè l'esmena de retirada del deute i, per tant, una de
les bases de la nostra crítica a la globalitat del pressupost estigui
absolutament justificada.

El Govern ens demana, mitjançant el text, autorització per fer
operacions de tresoreria que arribin al 15% del total de les
despeses; el total de les despeses és de l'ordre de 72.000 milions
de pessetes, el 15% són 10.000 milions de pessetes. El Govern
ens demana autorització per fer operacions de tresoreria,
operacions que poden ser necessàries en un determinat moment,
quan hi ha un decalatge entre ingressos i despeses i no es pot
pagar la nòmina i no es poden pagar uns contractistes, etc., etc.,
operacions de tresoreria absolutament normals, però per això ens
demana autorització de 10.000 milions de pessetes. La
contestació jo ja la veig venir: no passi pena, no es farà mai una
operació de tresoreria de 10.000 milions de pessetes. Idò, què
feim aquí, autoritzant i pretesament limitant la capacitat
d'operacions de tresoreria del Govern amb aquest 15% del total
de despeses?, idò gairebé el ridícul, això és el que feim, perquè
això no serveix per a res, ni és limitatiu ni és res.

Ens oposam també a la transferència de la titularitat del deute
en els ajuntaments, en aquest famós Pla 10, en aquest dir als
ajuntaments que és una competència que correspon al Govern de
la Comunitat Autònoma, però com que no volem veure
engreixades les nostres xifres de deute, vostè, ajuntament,
assumeix els deutes, no passi pena, nosaltres pagarem cada any,
en deu anys, sense sotmetre's, ni tan sols, a aquells compromisos
de despesa plurianual dels quals parlàvem fa una estona, però el
titular del deute és l'ajuntament. Hem trobat un altre mecanisme
nou, original, de translació del deute de la Comunitat Autònoma,
aquesta vegada, als ajuntaments, la qual cosa és una mica més
perillosa, perquè encara les empreses públiques, en definitiva tots
reconeixem que és el mateix sector públic de la Comunitat
Autònoma, però si ho traslladam als ajuntaments farem que els
ajuntaments que ja estan prou endeutats per dificultats que tenen
amb la seva estructura de finançament que qualque dia, en aquest
país, s'haurà de revisar en profunditat, idò no puguin fer front a
determinats serveis als quals, objectivament, tendrien dret,
perquè no tenen capacitat d'endeutament. Aquest és un..., volia
dir..., la paraula és un poc exagerada, però és un xantatge, que fa
la Comunitat Autònoma a l'ajuntament dient-li que és ell que s'ha
d'endeutar, quan la competència és de la Comunitat Autònoma,
que és el que és greu.

Un any més sense oferta pública d'ocupació, ja s'ha exposat
aquí. Un altre atac frontal a l'estructura, a la lògica que a la
nostra comunitat presideix, del que és, del que ha de ser la funció
pública, funció pública imparcial, professional, amb mecanismes
de selecció objectivats i objectivables, que garanteixen que els
funcionaris tenen una submissió fonamentalment a la llei i una
independència en la seva funció. Aquesta reiteració, per enèsim
any, ja no sé quants van, en la qual el Govern demana la dispensa
de la seva obligació de convocar una oferta pública d'ocupació,
col•loca ja el nivell de precarització, d'inestabilitat en la feina, de
nombre d'interins per places d'aquesta comunitat autònoma entre,
sens dubte, les primeres d'Espanya, la qual cosa és preocupant.

Ens oposam, lògicament, a la constitució de l'empresa
per gestionar la urbanització anomenada Parc BIT. Ens hi
oposam perquè, a més dels arguments que hem exposat
quan parlàvem anteriorment de la llei d'acompanyament,
resulta que no tan sols es fan uns privilegis no justificats al
Govern de la Comunitat Autònoma com a promotor d'una
urbanització respecte als promotors privats, sinó que, a més,
ara, mitjançant aquest mecanisme de constitució d'una
empresa pública que té molt de criticable perquè el capital
públic no és més que el producte de l'especulació d'haver
traçat una ratlla que qualifica uns terrenys i no és altre el
capital d'aquesta empresa pública, sinó que, a més,
introduirem els mecanismes que tots aquests privilegis de
què parlàvem, tots aquests avantatges que té el Govern de
la Comunitat Autònoma per ser promotor, a més es
privatitzaran, a més cream un mecanisme a través del qual
una empresa, en la qual volem que hi participi el sector
privat, que volem que funcioni en règim jurídic privat,
gaudirà de tots els beneficis i privilegis de l'administració
pública. Veuen quina quantitat de distorsions provoca
aquest entestament sense una revisió, sense una comprensió
del model, en privatitzar per privatitzar en nom de la
sacrosanta eficàcia que està per demostrar? Una quantitat de
disfuncions en matèria de funcionaris, en matèria de
funcionament d'empreses públiques, en matèria
d'inadequació dels privilegis que gaudeix l'administració en
relació a la manca de controls que té una empresa privada
a la qual vostès al•ludiran el primer dia que des d'aquest
parlament es plantegi qualsevol tipus d'interpel•lació,
pregunta o mecanisme de control sobre què fa l'empresa de
Parc BIT i vostès surtin aquí i diguin: ah!, això és una
empresa privada, que gaudeix dels privilegis de
l'administració pública; és absolutament inconcebible; jo
crec que no resistirà qualsevol revisió davant els tribunals.
Pensin-s'ho, pensin-s'ho una altra vegada més. 

Ens oposam, també, al fet que l'empresa pública Ibagua
assumeixi unes estranyes competències en matèria
d'energia; no entenem quina és la raó per la qual aigua i
energia hagin d'anar juntes, sobretot tenint en compte que en
aquesta comunitat autònoma no hi ha cap instal•lació, cap
pantà que produeixi energia, que seria l'únic mecanismes a
través del qual tenguessin alguna cosa a veure, sinó pel
simple fet d'intentar reduir la nòmina, el nombre d'empreses
públiques que figuren en aquest pressupost; aleshores
posam dues coses sota un mateix rètol d'una sola empresa
pública però és igual, a nivell de despesa no estalviarem res,
perquè el mateix conseller va dir, en la seva compareixença
pública, en la seva compareixença a la Comissió d'Hisenda
i Pressuposts que hi hauria dues gerències. Per tant, són
dues empreses públiques sota un mateix rètol; no té
absolutament cap sentit ni en termes de funcionalitat ni en
termes d'eficàcia.
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Per últim, dues esmenes que demanen, simplement, algunes
explicacions. Voldríem que un cop aprovat aquest pressupost el
Govern ens remeti dues coses molt senzilles: les partides que
estan imputades als plans -el Pla Mestral, el Pla d'Igualtat
d'oportunitats de la dona, el Pacte per a l'ocupació- senzillament
perquè voldríem veure si és certa una sospita que tenc, la sospita
que tenim que els plans del Govern són, més que plans d'actuació
del Govern, programes de publicitat, és a dir, agafam un nombre
de partides determinades, les posam per un ordre i ja tenim un
pla, i li direm Pla Mestral de formació; algunes d'aquestes
partides, perquè fan referència a unes coses, les col•locam i les
reordenam d'una altra manera, amb uns altres d'aquí i d'allà i
tenim un altre pla que es diu pla no sé què; aquell pla eren 2.000
milions, aquest són 3.000...; què n'hi ha 1.000 de comuns?, és
igual, això no té importància, en crearem un altre, farem un pla
relatiu a qualsevol cosa, i aquesta és la mecànica que començam
a sospitar que tenen els plans del Govern, és a dir, són plans
publicitaris, però no són plans d'actuació del Govern, i si no és
vera ens ho diguin; ens diguin: miri, el Pla d'Igualtat
d'oportunitats de la dona està contemplat en aquesta partida, en
aquesta, en aquesta, en aquesta i en aquesta, perquè cada vegada
que nosaltres hem demanat quin era el reflex pressupostari
d'aquest pla se'ns ha dit que això estava repartit entre diverses
conselleries, n'hi ha una per aquí, un poquet per allà... Bé, aquest
poquet per aquí i aquest poquet per allà ens ho posin negre sobre
blanc, igual que el pla de formació, el Pla Mestral, etc., tan
simple com això, és una petició que no té res d'absurd ni
desmesurada. 

De la mateixa manera un annex d'inversió. Per què no envien
un annex d'inversió, en aquest pressupost?, per què no l'envien?,
una cosa tan simple, una cosa que està a tots els pressuposts, a
tots. Sap per què no envien un annex d'inversió?, perquè l'annex
d'inversió de la partida 64000 seria vergonyós. Com poden posar
vostès, a inversions immaterials, com a projectes d'inversions
conceptes de despesa que són despesa corrent al 100%?, no
poden, i com que no poden ens escatimen l'annex d'inversió i no
ens l'envien, perquè parlam de 6.000 milions de pessetes, eh?,
que sobre el total d'inversions d'aquesta comunitat autònoma és
un pico bastant alt, això són les inversions immaterials, i per això
no ens enviaran l'annex d'inversió, perquè l'annex d'inversió
simplement els faria caure la cara de vergonya. Moltes gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per fixar la posició per part del
Grup Parlamentari Popular, Sr. Jaén té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores
diputados; en este turno de nuestro grupo de fijación de
posiciones, evidentemente de posición en contra a las
enmiendas que se acaban de presentar, voy a referirme a
aquellas que para nosotros tienen una mayor entidad para no
intentar agotar el límite de tiempo que nos concede la
presidencia en este debate.

Hay unas enmiendas, y empezaré por lo último porque
a veces lo último es a veces lo más reciente, queda más
próximo al que toma las notas para contestar, y con ello me
referiría a unas cuestiones de importancia, a nuestro juicio,
y de algunas acusaciones que si fuera el día de los Inocentes
pues las podríamos tomar como una inocentada, pero no
siendo el día de los Inocentes creo que van en serio y que lo
dicen, por tanto, porque así lo piensan; me estoy refiriendo
al tema de acusaciones de clientelismo en el Gobierno, entre
otras cuestiones que hemos debatido aquí, en el acceso a la
función pública; nosotros pensamos que el Gobierno
respeta, de forma escrupulosa, los principios
constitucionales de mérito, de capacidad y publicidad, no
otra cosa. Otra cuestión es que ustedes discrepen de si hay
oferta de empleo público o no la hay para el año que viene
que está motivada por las razones que antes comentábamos
de reducción del gasto público en nuestros presupuestos con
carácter general, en todos los presupuestos de todas las
administraciones. Hay un esfuerzo del Gobierno en
reestructurar el sector público de esta comunidad, eso es
cierto, desaparecen empresas públicas, se crean otras, pero
disminuye el volumen de las mismas y lo que se intenta es
buscar los principios de un sector público más reducido, un
sector público empresarial que sea más eficiente y que sea
más eficaz.

Hay una referencia también al impuesto sobre
instalaciones que inciden en el medio ambiente, que
también es tradicional, (...) discutiendo, y que viene
derivada por la resistencia del contribuyente a abonar este
importe de las liquidaciones, pero el Gobierno no ha hecho
uso, que yo recuerde, de esta autorización, en este ejercicio
con toda seguridad, en el pasado también y de otros no lo
puedo decir, pero los últimos ejercicios no se ha hecho uso
de ello.

Hay unas referencias, en las enmiendas, de reducción del
importe de los gastos menores que son tan menores que no
merece la pena ni discutir; eso también del Grupo
Parlamentario de Esquerra Unida, que de acuerdo con la Ley
de Contratos de las administraciones públicas, pues bueno,
yo creo que es posible y las enmiendas van en reducción de
la cuantía; dejarían de ser tan menores que no merecería la
pena, porque hay centros de coste que necesitan unas
cuantías superiores y las que ustedes fijan son mínimas.
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Hay otras que afectan a la exposición de motivos, que poca
importancia podemos concederle porque, incluso, de ser
aprobadas pues poco podrían aportar. Y hay una referencia muy
precisa a la regulación por el denominado Pla deu, que hace aquí
referencia que ya está regulado por dos decretos, exactamente el
95/92 y el 51/92. Eso no es trasladar la deuda a otras
administraciones, puede tener esa lectura, sino que eso es la
cooperación entre dos administraciones a la cual cada una aporta
lo que buenamente puede aportar. Y hay unas enmiendas que
piden información que por la vía, bien del articulo (...) de
finanzas, que ya se contempla, o bien por la vía del reglamento
de esta cámara para que estas peticiones sobre el plan de
formación, sobre el Plan Mestral que, por cierto, está
cuantificado, está publicado, está cuantificado el importe del
mismo en el plan, yo lo he visto cuando se presentó el plan, con
todo lujo de detalles, por cierto, tuvimos ocasión de verlo.

Bien, (...) de otros planes, de otros muchos planes que,
evidentemente, a veces hay la tentación de presentarlos a bombo
y platillo y luego las realizaciones son bien pocas. La última
referencia era el Plan de (...) del Estado, que todo se bendecía
como (...) en Baleares, en concreto en Menorca que más conocí
con detalle, y no he visto ninguna, parecía que el Gordo había
caído antes de tiempo porque era el mes de julio y no era el día
22 de diciembre. 

El Plan de Igualdad de oportunidades de la mujer, el Pacto
para el Empleo..., todas esas informaciones que ustedes piden se
pueden conseguir por la vía parlamentaria para ver qué créditos
están imputados y en que secciones lo está. Yo creo que no es
objeto que se regule por una ley de presupuestos estas
cuestiones.

Operaciones de tesorería; no le contesto, ya la ha contestado
usted mismo, ha hecho la contestación, a la pregunta que usted
mismo hacía ya contestaba la respuesta que yo le iba a dar y no
varía un ápice; por tanto no me detendré. Y en cuanto a otras
cuestiones, yo creo que son de poca entidad para que se
contemplen en los presupuestos de la comunidad y, por tanto,
votaremos en contra de todas ellas. Muchas gracias, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. A la secció 02, Parlament de les
Illes Balears, no es mantenen esmenes. Secció 03, Sindicatura de
Comptes, no s'han presentat esmenes. Secció 04, Consell
Consultiu de les Illes Balears, no s'han presentat esmenes. 

I, en aquest moment, s'aixeca la sessió que començarà a les
16,30.
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