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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començam l'ordre del
dia.

Presa de possessió del nou diputat Hble. Sr. Joan Bosco
Gomila i Barber.

En primer lloc es procedirà a la presa de possessió del nou
diputat, Hble. Sr. Joan Bosco Gomila i Barber. Sr. Diputat.

Honorable Senyor, jurau o prometeu per la vostra consciència
i pel vostre honor de complir fidelment les obligacions del càrrec
de Diputat del Parlament de les Illes Balears, amb lleialtat al Rei,
i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental
de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears?

EL SR. GOMILA I BARBER:

Sense renunciar al dret d'autodeterminació del nostre poble,
sí promet.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pot prendre posició del seu escó.

I.1) Pregunta RGE núm. 5904/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan
Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programes televisius basats en fets reals.

El primer punt de l'ordre del dia, i donam la benvinguda al
nou diputat, fa referència a preguntes. La primera la formula el
diputat Sr. Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a programes televisius basats en fets reals.

 Per favor, guardin silenci. 

Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Jo entenc que aquesta pregunta anava
dirigida...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, Sr. Diputat, un moment.

Demanaria que es guardés respecte i silenci, per favor, dins
la sala quan hi ha la intervenció d'un diputat o d'un conseller.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Deia que jo entenc que aquesta
pregunta anava dirigida al conseller de Turisme, cosa que
per segona vegada, com bé coneix vostè, no el veig dins
aquesta sala. Per tant jo demanaria quins són els drets
d'aquest diputat, què hem de fer al respecte, perquè jo
entenc que anava clarament dirigida al conseller de
Turisme, i entenc que la pregunta l'hauria de contestar
aquest conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera de Presidència.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Sí, efectivament va adreçada al conseller de Turisme,
però per forces majors no és a aquesta cambra. Jo em pos a
disposició del Sr. Diputat, si em permet contestar.

EL SR. PRESIDENT:

Miri, jo he d'intervenir en aquesta tema, i recordar i
demanar que es faci recordar als membres del Govern que
les preguntes poden anar dirigides al Govern de manera
genèrica, o a un membre del Govern de manera concreta, i
que per tant si és en aquest segon cas, qui ha de respondre
és el membre del Govern al qual va dirigida. El Govern té
la facultat d'ajornar la pregunta una vegada, i que per tant té
l'obligació després de contestar al proper ordre del dia,
perquè si no, el que succeeix en aquest moment és que es
deixa en indefensió un dret fonamental que tenen els
diputats, de demanar de manera a un conseller. Per tant,
considera aquesta presidència que aquesta pregunta, malgrat
la seva predisposició i bona voluntat, hauria de ser
contestada pel conseller, i demanar-li, com a portaveu del
Govern a dins aquest parlament, que així ho faci saber a tots
els membres del Govern perquè fets com aquests no tornin
a passar.

I.2) Pregunta RGE núm. 5841/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Eberhard Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a reciclatge
i compostatge a l'illa de Mallorca.

La segona pregunta es va incloure a l'ordre del dia per
equivocació.

I.3) Pregunta RGE núm. 5869/97, de l'Hble. Sr. Diputat
J. Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a baixada de la qualitat de l'oferta
turística.

La tercera pregunta la formula el diputat Sr. Francesc
Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
baixada de la qualitat de l'oferta turística. Sr. Triay, té vostè
la paraula.
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EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President, també per expressar aquí la situació
d'indefensió en què em trob, ja que és una pregunta que dirigesc
al conseller de Turisme, i que ha estat ajornada ja una vegada,
que és el màxim que permet el Reglament del Parlament, i que
per tant tenc dret que me la contesti el conseller de Turisme, que
per segona vegada consecutiva està absent d'aquesta sala. Don
tot el suport a les paraules del president, però he de fer avinent
la meva queixa, la meva protesta pel fet que els drets dels
diputats es vegin així trepitjats. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, així queda reflectit en el Diari de Sessions.

I.4) Pregunta RGE núm. 6043/97, de l'Hble. Sra. Diputada
Catalina Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a presentació del Pla de transport públic.

Pregunta número 4, que formula la diputada Sra. Mercè
Amer, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a presentació
del Pla de transport públic. Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Ja acabam aquest període de sessions.
Sr. Conseller, quan presentarà el Pla de transport pú blic? Moltes
de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller de Foment, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i Pocoví):

Gràcies, Sr. President. Com saben els membres de la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts, a la meva compareixença per
explicar el pressupost de la Conselleria de Foment vaig fer un
avanç del que havia de ser el Pla estratègic del Pla de transports,
allà on crec que vaig donar una sèrie d'explicacions de futur, com
és dotar Mallorca d'una terminal adequada per als autobusos, fer
una sèrie d'ajudes a tot el servei regular de transports, prolongar
el tema del tren fins a sa Pobla i després fins a Alcúdia, continuar
uns estudis, que estan fets aquests estudis i els vaig oferir als
senyors consellers, i també continuar en la mateixa línia per dur
la possibilitat que el tren arribàs a Manacor, Artà, etcètera. Jo
crec que aquesta compareixença tenia un doble sentit: per una
part explicar el pressupost de la Conselleria de Foment, i per
l'altra avançar en el que era el Pla de transport públic per a les
Balears, que veig que vostè el té, i que més o menys dels estudis
que tenim, crec que són les mesures urgents que hem de dur a
terme perquè el Pla estratègic de transport que s'està fent, i que
jo esper que en el proper període parlamentari, dins el febrer-
març de l'any que ve ho pugui dur a terme. Per què? Perquè, com
he dit, crec que l'estudi ha de ser seriós i és complicat, en el
sentit que prolongar una línia de tren Palma-Manacor no és un
caprici polític, sinó que ha d'obeir, crec, a uns estudis seriosos,
per saber quines són les inversions, que això és el que menys
importa, sinó quin dèficit o no dèficit d'explotació produirà,
quins seran els possibles usuaris, etcètera.

Per consegüent, vagi per endavant que en aquella
compareixença hi va haver un avanç del que era aquest Pla
de transport públic, que pensam dur a terme amb les
mesures que pensam que dins l'any que ve es poden dur a
terme, i que són possibles i necessàries; i per una altra part
anunciar-li que dins el febrer-març de l'any que ve aquest
Pla estratègic de transport podrà ser una realitat, i podrà ser
conegut per tots els diputats d'aquesta cambra. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sra. Diputada, té vostè la
paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Jo volia expressar al Sr. Conseller de Foment la
importància que té, insistir una vegada més, la importància
que té aquí a les Illes Balears insistir en millorar el tema del
transport públic, d'aquí la meva preocupació, precisament
llegint la seva compareixença, Sr. Verger, quant a la lentitud
i aquestes fases de què vostè parlava a la compareixença,
perquè feia unes poques setmanes, precisament, al debat de
l'estat de l'autonomia, el president de la Comunitat ens
expressava dient "en unes setmanes, senyores i senyors
diputats, coneixeran aquest pla, que el conseller presentarà
a aquesta cambra". Precisament unes poques paraules que
just va dedicar el president al tema, un tema tan important,
del transport públic, quan feia pocs dies que precisament en
aquesta cambra, a la Comissió de sinistrabilitat, s'havia
destacat que a Balears no tenim, no hi ha política de
transport públic, i s'està deixant morir el transport públic,
Comisssió de sinistrabilitat de 19 de setembre.

Per tant, d'aquí ve un poc la meva preocupació, i vull
insistir al conseller de Foment: És important el tema del
transport públic, no el podem deixar. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller de Foment, té vostè la
paraula.
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EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i Pocoví):

Gràcies. Sra. Consellera, efectivament estam tots d'acord que
el transport públic és fonamental per a la nostra illa, i crec que
s'han fet coses significatives en aquest sentit. Les inversions en
el tren Palma-Inca són una realitat. Jo no estic gens d'acord que
haguem deixat que es mori el transport públic, ni molt manco; en
el que sí estic d'acord, és que es pot millorar amb una sèrie de
mesures urgents i ràpides, i que l'exemple el tenim a prop, el
tenim a l'illa d'Eivissa, com vostès han pogut comprovar. Per
consegüent, hi ha una sèrie de mesures urgents que es poden fer
en pocs mesos, i que per consegüent es faran i es duran a terme
-sí, si ja ho conec, no...- Per consegüent, a partir d'aquí aquestes
coses s'han de posar en marxa. L'any que ve es prolongarà el tren
Palma-sa Pobla; s'ha de fer la terminal d'autobusos, allà on vaig
manifestar la meva preocupació perquè és un nuu
importantíssim, aquesta qüestió, i per realment potenciar amb
una sèrie de mesures tot el transport públic. Però, torn a repetir,
no estic d'acord que el transport públic es mori, ni molt manco.
Però es pot millorar i s'ha de millorar, i crec que un dels
objectius que hem de tenir és aconseguir aquest 4-5-6%, el 6%
que per exemple té Eivissa en transport públic, també a Mallorca
i a Menorca. A Menorca és de l'ordre del 2,3% de la població, i
a Mallorca l'1,4% de la població. Són dades que signifiquen que
estam a un nivell baix d'ocupació del transport públic, i que el
cotxe ens ha guanyat la partida. Doncs, anem a invertir aquestes
qüestions, no per pensar que substituirem totalment el cotxe, sinó
simplement perquè a través del transport públic poguem millorar
aquestes ratios d'aquest 1,4 i transformar-ho en aquest 5 o 6%; i
això són una sèrie de mesures urgents que es faran fora Pla de
transport públic.

Però em compromet, i hi estam fent feina, que dins el mes de
febrer-març el Pla de transport pùblic pugui ser una realitat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 6031/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Llei de declaració de parc natural de ses Salines d'Eivissa i
Formentera.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Vicent Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei de
declaració de parc natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera.
Sra. Consellera de Presidència, té vostè la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa Estaràs
i Ferragut):

Demanaria ajornament d'aquesta pregunta per primera
vegada. Gràcies, Sr. President.

I.6) Pregunta RGE núm. 6044/97, de l'Hble. Sra.
Diputada Catalina Mercè Amer i Riera, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a aparcaments soterrats
de Manacor.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la següent pregunta, que formula la diputada
Sra. Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a aparcaments soterrats a Manacor. Sra. Diputada.
té vostè la paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. Conseller. Aquesta pregunta es fa al Govern.
Algun membre estarà informat d'aquest projecte
d'aparcaments soterrats que sembla que s'ha anunciat,
perquè jo no ho he vist inclòs al Pla Mirall; no està tampoc
al Pla d'Obres i Serveis, i per tant aquesta diputada vol saber
aquest compromís que hi ha per part del Govern quant a
aquest finançament d'aparcaments soterrats a la ciutat de
Manacor. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller d'Indústria, Comerç i
Agricultura, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ
I INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. En aquest moment encara no em
consta que s'hagi presentat el projecte al Govern. Com vostè
sap, les ajudes que es donen per a infraestructures
municipals des de la Conselleria d'Agricultura, Comerç i
Indústria, es va acabar el termini el 30 de setembre. Sí n'ha
parlat, jo he parlat amb la batlessa, però jo no tenc cap
projecte entregat. Jo el que sí li puc dir, és que a partir de
gener de l'any que ve es tornaran a  obrir aquestes línies, si
l'Ajuntament presenta aquest projecte, evidentement serà
ben rebut, i intentarem donar-li el màxim possible de
finançació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller. Sra. Diputada, té vostè la
paraula.
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LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies. El que és ben segur, Sr. Conseller, que dins Manacor
sí que fan falta millores importants, i el projecte de millora quant
al tancament al transport viari, quant als cotxes, sí que pot ser
important per a revitalitzar el centre de Manacor. El que no
sembla tan important és dur els cotxes també al centre de
Manacor, com és aquest projecte d'aparcaments que sembla que
es volen fer precisament a aquesta ubicació, a la plaça Jordi
Caldentey; és a dir es possibilitarà que la gent des d'un passeig
com és un dels passejos més dignes de la ciutat de Manacor, el
passeig de na Camel•la pugui accedir a aquest centre just per a
vianants sí que és importnant; i per tant és difícil donar suport
que en aquesta ubicació precisament, a la plaça Jordi Caldentey,
on es varen manifestar ben en contra molt de veinats, presentant
a l'Ajuntament més de 800 firmes. Aquí és una canalització de
tot aquest passeig cap al centre. Hi ha ubicat precisament un dels
monuments a una de les persones més estimades de Manacor, el
monument a mossèn Alcover; i també s'ha demanat estudi
geològic per veure les característiques d'aquesta zona.

Hi ha altres ubicacions, i m'agradaria que el conseller ho
tengués present, altres ubicacions que pareix que hi ha el consens
de tots per solucionar el tema dels aparcaments, i no
necessàriament dur els cotxes també a aquest centre de Manacor,
que provocarien sense dubte un colapse important; que sigui el
centre per al poble i fer una ciutat molt més habitable. Moltes de
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, vol tornar a fer
ús de la paraula? Té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. La pregunta que es feia al Govern, i a
aquest conseller, era quin finançament té previst el Govern
respecte del projecte d'aparcaments. Jo en tem que realment aquí
no s'ha vengut a saber quina era la finançació, sinó a fer una
magnífica intervenció en contra de la ubicació d'aquests
aparcaments, i està molt bé i és legítim. Però jo consider que la
ubicació dels aparcaments, tant si és necessari com si no és
necessari, és un debat que s'ha de fer al seu lloc, és a dir a
l'Ajuntament de Manacor. Allí és on s'ha de decidir, i el Govern
ha de decidir si pot o no pot finançar un projecte que li presenti
l'administració municipal. Convendrà vostè amb mi que no som
jo el responsable de decidir el lloc d'un aparcament. Els diaris,
comprendrà també que no som jo qui els diu el que posen.

És a dir, si vostè té interès que canviïn de lloc un projecte que
encara ni tan sols està presentat a l'Ajuntament, doncs bé, ho
debaten a Manacor, però no venga a dir-me aquestes
al•legacions, que em pareixen raonabilíssimes, que em pareixen
perfectes, però que no és a mi a qui les han de dir. Moltes de
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 5988/97, de l'Hble. Sra.
Diputada Catalina Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a presentació del Pla de salut al
Parlament.

Passam a la següent pregunta, que formula la diputada
Catalina Bover, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a presentació del Pla de salut al Parlament. Sra.
Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Sabem que des de la Conselleria de Sanitat i el
Govern es fa feina ja en el Pla de salut, i també en el Pla de
salut mental. Ara ens interessa saber en quin procés
d'elaboració es troba aquest pla, l'anàlisi que es fa d'aquest
document, i quan pensa el Govern presentar el Pla de salut
mental. Ja haurà pogut veure que he concretat un poquet
més la pregunta. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM
(Francesc Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Jo crec que la setmana passada
vaig respondre a aquesta cambra a preguntes de la mateixa
diputada, que durant el primer semestre de l'any que
presentarem el Pla de salut mental. I voldria afegir, perquè
així interpretava jo que venia redactada la pregunta, o
almenys així és la documentació que jo tenc, que la
pregunta anava referida respecte del Pla de salut. El Pla de
salut, com sap la Sra. Diputada, existia com a document
previ dins aquest parlament, quan el que els parla va ser
nomenat conseller, i va ser retirat del Parlament, i en
aquests moments està en fase d'elaboració un pla de salut,
certament pensam que més ambiciós, que teníem previst que
pogués ser presentat abans de final d'any. La veritat és que
les complicacions de la labor de poder posaar en marxa
aquest pla, ens ha fet ajornar aquest objectiu fins al juliol de
1998, moment en què amb tota seguretat presentarem el Pla
de salut. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Diputada, vol tornar a fer ús de la
paraula? Gràcies.
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I.8) Pregunta RGE núm. 5914/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Ramon Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a foment a les escoles de l'esperit militar.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Josep Ramon Balanzat, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
foment a les escoles de l'esperit militar. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Fa dues setmanes escasses el ministre
de Defensa va fer unes declaracions, que després varen ser
ratificades per ell mateix i altres membres del Govern, indicant
que seria interessant i que seria adequat, i que fins i tot estaven
ja pensant molt seriosament incloure els valors militars, els
valors de la defensa de l'estat, dins el que seria el currículum, o
el que seria com a àrea transversal dins l'educació. Jo volia saber
si el Govern balear, que ara està a punt de rebre competències
educatives, si opina el mateix que el ministre de Defensa, o si en
canvi opina que això és una barbaritat. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sr. President. Jo l'única notícia oficial que tenc
d'aquest suposat pla, i no era com a tal pla, era la contestació a
una pregunta al Congrés dels Diputats, i en cap cas no parlava de
fomentar l'esperit militar en aquest sentit belicista que tal vegada
es pot interpretar. I naturalment, jo no estic d'acord amb aquesta
possibilitat. Quan ens demanin quina és la nostra opinió ja
l'expressarem, però en qualsevol cas, si es tracta d'explicar a les
aules quina és la labor de les Forces Armades, des del punt de
vista de la cooperació en catàstrofe, com ha succeït fa un parell
de dies a Extremadura, o fins i tot d'intervenció en missions de
pacificació, com va succeir a Bòsnia, ho pensarem. Però en
qualsevol cas, aquest foment de l'esperit militar en un sentit
pacifista jo crec que a ningú li passa pel cap que sigui idoni que
s'expliqui dins les aules.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Estic content de la resposta, perquè
això vol dir que, quasi diria per primera vegada, fa la impressió
que el Govern balear en aquest tema com a mínim demostra una
mica de seny, i que per tant quan sigui l'hora -si arriba l'hora,
esperem que no- que el Ministeri de Defensa juntament amb el
Ministeri d'Educació, o no sé com anirà la cosa, presenti aquest
projecte, esper i desig que, recollint les paraules del conseller
d'Educació i Cultura, es rebutgi aquesta possibilitat des del
Govern balear. El felicit. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.9) Pregunta RGE núm. 6047/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a rebuig del mètode de designació de la
terna TSJIB.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Antoni Diéguez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a rebuig del mètode de designació de la terna del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears. Sr. Diputat, té vostè
la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Hace unas pocas semanas en
esta misma cámara el Partido Popular, después de anunciar
a los cuatro vientos que se había jubilado "su" juez -flaco
favor le hicieron al prestigio del saliente- la derecha balear
anunció que iba a nombrar a "su" nuevo juez -flaco favor le
hacen al prestigio del juez entrante-. Vinieron al
Parlamento, y sin el menor diálogo con el resto de grupos
parlamentarios, en el mejor estilo de la derecha pura y dura,
ejercieron su derecho de ternada, dícese del que impone una
terna por simple derecho.

Bastaron los minutos para comprobar que se habían
cargado el prestigio del Tribunal, el más importante en
nuestras islas, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.
El mismo tribunal, dentro de la prudencia que le caracteriza,
expresó su rechazo al modo de actuar de los dueños de un
juez. De inmediato todas las asociaciones de juristas, jueces,
y hasta el siempre discreto e indulgente Colegio de
Abogados de Baleares, expresaron su rechazo a la actuación
de la derecha. Y mientras, el quinto Govern del tercer
presidente, impasible el ademán, prietas las filas, miraba
hacia otro lado.

Y por ello se formula esta pregunta: ¿Qué opinión tiene
el Govern de que todo el mundo del derecho se haya
escandalizado del modo de actuar preconstitucional del
Partido Popular a la hora de la proposición de candidatos al
Tribunal Superior de Justicia de Baleares?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Consellera de Presidència, té vostè
la paraula.
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LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa Estaràs
i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. El Parlament de les Illes Balears, en
virtut de la concessió que li fa la Llei Orgànica del Poder
Judicial, i altra normativa, va considerar oportú que fossin les
assemblees legislatives les que de qualque manera proposassin
aquest tema. Per tant, no és un tema que competi al Govern, sinó
a l'assemblea legislativa d'aquest parlament, que és sobirana.
L'executiu, doncs, no es pronuncia al respecte, encara que sí
declara absolut respecte a aquesta institució.

En qualsevol cas, jo voldria recordar al Sr. Diputat que va ser
el seu partit el que va proposar la Llei del Poder Judicial, i el que
va decidir exactament això. I en paraules del seu exvicepresident,
Sr. Guerra, va definir aquesta llei com la mort de Montesquieu,
i això suposava la politització de la política. Vostès han estat els
artífexs, Sr. Diéguez. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Creo que la politización de la
política, como ha dicho, es una cosa buena; si no, se
desnaturalizaría. Pero, en fin, cuestiones aparte, dirá que es legal
el nombramiento, pero es que, ¿considera que es legal definir a
un juez como propio? El nombramiento será todo lo legal que
usted quiera, pero no es legítimo. ¿O cree que son tontos todos
los juristas que de forma absolutamente han rechazado su
conducta, la conducta del Partido Popular, y sobre la que el
Govern no quiere dar ni siquiera opinión. No sé si entenderá lo
que le digo, pero es que la justicia está más allá del derecho.
Designar jueces como propios lo han hecho muy pocos en la
historia contemporánea. No quiero decir nombres, para no citar
parangones, pero desde luego se nos ha puesto a nuestro
parlamento en una situación de auténtico ridículo por el modo de
actuar del Partido Popular. Es más, incluso hay que decir que a
los tres individuos incluso, a las tres personas, a los tres juristas
que presentaron ustedes para la terna, incluso se les ocultó que
se iba a hacer esta terna sin diálogo alguno con ningún otro
partido de la oposición. Ese no es modo de actuar, y creemos que
por muy legal que sea, nunca jamás será justo.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera de Presidència, té vostè la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa Estaràs
i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. És un acte d'hipocresia, Sr.
Diéguez, molt ben gestionat pel seu partit, dir que el PP ha
triat un jutge. L'ha triat aquesta cambra. Vostès podrien
haver assumit la responsabilitat de presentar una terna, i en
qualsevol cas li dic que tota la derivació del motiu perquè el
Parlament, les cambres autonòmiques designen els jutges,
és quelcom que varen artificiar vostès, el PSOE. I perdonarà
que m'he equivocat abans, no politització de la política, sinó
de la justícia, i això és obra de vostès. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 6032/97, de l'Hble. Sr.
Diputat Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a recuperació dels vols regulars.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Joan Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recuperació dels vols regulars. Sr. Joan Marí, té vostè la
paraula.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Crec que aquesta pregunta també
anava dirigida al conseller de Turisme, i una vegada més he
de repetir el que he dit abans.

EL SR. PRESIDENT:

Queda ajornada aquesta pregunta.

I.11) Pregunta RGE núm. 6048/97, de l'Hble. Sr.
Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a desplaçaments interinsulars.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Antoni Diéguez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a desplaçaments interinsulars. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Conseller por estar
presente, lo cual ya es de agradecer con los tiempos que
corren en este parlament. Nos anunció el Sr. Conseller en su
comparecencia para explicar los presupuestos de 1998, que
este año se presupuestaban 11 millones para ayuda a los
clubes deportivos en sus desplazamientos interinsulares,
cuando se necesitan aproximadamente unos 70 millones.
Pero se decía que se harían convenios con los clubes
mediante los que se llegaría a una cantidad de 30 millones,
de modo que da la impresión de que 11 millones se
repartirían de acuerdo a la convocatoria pública que se ha
venido haciendo, con desigual fortuna, en años anteriores,
y el resto, 19 millones, se repartirían entre los clubes con
arreglo a criterios distintos mediante convenios dentro de un
programa de promoción de la práctica deportiva. Con
independencia de que el Govern balear no tiene ninguna
competencia en promoción deportiva, y por tanto dichos
convenios estarían fuera de la ley, me preocupa en estos
momentos comprobar que de esos raquíticos 19 millones
van a estar excluidos probablemente muchos clubes. Por
ello le pregunto, Sr. Conseller, si se va a hacer convocatoria
pública para la distribución del raquítico presupuesto
dedicado a desplazamientos interinsulares.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller d'Educació, Cultura
i Esports, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sr. President. Explicaré aquesta qüestió per tercera
vegada, una en comissió, i dues ja en aquest plenari. Jo crec que
la dotació és adequada, la dotació són 30 milions, nosaltres
naturalment que som competents per als desplaçaments
interinsulars, i no sé què més vol que li expliqui, a part que em
remeti al Diari de sessions: 11 milions són per a subvencions a
federacions, i com a tal es convocarà un concurs; 19 milions són
per fer convenis amb clubs.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Si lo pregunto es porque después de
leer atentamente toda la comparecencia en la Comisión no había
ninguna explicación al respecto. Sobre esos 11 primeros millones
sí, parece que va a haber una convocatoria, pero sobre los otros
19 debo de entender por su respuesta que no habrá ninguna
convocatoria pública para destinar, para repartir, para distribuir
esos 19 millones. ¿Por qué no existe una convocatoria pública,
por qué no se pone por lo menos esos 30 millones, que son
insuficientes, todos en la misma convocatoria pública?

Y en cualquier caso sí decirle, Sr. Conseller, que
evidentemente tienen competencia para los desplazamientos
interinsulares, es una de las pocas que tienen. Yo decía que no
tenían para promoción deportiva, porque fueron transferidas en
el año 95. Para desplazamientos sí la tienen. Pues si la tiene, y es
una de las pocas que tienen, cúmplanla al cien por cien. Y en
cualquier caso, lamentar que esos 19 millones se repartan con
criterios ajenos a la convocatoria pública. Gracias, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sr. President. Naturalment que no es farà per
convocatòria pública. Si es fes per convocatòria pública, es
pressupostaria al capítol 4 del pressupost, no en el capítol 6.
Al capítol 6 les despeses es facturen via conveni. De totes
formes, jo crec que li agrairia que en el seu partit
s'aclarissin, perquè vostès mateixos diuen, fa un parell de
dies, que això de pagar subvencions a través de les
federacions comporta obscurantisme, comporta un forma
estranya d'executar la despesa del Govern, i per tant, jo crec
que el primer que haurien de fer és tenir-ho clar vostès
abans de dir-li al Govern quina és la millor manera
d'executar la despesa.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 5970/97, de l'Hble. Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a hores extraordinàries als
Serveis Ferroviaris de Mallorca.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Pere Sampol, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a hores extraordinàries als Serveis Ferroviaris de
Mallorca. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Fa quinze dies va estar a punt de
produir-se una vaga a l'empresa pública Serveis Ferroviaris
de Mallorca. Un dels motius, segons la representació
sindical dels treballadors, era perquè s'estaven produint unes
excessives hores extraordinàries. Voldríem saber quina
quantitat sobre el màxim permès per la Llei d'hores
extraordinàries s'han estat realitzant a l'empresa Serveis
Ferroviaris de Mallorca. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller de Foment, té vostè la
paraula.

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i
Pocoví):

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, de l'ordre de 7.500
hores/any.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té vostè la paraula, Sr. Diputat.
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EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Que consti que són 7.500 hores
extraordinàries/any per sobre del màxim legal permès, no en el
seu conjunt. Així estava formulada la pregunta, i donam per
suposat que el conseller l'ha entesa correctament. Aleshores, jo
crec que tenien bastant de raó la junta de personal i la
representació dels sindicats, i a més de tenir raó, crec que des del
Parlament hem de fer extensiva la preocupació que expressaven
els sindicats per tal com a un servei públic com és el transport
ferroviari la seguretat és un dels problemes principal.
Naturalment amb aquest nombre d'hores extraordinàries minva
molt la seguretat, i aleshores s'hi ha de posar remei. No només
això, sinó que també repercuteix negativament sobre la qualitat
del servei, i amb un problema afegit, que es deixen de crear llocs
de feina que ocupen treballadors que fan excessives hores
extraordinàries. Per tant, d'aquí ens sumam a la petició dels
sindicats. Pareix que hi va haver un principi d'acord abans de la
vaga, però pregaríem que es corregís aquesta situació anòmala.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller de Foment, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i Pocoví):

Gràcies. Sr. Sampol, miri, la situació era una situació
heretada de FEVE, perquè quan es va fer la transferència hi havia
65 treballadors, i en aquest moment n'hi havia 66, abans de
l'anunci de vaga. Per consegüent, nosaltres érem conscients
d'aquesta problemàtica, i hi ha hagut prou discussions per anar
arreglant aquesta qüestió. Degut a això precisament es va arribar
a un acord, a un acord firmat, allà on SFM augmentarà la
plantilla en 6 persones per cobrir precisament aquestes 7.000
hores extres que hi ha.

No és que hagi baixat la seguretat, ni la qualitat del servici,
no és això. El problema real era un problema d'IRPF, mira quina
cosa més curiosa, que no ho explicaré, si un cas li diré a vostè.
Però el cert i segur és que efectivament aquesta quantitat d'hores
ens du a la conclusió que no queda més remei, i que és necessari
augmentar la plantilla, dic, en 6 persones, així es va negociar,
així es va fer, així es va firmar, i ara una vegada que s'hagi
produït el corresponent traspàs de personal, després aquestes 6
persones s'augmentaran, perquè realment aquest és l'acord al qual
s'ha arribat. No s'hauran de fer hores extres, més que les
permeses legalment, i tots n'estarem satisfets. Jo vull garantir, i
vostè ho sap perfectament, que tant la seguretat com la qualitat
del servei no han minvat en absolut, en absolut, en absolut;
aquest servei s'ha prestat amb absoluta  garantia per part dels
treballadors d'SFM, que és el que volen. 

Jo li dic quin era el problema, però el que és cert i segur
és que s'ha arribat a un acord. Jo estic satisfet que s'hagi
arribat a aquest acord, que ja s'estava discutint feia mesos,
hi havia hagut unes discussions importants entre l'empresa
i els treballadors, i definitivament es va evitar la vaga el
Dijous bo, perquè sempre, normalment, el dia de Dijous bo
tenim amenaces d'aquest tipus, sol ser un dia com el dels
controladors aeris, que és dia 1 d'agost, idò, nosaltres, el dia
de Dijous bo, solem tenir aquesta qüestió a haver de
discutir. Esperem que l'any que ve, ja que no hi haurà
aquestes hores extres, puguem tenir un dia de Dijous bo més
tranquil. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.13) Pregunta RGE núm. 5915/97, de l'Hble. Sr.
Diputat Josep Ramon Balanzat i Torres, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a viabilitat del soterrament de
la línia elèctrica "Sant Joan" (Eivissa).

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Josep Ramon Balanzat, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a viabilitat del soterrament de la línia elèctrica Sant Joan,
d'Eivissa. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr.  President. Ja fa molts mesos que importants
col•lectius ciutadans d'Eivissa estan molt preocupats perquè
hi ha projectada una línia elèctrica anomenada Sant Joan,
d'aproximadament set quilòmetres, una línia d'alta tensió
que passa per espais importants, fins i tot per aneis. El Partit
Popular d'Eivissa va aprovar mocions a diferents
institucions on demanava el soterrament de totes les línies
noves, i ara sembla que hi ha alguns arguments que diuen
que això no és possible, en primer lloc perquè és molt car i,
en segon lloc, perquè és inviable tècnicament.

Jo vull preguntar i vull demanar al Govern si per fer
aquests arguments es basen en estudis que parlin de la
viabilitat tècnica, i quina quantificació econòmica s'ha fet
per part del Govern balear del que costaria soterrar aquesta
línia d'alta tensió. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller d'Indústria i Comerç, té
vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ
I INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Bé, aquí hauríem d'aclarir alguns
punts, abans d'entrar en la resposta. En primer lloc, aquesta
línia no té set quilòmetres, té 5 quilòmetres i 700 metres, i
efectivament passa per aneis, amb una llargària de 300
metres. Les coses es poden dir de moltes maneres, però val
la pena evitar confusions.
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Be, la línia Sant Joan, i aquest és el problema que té, té causa
l'any 93, es crea l'any 93, i quan a finals de setembre d'enguany
es va pagar, és a dir quan l'acte de pagament del preu just i
d'ocupació es va produir, aquest conseller va demanar
verbalment als serveis de la conselleria que aturassin l'expedient,
a veure si hi havia cap possibilitat de buscar una alternativa per
fer la línia soterrada. Bé, s'ha estat estudiant. Paral•lelament a la
investigació econòmica... Hem de partir d'una base, el problema,
per a mi, del soterrament de cables, des del punt de vista del
Govern, no és econòmic, encara que val molts sous i tota aquesta
història, el preu no afecta al Govern, perquè no el paga el
Govern, així de senzill i així de clar, el que sí li pot preocupar
són qüestions tècniques, hi ha un informe fet que arrenca quan
s'estudiava dur el cable des de València a Eivissa, hi ha algunes
dades sobre això, i el tema estava que no només tècnicament...,
els tècnics de la conselleria estan ara mirant si hi ha aquesta
alternativa, però el primer obstacle que hi trobam és des del punt
de vista jurídic.

Per una banda, l'expedient està completament acabat, sempre
hi ha una sèrie d'acords que vinculen les parts, els quals s'han
respectat i s'han complert escrupolosament tots els tràmits
administratius, entre els quals, crec que ha sortir a exposició
pública dues o tres vegades durant els diversos anys que ha durat
la tramitació d'aquest expedient. Dictar-hi una resolució en
contra, deixaria la conselleria en una situació molt delicada, entre
altres raons perquè no té cap empara jurídica.

Per una altra banda, ens trobam que l'article 49 de la LOSE,
de la Llei d'ordenació del sistema elèctric, estableix que les
instal•lacions de producció, transport i distribució d'energia
elèctrica així com les destinades a la seva recepció pels usuaris
i els equipaments de consum hauran d'ajustar-se a les normes
tècniques i de seguretat que, amb caràcter uniforme per a tot el
territori nacional, aprovi el Govern reglamentàriament. Aquest
també és un dels problemes jurídics amb què ens trobam, la
mancança de normativa a nivell nacional que ens permeti
complir amb l'article 49 de la LOSE.

Per tant, ara, legalment, únicament es pot obligar, i crec que
seria una bona idea que els ajuntaments començassin amb
aquesta tasca, a fer les línies elèctriques soterrades a les zones
urbanes o a zones urbanitzables. La línia de Sant Joan, si no
podem superar aquestos...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Conseller, som a una pregunta.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Acab de seguida.

Si en la línia de Sant Joan no hi podem superar aquestos
obstacles jurídics, difícilment podrem entrar a parlar de
qüestions tècniques o econòmiques. Jo esper poder-los
superar per poder dar una solució adequada a aquesta línia,
però, si no, haurà de continuar com és.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Balanzat, té vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, m'estia dient el conseller que,
jurídicament, és impossible perquè hi ha una llei estatal que
impedeix donar solucions diferents d'aquelles que es donin
a altres llocs de l'Estat. Per tant, he d'entendre que el Partit
Popular a Eivissa ha estat enganyant l'opinió pública, perquè
hi ha hagut diferents mocions a diferents institucions, fins
i tot a proposta del Partit Popular, on es deia que es volien
soterrar les línies i que a partir d'ara es faria tot el possible
per soterrar les línies. Ara, un representant del Partit Popular
i del Govern diu que això és jurídicament impossible, per
tant, hem d'entendre que s'ha estat enganyant fins ara
l'opinió pública i amagant-li aquesta impossibilitat jurídica
de tirar endavant aquest tipus de soterraments. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ
I INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Sí, Sr. President. Jo crec que qui únicament pretén
enganyar és vostè, Sr. Diputat, perquè una llei no està
amagada, una llei és pública, i és pública per a tothom, fins
i tot per a vostè, si la sap llegir. El problema està que jo li
dic que això té problemes i és difícil, no impossible; jo no
he dit que hi hagi impossibilitat jurídica, he dit que hi ha
unes barreres jurídiques importants i que si les podem
superar, la línia de Sant Joan es farà soterrada, si no es
poden superar, la línia de Sant Joan no es farà soterrada.
Això és el que jo he dit, i ho mantenc.

També he dit, i ho mantenc, que el Govern és partidari
de soterrar totes les línies que es puguin, les que es puguin,
i res més.

Jo li agrairia molt que no tergiversàs les meves paraules.
Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.
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I.14) Pregunta RGE núm. 6049/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a centres d'alt rendiment.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa als centres d'alt rendiment. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Cuando nuestros clubs no tienen
medios para desplazarse entre las islas y el Govern se niega a
ayudarles, cuando el Govern no organizará este año ninguna final
de Baleares de deporte escolar ni en Ibiza ni en Menorca para
ahorrase dinero, cuando se padece un déficit todavía en
instalaciones deportivas,cuando a una federación se le da
200.000 pesetas para que cubra sus gastos de mantenimiento un
año -además, pudientes-, resulta que el Govern piensa dedicar las
instalaciones de que dispone a que sean centros europeos de
entrenamiento.

Señoras y señores diputados, cuando no entiendan una
actuación del Govern, especialmente en materia de deportes,
busquen la foto, ¿dónde está la foto? Es evidente que si se
consigue que vengan deportistas europeos, éstos sean de un nivel
suficiente como para hacer una buena foto. Ya pueden imaginar
la jornada de entrenamiento: Por la mañana, carera hasta el
Consolat de Mar, recepción, foto y siurell; a mediodía, comida y
placa de agradecimiento por haber escogido nuestra comunidad
autónoma, y por la noche, cena homenaje al mejor deportista
europeo del día y entrega de medalla. Hasta tres fotos se pueden
conseguir.

Esta afición al alto rendimiento les lleva a que en la última
comparecencia ante la comisión de presupuestos nos dijera
textualmente el director general de Deportes: "Tenemos siete
escuelas superiores, que antes pertenecían a centros de
tecnificación de las diferentes federaciones, y en estos momentos
son centros de alto rendimiento", siete centros de alto
rendimiento tenemos, según parece.

Asombrado por esta proliferación de centros de alto
rendimiento, no sé si hay tantos en toda España como aquí, es
por lo que le pregunto, para conocerlo de forma exacta, cuántos
centros de alto rendimiento ha creado o piensa crear esta
conselleria.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Esports,
té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Després de la brillant exposició, encara que interessada i
errònia del Sr. Diéguez, m'agradaria aclarir-li una sèrie de coses:
Nosaltres entenem que els clubs tenen mitjans i, en qualsevol
cas, posam en el pressupost tota la quantitat que necessitaran. En
qualsevol cas, jo el convidaria, a vostè, que fes el mateix des del
Consell Insular de Mallorca.

En qualsevol cas, nosaltres no cream centres europeus d'alt
rendiment, cream escoles de perfeccionament balears. Ens
havíem compromès a crear-ne cinc, n'hem  creades set, i
pensam encara crear-ne un parell més  abans del 99.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Entonces, lo que saco como
conclusión es que no se ha creado ningún centro de alto
rendimiento ni se va a crear ningún centro de alto
rendimiento, simplemente es que funcionarán una serie de
escuelas superiores. Lo que sí que rogaría es que si es así
como se ha dicho, como se ha expuesto, que no se confunda
a la opinión pública indicando que hay aquí siete centros de
alto rendimiento o que se van a crear centros de alto
rendimiento, si no es voluntad de la conselleria su creación,
ni existen en estos momentos. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sr. President. Nosaltres en cap cas pretenem
confondre l'opinió, com fa vostè amb els seus grans
discursos abans de fer les preguntes que ha passat per escrit.
En qualsevol cas, nosaltres no fem un centre d'alt rendiment
amb caràcter genèric perquè suposa, a les comunitats que en
tenen, una despesa excessiva, i tampoc no té l'eficàcia de fer
escoles concretes per a cada un dels esports que ho
requereixen.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.15) Pregunta RGE núm. 6050/97, de l'Hble. Sr.
Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a subvencions als desplaçaments
interinsulars.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la darrera pregunta, que formula també el
diputat Sr. Antoni Diéguez, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a les subvencions als desplaçaments
interinsulars. Sr. Diputat, té vostè la paraula.
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Volviendo una vez más, Sr.
Conseller, sobre su intervención en la última comisión, en
aquella intervención suya decía que los desplazamientos
interinsulares, una de sus pocas competencias, como ya ha dicho
varias veces, en materia deportiva, estén cubiertos por el Govern
para evitar el coste de insularidad a los clubs, y cito textualmente
"Es un mal inmenso para el mundo del deporte", y añadía
también, Sr. Conseller, que "los clubs deportivos son muy
manejables", y que lo que hago es meterles veneno contra el
Govern. Sr. Conseller, yo tengo mejor concepto de los clubs y de
usted mismo, y si solicito que se les compense la insularidad no
es porque a mi se me haya ocurrido, es una queja constante de la
que se enteraría si en vez de buscar deportistas europeos fuera
por los clubs de nuestros pueblos y nuestras ciudades, vaya y
hable con ellos, y cuando vuelva no podrá decir nunca más que
intento manejarlos en su contra.

Pero volviendo a lo que es la pregunta: ¿Es cierto, Sr.
Conseller, que considera incompensable la insularidad a los
clubs de nuestras islas, que ayudarles en los desplazamientos
interinsulares ¿es un mal inmenso para la actividad deportiva?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Bé, no era aquesta la pregunta... Jo pensava que la seva gran
exposició la faria a la rèplica, i no abans, i en qualsevol cas sap
vostè la resposta, la resposta és que no.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Entonces, supongo que se retractará
de las cosas que dijo en la comisión al comentar que era un mal
inmenso el llevar a cabo esta política o este intento de buscar una
solución para los problemas que consideramos que existen en el
deporte balear. Personalmente, creo que su conselleria es una
conselleria excesivamente compleja, no para usted, sino
probablemente para cualquiera, y no se lo tome como una
descortesía, no es un problema suyo, pero es una
megaconselleria: educación, cultura, deportes. Es demasiado. En
ese traje hay una manga que cuelga especialmente, que es la de
deportes. Le ruego, Sr. Conseller, que marque unas líneas
políticas claras dentro de esa conselleria, que asuma las
competencias que tienen, que las ejerzan, y, dentro de esas
competencias, hagan lo posible para evitar el coste de insularidad
que sufren nuestros clubs deportivos. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sr. President. Aquesta és una obligació que
tenim, una competència, i així ho farem.

II.- Debat de les esmenes a la totalitat presentades al
Projecte de llei RGE núm. 5643/97, relatiu a mesures
tributàries i administratives.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al segon punt de l'ordre del dia, que fa referència
al debat de les esmenes a la totalitat presentades al Projecte
de llei RGE número 5643/97, de diverses mesures
tributàries i administratives. En total, s'han presentat quatre
esmenes a la totalitat. Per tant, els grups parlamentaris que
han presentat esmenes tindran un temps de quinze minuts.
El Govern hi podrà intervenir amb qüestió incidental quan
així ho estimi convenient i oportú. El grup parlamentari que
no ha presentat esmenes a la totalitat tindrà, finalment, un
temps de deu minuts per fixar-ne la posició.

El Grup Parlamentari Mixt m'ha fet arribar que es
dividirien...

És en aquesta intervenció també que fan dues parts, Sra.
Munar? Perquè, ara veig que el Sr. Balanzat no hi és.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Sr. President, així havíem quedat, però si li pareix bé,
intervendré jo, quan arribi el Sr. Balanzat continuarà amb la
intervenció i si no...

EL SR. PRESIDENT:

No, no. Si vostè intervé ara, li ha passat el seu torn, i té
un temps de quinze minuts. Té vostè la paraula.
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LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Sr. President, senyores i senyors diputats. De nou, un any
més, iniciam la tramitació de la Llei de pressuposts d'aquesta
comunitat. És el d'avui un dels debats més importants de tot el
curs parlamentari, és un debat que hauríem d'aprofitar tots perquè
fos constructiu, enriquidor, tenint sempre ben present totes
aquelles accions i actuacions que puguin afavorir, beneficiar o
agradar al conjunt de la ciutadania. És amb aquesta voluntat que
avui, en aquesta hora i en aquesta cambra, Unió Mallorquina es
veu obligada a defensar una esmena a la totalitat a aquesta llei de
diverses mesures tributàries i administratives presentada pel
Govern de la Comunitat Autònoma d'aquesta illa, i ho fem des
d'una actitud responsable i des d'una voluntat de contribuir
positivament que els pressupostos de 1998 siguin això, els
pressuposts que tots volem, els pressuposts que aquesta
comunitat autònoma necessiten, no els pressupostos que
beneficiïn les polítiques que durant tants anys han contribuït a
indefinir l'acció pública d'aquest país.

Per aquesta raó, Unió Mallorquina ha presentat aquesta
esmena a la totalitat a aquest projecte de llei de diverses mesures
tributàries i administratives, a un projecte de llei que, al nostre
entendre, no té raó de ser, una normativa que té el seu origen en
una actitud autoritària i poc respectuosa amb la pràctica
parlamentària, posada ja de manifest pel Partit Socialista a nivell
estatal en els seus millors moments de majories absolutes, un
partit que va fer servir la figura de la llei de mesures
d'acompanyament dels pressupostos generals com un subterfugi
per ficar, en el moment de la discussió dels pressuposts, totes
aquelles mesures alienes, les quals, per tant, no tenien una
cabuda dins els pressupostos generals. Ho feien quan existien
allò que es diuen circumstàncies d'oportunitat política, quan en
un moment donat interessava aprovar alguna cosa  i evitar la
tramitació ordinària, que sempre és més llarga i que, lògicament,
té més difusió.

Curiosament, el Partit Popular no ha quedat gens enrera en
aquestes pràctiques, s'ha convertit en un alumne avantatjat del
seu enemic a nivell estatal i ha imitat allò que, segons ell, era tan
negatiu, que es el rodillo socialista.

I ara, durant anys, ens ve acostumant amb la mateixa pràctica,
cosa que ens demostra que els vicis tenen sempre més
predicament que les virtuts, i així veim com el vici d'afavorir el
Govern del Partit Popular consisteix cada any en la presentació
d'una llei de mesures tributàries administratives, que segueix
aquell esperit pervertit de les lleis d'acompanyament famoses i,
a vegades, tan criticades pel propi Partit Popular. L'objecte és
exactament el mateix, es tracta d'emprar els pressupostos com un
autèntic colador de totes aquelles normes i mesures que
interessen el Govern, evitar la tramitació parlamentària normal
i,de qualque manera, silenciar les veus discrepants, els grups
polítics i l'opinió pública.

En aquest sentit, el que acab de dir és molt fàcil de demostrar
amb una anàlisi del projecte de llei, un projecte de llei que, al
marge de les mesures de caire tributari, contempla mesures tan
diferents i tan diverses i estranyes com les següents:

Primer: Mesures de tipus administratiu i de personal. L'article
set es converteix en una porta, una porta gran i oberta,
perquè el Govern de la Comunitat Autònoma pugui
fàcilment convertir en funcionaris tots aquells que en el seu
moment hi varen entrar com a personal laboral contractat,
per descomptat que contractat a dit. No fa gaire, el Govern
deia que s'havia acabat amb aquesta possibilitat, ens hauria
d'explicar per què va dir que s'havia acabat amb aquesta
possibilitat quan ara, amb l'article set, torna a obrir les
portes que allò sigui possible. Però, lògicament, es veu que
a pesar de les intencions, a pesar de la voluntat, la realitat
demostra que 1999 s'acosta, que hi ha molta gent encara no
col•locada i amb plaça de funcionari i, com que mai no se
sap què pot passar, a la millor, en lloc d'estar en el Govern,
estan a l'oposició, empenyen fort per poder entrar
definitivament com a funcionaris.

La segona de les mesures que estranya, que no té cap
tipus de raó de ser en una llei d'acompanyament de
pressupostos, es la de mesures d'urbanisme i ordenació del
territori. Són sagnants els articles 17 i 18.

Amb l'artice 17 es pretén, amb l'excusa de cap de Pinar
i una residència oficial, modificar la Llei d'espais naturals,
una llei que té molt significat per a molts i molts partits
polítics, per a uns, perquè de qualque manera vàrem ser
víctimes de campanyes de desprestigi, d'atacs a la nostra
postura, en defensa de la protecció racional, i més alta
possible, del nostre territori; altres varen veure com es
produïa la manifestació més important després de la del 77,
quan es va demanar l'autogovern; d'altres, de qualque
manera, varen entendre que a partir d'aquell moment
s'havien de definir i passar a ser un trànsfuga. Però ara,
després de tota aquella polèmica, després que el Govern en
aquest moment fa campanyes dia sí i dia també dels espais
naturals de les Illes Balears, resulta que, per via d'excepció,
es pretén modificar aquesta llei d'espais naturals, i, per
descomptat, es pensa fer d'amagat, sense publicitat, perquè
això seria contrari als interessos del Partit Popular. Podria
suposar una publicitat negativa i, sobretot, podria suposar,
en el cas d'un partit tan dividit con el Partit Popular, que hi
hagués persones que no li volguessin donar suport, però és
fàcil dins un debat, en un mateix dia, dels pressuposts i la
llei d'acompanyament, en sessions de matí, tarda i nit,
poder-hi fer modificacions tan substancials i tan importants.
Interessa, sens dubtes, als objectius totalment obscurs i
negres del Partit Popular.

D'altra banda, amb l'artilce 18 es pretén també modificar
una llei, la Llei del sòl rústic, que compta només amb cinc
mesos de vida. Encara pràcticament no ha nascut, encara no
ha estat desenvolupada reglamentàriament, i ja la volen
modificar per via d'excepció, i és que, ho entenem, que la
vulguin modificar per via d'excepció, d'amagat, amb aquesta
llei d'acompanyament, perquè, si no, haurien d'explicar a la
gent en general i als seus diputats en particular com han
aprovat una llei d'una manera precipitada, a corre-cuita, una
llei que no anava a favor de res, una llei que anava en contra
dels consells insulars. Sabem que això no té explicació i
que, per tant, han d'aprofitar l'aprovació d'uns pressupostos,
una llei d'acompanyament, per, d'una manera amagada,
poder fer el que lògicament haurien de fer amb una
modificació de llei en aquest parlament.
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Modificació de la Llei electoral de la Comunitat Autònoma.
No es conformen amb el tema de personal, d'ordenació
territorial, de temes urbanístics, no, també la Llei electoral
d'aquesta comunitat s'ha de modificar. Hi introdueixen una
modificació damunt les incompatibilitats. Després que
darrerament cada dia surt als mitjans de comunicació que vostè
volen incompatibilitzar-ho quasi tot, especialment els veïnats,
especialment els consells insulars i els seus presidents, qui, molt
assenyadament, ja s'han incompatibilitzat d'una manera personal.
Mentre volen incompatibilitzar els presidents dels consells,
resulta que vostès volen que els consellers siguin compatibles
amb les presidències dels consells d'administració de les seves
empreses públiques, supòs que per arrodonir un poc a través de
les dietes els sous, molt petits segons pareix, dels consellers. Tot
això és totalment contrari al que es predicava pel Govern del Sr.
Aznar, al que predicaven des del Partit Popular abans de les
eleccions, i al que criticaven dels altres.

Quart punt: Mesures d'excepció de llicències a segons quins
sectors. És, sense dubte, una mesura, la de l'article 15, molt greu.
S'hi estableix que es dispensarà a segons quins empresaris
hotelers de la llicència d'obertura municipal, amb la qual cosa
s'entra en un terreny d'un atorgament de privilegis a uns
empresaris que no han volgut adequar-se a la normativa vigent
actual i que tenia, com a objecte principal, la modernització i
qualificació dels establiments hotelers. Aquestes mesures eren
suficientment importants com perquè des del govern les fessin
complir: protecció contra incendis, mesures de seguretat... Ara,
amb aquesta normativa totalment kafkiana, el Govern pretén que
uns hotelers puguin continuar tenint obert, quan no han adoptat
aquesta normativa que era imprescindible fer, i quan altres
hotelers ho han fet i s'hi han adequat, amb la consegüent despesa,
dins els terminis que vostès havien establert per adequar-s'hi.
Això tan sols es pot qualificar de plantejament de privilegis, de
foment dels privilegis, de foment de favoritisme. Serà un govern
que de qualque manera no tendrà cap tipus de justificació si
aprova aquest article quan vulgui realment convèncer el petit
comerciant, el botiguer, aquells senyors que tenen un petit
negoci, als quals es demana cada dia més i més; com poden
entendre aquestes persones que després els hotelers puguin ser
uns privilegiats per part del Govern? El Govern ho ha de fer amb
tothom o no ho pot fer amb ningú, i lògicament, com que no ho
pot fer amb tothom, no ho hauria de fer amb ningú.

Per tant, Unió Mallorquina no es pot sumar, en absolut, a
aquest tipus de pràctiques que nosaltres creim que signifiquen la
deslegitimació del poder legislador, en seguir per via d'excepció,
l'aprovació de les lleis, una via que nosaltres creim, fins i tot, que
pot vulnerar l'esperit constitucional de la llei.

Evidentment, Unió Mallorquina no donarà suport a aquest
projecte de llei, i des d'aqui demanam la seva retirada,
perquè no compartim ni l'esperit global de la llei, sobre el
qual ja hem exposat quina era la nostra opinió, ni tampoc
compartim les mesures, diverses i diferents, que han aportat
fa un moment. Sabem, de totes maneres, que el Grup
Popular aprovarà aquest projecte i, per tant, després
presentarem les esmenes adients. Nosaltres creim que totes
elles són la demostració de la incoherència col•lectiva en
què es troba sumit en aquest moment el Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i creim que ni els
pressupostos en general ni aquesta llei de mesures
d'acompanyament són bons, no són bons ni per a Balears ni
per a tots els seus ciutadans. Gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Munar. Per defensar l'esmena a la totalitat
presentada pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, té la paraula... Sí, perdó, té la paraula el
conseller d'Economia i Hisenda. S'obre torn incidental.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Antoni Rami i Alós):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Bé,
l'esmena a la totalitat que ha presentat el Grup Mixt és una
esmena molt escarida, s'hi assenyala que es rebutja la
totalitat del projecte de llei sobre mesures tributàries i
administratives per una raó, perquè no compleix els
objectius tributaris i administratius anunciats des del Govern
de la Comunitat Autònoma. Amb això han estat d'aocrd els
diferents partits que formen part del Grup Mixt, i, en la
defensa que hem sentit avui per part del portaveu del Grup
Mixt, hem pogut ampliar una mica més aquests conceptes,
que, evidentment, eren molt dèbils per justificar la
devolució d'aquesta llei al Govern.

Bé, jo crec que seria important ressaltar que aquesta
esmena no ha tengut en compte algunes qüestions
importants que hi ha en aquesta llei. S'hauria de posar en
aquesta esmena que el conjunt de les deduccions exclusives
per als residents de la Comunitat Autònoma i que han estat
creades en l'àmbit de l'Impost sobre la renda de les persones
físiques, ha pres com a punt de referència l'atenuació de la
càrrega fiscal suportada pel dit impost; aquesta atenuació
s'ha volgut crear per als qui per raons d'edat, per les seves
condicions físiques, per la seva situació familiar relacionada
amb la dependència d'un treball es presenten com
socialment més necessitats de protecció per part de la
normativa tributària.

En articular aquestes mesures, complementant les ja
establertes per l'Estat, és evident que es dóna contingut a les
mesures tributàries que en el seu dia va anunciar el Govern
i el president de la Comunitat Autònoma, a més, s'hi
afavoreix aquells components del grup social que veuen més
limitada la seva capacitat de despesa a causa de la pressió
fiscal.
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En altres paraules, les deduccions que es proposen,
deduccions per als subjectes passius d'edat superior a 65 anys,
per als discapacitats, per a les unitats familiars amb nins en edats
compreses entre els tres i els sis anys, etc., pretenen alleugerir la
càrrega tributària derivada de l'impost sobre la renda de les
persones físiques, no amb un caràcter extensible a qualsevol
subjecte passiu de l'impost, sinó tan sols per a aquells sectors de
la població resident en el territori de la Comunitat Autònoma que
suporta una pressió fiscal progressiva sobre les rendes
ingressades sense que tenguin en consideració les seves especials
circumstàncies.

Amb aquest conjunt de mesures en l'IRPF i amb aquelles
preses en l'àmbit de l'impost sobre successions i donacions
referides a la reducció en l'adquisició de l'habitatge habitual del
causant i a l'elevació en la reducció aplicable a fills menors de 21
anys, es persegueix apropar als contribuents el criteri de justícia
material en l'aplicació del tribut i, en definitiva, a alleugerir la
càrrega tributària a qui més ho necessita. 

Per tant, entenem que des del Grup Mixt no es comparteixin
aquests criteris, que són de justícia social, que tenen en compte
una sensibilitat social molt més elevada que la manifestada amb
les paraules que hem sentit. En qualsevol cas, això resulta
sorprenent quan es presideixen institucions en aquesta illa que
estan suportades amb els vots del Partit Socialista Obrer
Espanyol, del Partit Socialista de Mallorca o d'Esquerra Unida.

Hi ha hagut una sèrie de referències, en aquesta intervenció
prèvia, sobre una voluntat de tenir un debat amb actitud
constructiva i enriquidora. No obstant això no hem sentit cap
proposta nova, cap proposta constructiva ni enriquidora, només
hem sentit crítiques a unes accions que s'han fet precisament amb
aquesta voluntat constructiva i enriquidora, buscant les millores
més ràpides possibles, més immediates possibles per als
ciutadans d'aquestes illes. A més, amb aquesta voluntat de crítica
no només s'han criticat les actuacions suportades en aquesta llei,
sinó fins i tot les actuacions que va desenvolupar el Partit
Socialista Obrer Espanyol en el Govern de Madrid durant els
últims 10 anys, se'ls critica per haver utilitzat la Llei
d'acompanyament per a actuacions que en cada moment s'ha
considerat que eren importants per desenvolupar a través
d'aquesta llei. Nosaltres no criticam el Partit Socialista per haver
fet ús de procediments que són perfectament regulars, que són
perfectament utilitzats en la tradició legislativa espanyola, que
surten de les actuacions d'un parlament democràtic, d'un
parlament que surt de les urnes i, per tant, no consideram que
siguin actuacions sense publicitat, amb objectius obscurs i
negres, com s'ha dit aquí. Les lleis, per la seva pròpia definició,
mai no es fan d'amagat, això és una contradicció in terminis; el
que es fa d'amagat és el que es fa en els despatxos de determinats
llocs que es fa al marge de l'actuació procedimental dels
parlaments o de les cambres corresponents.

Per tant, sempre que es plantegi qualsevol contingut a la
Llei d'acompanyament i es planteja a través d'una tramitació
parlamentària, a través d'una tramitació legislativa, allò que
no es podrà dir mai és que això és una actuació perversa,
com s'ha dit per part d'altres grups, que és una actuació
d'amagat amb objectius obscurs i negres.

S'ha parlat de Cap Pinar. A Cap Pinar hi ha uns
objectius, unes finalitats que estan molt clares, que són, en
definitiva, que hi pugui haver una residència per a
personalitats convidades pel Govern balear; qui posa en
dubte que són d'un gran interès per a la nostra economia?,
per a una economia basada en el turisme i per a una
economia que té uns grans reptes com són la diversificació
econòmica, la millora de la qualitat, que puguem tenir, cada
vegada més, un turisme de major capacitat adquisitiva i, per
tant, que puguin venir aquestes personalitats i que tengui un
ressò en els mitjans de comunicació internacional, cosa que
ningú no posa en dubte en aquests moments; doncs creim
que és molt interessant per a aquestes illes i, per tant, és un
objectiu urgent a aconseguir. 

Evidentment Cap Pinar és un lloc que, en aquests
moments, no és un lloc públic, és un lloc barrat a l'accés
dels ciutadans d'aquestes illes, és un lloc d'ús militar que
està sent utilitzat per als militars amb fins militars, és un
lloc que ja està construït i en el qual, sobre 12 milions de
metres quadrats, es planteja fer una construcció de 500
metres quadrats desplaçant l'ús militar i canviant-lo per a ús
com a residència per a personalitats. Creim que la
localització al Cap Pinar és idònia per raons de seguretat,
minimitza els costos d'aïllament d'aquesta instal•lació i és
un lloc idoni perquè concerta l'opinió favorable dels
diferents grups polítics; en el Partit Socialista hi ha una
llarga tradició en considerar que és idònia aquesta
localització i crec que vostès haurien de ser sensibles al fet
d'estar governant damunt els vots del Partit Socialista.

La Llei de sòl rústic no es modifica, no hi cap
modificació, en aquesta llei, que ja són aclariments que
ningú no discuteix excepte, pel que veig, per raons
procedimentals però no per raons de fons. La Llei electoral
té una modificació que entenem que és una clara millora, no
és cap efecte substancial, no quedarà exclòs cap partit per
poder-se presentar a cap elecció futura, sinó que allò que
s'estableix és una cosa tan raonable com que els consellers
que siguin diputats i que tenguin sota la seva dependència
qualsevol ens de dret públic o qualsevol societat anònima
pública puguin presidir aquestes entitats. Sembla que és
absolutament raonable, sembla que va ser un error d'aquesta
llei electoral incompatibilitzar els consellers amb la
presidència d'aquelles entitats que puguin dependre de les
seves responsabilitats, i amb aquesta norma s'intenta reparar
el que consideram que va ser un error d'aquella llei.
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Jo crec que amb això queden contestades, bàsicament, les
seves qüestions i vull demanar-li que retirin aquesta esmena a la
totalitat perquè crec que no està fonamentada i, sobretot, que no
està basada en cap voluntat d'actitud constructiva i enriquidora.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rami. Vol fer ús de la paraula, Sra. Munar, en
torn de rèplica?

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr. Rami,
vostè no em contesta, vostè fa campanya. Miri, potser que
l'esmena a la totalitat del Grup Mixt fos concisa, però jo crec que
també era contundents, els arguments en absolut eren febles sinó
ben al contrari, i vostè no ha estat capaç de contestar-me allò que
jo li havia dit, i el que li havia dit eren coses tan clares i tan
contundents com que vostès havien volgut, a través d'una llei
d'acompanyament, fer possible que els laborals contractats es
puguin convertir en funcionaris, i vostè no ha dit el contrari
perquè sap que no m'ho pot dir.

Li he dit que a través de mesures d'urbanisme i ordenació del
territori volien modificar la Llei de sòl rústic i vostè no m'ha dit
el contrari, perquè potser que la modificació tengui més o manco
importància, però és una modificació. 

També li he dit que hi havia una modificació de la Llei
electoral d'aquesta comunitat i a mi no és que em sembli
malament, que els consellers puguin ser membres o puguin
presidir una societat pública, no estic en contra d'aquest principi;
en allò que estic en contra és en la manera hipòcrita en què
vostès parlen tot el dia d'incompatibilitats i estan
incompatibilitzant els altres i llavors se desincompatibilitzen
vostès, és això, el que els vull fer veure, no és que estigui en
contra, en principi, del fet que un conseller pugui presidir un
consell d'administració, sinó que vostès utilitzen un doble
llenguatge, utilitzen aquests veritats a mitges, fan lleis de moltes
incompatibilitats per als altres, però no per a vostès.

També li he dit i li he manifestat...; ah!, pel que fa a la Llei
electoral, gràcies, Sr. Rami, estic encantada que tots els grups
polítics ens puguem presentar; la veritat és que crec que no era
necessari que vostè ho digués, és obvi que qualsevol partit polític
es pot presentar a unes eleccions; clar que el subconscient a
vegades ens recorda intents que hi ha hagut, per part de segons
qui, perquè determinats grups..., presentar-no sí, això sí,
presentar-nos ens havíem de poder presentar, però tenien el desig
que no arribàssim a aquest 5% i no poder estar avui aquí presents
dient-los tot allò que els deim, però ni així no ho varen
aconseguir, així que es poden mentalitzar, de qualque manera,
del fet que cada dia serem més i que cada dia plantejarem més
qüestions no per empipar el Govern de la Comunitat, sinó per
anar a trobar solucions que són necessàries per a aquesta
comunitat.

L'altre tema del qual li he parlat, també, eren les mesures
d'excepció a determinades llicències i, sobretot, al grup
d'hotelers que han incomplit la normativa, i tampoc no m'ha
dit res d'això, vostè. 

Jo he dit que el Govern, a través d'aquesta llei -i li
repetesc- allò que pretén és sortir-ne aviat; amb un dia de
sessió de matí, tarda i nit, treure's tots aquells temes que li
són molests i que no vol haver de debatre en aquest
parlament al llarg dels mesos. Això és una pràctica que va
iniciar el Partit Socialista, el que vostè diu que no critica -
serà ara que no el critiquen, perquè durant tota la campanya
electoral els varen posar no dic com- i m'alegra que no el
critiquin, però és que seria realment absurd, que el
criticassin en aquest moment i per aquesta qüestió, perquè
vostès no només l'han copiat, sinó que són uns alumnes molt
avantatjats en les pràctiques que ells varen posar de moda.

Després m'ha parlat vostè -jo no hi havia entrat perquè
crec que tendré més ocasions de fer-ho- de les deduccions
que vostès han fet en el pressupost del 1998, mesures fiscals
que han posat en marxa a favor dels ciutadans d'aquestes
illes, i n'hi ha alguna, em cregui, que realment fa riure
perquè, imagina vostè què significa per a uns pares que
tenen els seus fills estudiant a la península -ara que ens han
posat més taxes aeroportuàries i, a més, han de volar amb
turbohèlice que a més del cost econòmic hi ha el patiment
de saber si arribaran o no arribaran- la deducció de 10.000
pessetes a l'any? Miri, això fa riure, valdria més que
s'haguessin estalviat algunes d'aquestes mesures. 

I no esperi de l'oposició alabances, Sr. Rami, perquè per
molt bé que vostè ens caigui l'oposició no està aquí per
alabar sinó per discrepar, per dir-li quines són les coses mal
fetes i intentar, entre tots, millorar. Aquesta és l'obligació
que intentam complir des de l'oposició.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Munar. Per tancar la qüestió té la paraula
el conseller d'Economia i Hisenda Sr. Rami.
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EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Antoni
Rami i Alós):

Molt breument li diré que no hi ha cap procés d'"enxufisme",
com vostè diu; el tema d'"enxufismes" i incompatibilitats i
eventuals jo crec que és un problema que, tal vegada, la preocupi
molt en aquests moments perquè surt molt als diaris, però no és
cap iniciativa d'aquest tipus, la que posam en marxa. La mesura
que hi ha a la Llei d'acompanyament és una mesura que és
absolutament coincident amb allò establert a la Llei 2/89 de
funció pública d'aquesta comunitat autònoma, o amb la Llei
30/84 de funció pública de l'Estat en la qual es configura un
rebuig al sistema de la mobilització del personal al servei de
l'Administració pública i es considera més adequat un model
constitucional descrit com a model funcionarial per a la Funció
Pública. Per tant, allò que s'estableix són uns mecanismes perquè
aquest personal que ha entrat laboral a l'Administració pública,
que és un personal mínim en l'àmbit de la Comunitat Autònoma
i que podria ser exercit per funcionaris, doncs es preveu un
sistema perquè aquest personal laboral, presentant-se a les
corresponents oposicions en igualtat de condicions amb
qualsevol altre aspirant a funcionari, doncs pugui passar aquestes
proves selectives; per tant, si les passa, passarà a ser funcionari
i, si no, deixarà de ser tal funcionari.

Quant al sòl rústic ja li he dit abans que no és cap modificació
de profunditat, evidentment, que sempre que hi ha una
modificació, hi ha una modificació, però li dic que la de sòl
rústic no té cap modificació de profunditat important, que afecti
l'essència d'aquesta llei, sinó que el que hi ha són aclariments a
aquesta llei.

El tema de les llicències d'obertura municipal vostè diu que
s'estan legalitzant aquí irregularitats, hotels que incompleixen la
normativa; en absolut, no és en absolut així; el que es planteja és
que, en cap cas es planteja no un procés de no modernització
d'aquests hotels, que forma part d'una de les línies bàsiques
d'actuació d'aquest govern, de la Conselleria de Turisme,
precisament, la d'impulsar, accelerar aquest procés de
modernització de les instal•lacions hoteleres. El que passa és que
hi ha una situació d'inseguretat jurídica que prové d'algunes
instal•lacions que, després d'haver passat pels controls de la
Conselleria de Turisme, després d'haver obtingut per part de la
Conselleria de Turisme les autoritzacions pertinents, no els era
exigible en el moment en què varen obrir i parlam d'actuacions
que han de ser totes anteriors a cinc anys; parlam d'establiments
que han d'estar oberts des de fa almenys cinc anys i que en el
moment en què varen obrir varen tenir l'autorització de la
Conselleria de Turisme i no els era exigible una llicència
municipal. Per tant allò que estam establint és una situació de
seguretat jurídica per la qual, en la mesura que hi hagi alguna
instal•lació turística que ha obtingut l'autorització de la
Conselleria de Turisme i no li era exigible, en el seu moment, la
llicència l'obertura municipal, avui no li poden exigir aquesta
llicència que no va ser exigida en aquests cinc anys anteriors.

Quant a la Llei d'incompatibilitats ja li he explicat abans
que no hi ha cap modificació de profunditat, hi ha una
rectificació que vostè mateixa m'ha dit que està
absolutament d'acord amb ella i, quant a mesures fiscals que
fan riure, idò el que no m'ha quedat clar ni el tema de les
mesures fiscals ni en cap dels altres temes que vostè ha
plantejat aquí, és quines són les seves alternatives. Insistesc
que vostè ha començat la seva intervenció parlant d'una
intervenció contructiva i enriquidora, i la veritat és que no
he sentit cap proposta constructiva, totes eren crítiques
negatives, crítiques destructives, i l'únic que ha dit vostè en
relació a les mesures fiscals és que la fan riure. Jo no sé si
la fa riure que una persona amb una renda de menys de dos
milions o de menys d'un milió i mig vegi reduïda la seva
carrera fiscal; no sé si la fa riure que les famílies que tenen
estudiants que han de sortir a fora puguin veure reduïda la
seva càrrega fiscal. 

Ja coneix vostè quines són totes les mesures fiscals, no
les hi explicaré totes, però en qualsevol cas hi ha un
concepte que vostè no té clar: els impostos no són per
finançar activitats; evidentment els estudiants no podran
finançar els seus viatges, els seus estudis, a través dels
impostos; els impostos són eines legals que serveixen
perquè entre tots els ciutadans puguem repartir les càrregues
que suposen les feines públiques, els serveis públics, les
infraestructures públiques. El que feim aquí és modificar
amb sentit progressista -no sé si ho entén- les càrregues
fiscals perquè afectin menys aquelles capes més febles de la
societat i que, per tant, aquestes càrregues fiscals puguin ser
compartides entre les parts més fortes de la nostra societat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rami. No, Sra. Munar...

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Per una qüestió d'ordre, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Ha acabat el debat i entenc que passam a la segona
esmena a la totalitat.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Jo entenc que s'han tergiversat les meves paraules, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Munar, hi ha hagut torn de rèplica i contrarèplica, i
passam a la defensa de l'esmena a la totalitat presentada pel
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears. Per
defensar-la té la paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, les
raons per les quals Esquerra Unida presenta aquesta esmena
a la totalitat les haurà de trobar el Sr. Rami, lògicament, en
aquesta intervenció d'aquest portaveu. 
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Per començar em vull remetre a un argument d'autoritat sobre
el que és una llei d'acompanyament. Diu aquesta autoritat: "La
figura de la ley de acompañamiento, expresada aquí como una ley
tranvía por algún portavoz, es verdad que es criticada, pero que es
una práctica legislativa relativamente reciente y que responde a una
voluntad política, a una voluntad de política presupuestaria al
objeto de delimitar el contenido y el alcance de los presupuestos, al
objeto de delimitar el contenido y el alcance de los presupuestos".
Bé, en aquesta llei que vostè ens presenta, Sr. Rami, hi ha un
munt d'articles, un munt de disposicions que no tenen res a veure
amb la delimitació del contingut i de l'abast dels pressuposts, per
exemple una modificació de la Llei del sòl rústic que no té res a
veure amb aquest tema, de la Llei d'incompatibilitats i altres
qüestions. Això és una constatació evident. L'argument
d'autoritat és el Sr. Jaén Palacios, el 26 de novembre del 96, en
aquest parlament. Entre altres coses per això presentam una
esmena de devolució d'aquest projecte de llei.

Probablement la principal qüestió abordada per aquesta llei,
en tot cas la més nova, és el tema de la política fiscal o l'exercici
de la capacitat normativa que -des del nostre punt de vista,
afortunadament- contempla el nou sistema de finançament
autonòmic. Jo vull dir, perquè és de rigor dir-ho, que vostès han
fet una utilització, no sé si dir modesta, d'aquesta capacitat
normativa; vostès mateixos parlen que en propers anys
continuaran aprofundint les reformes però fan una utilització
modesta i jo crec que això és d'agrair, d'entrada, perquè val més
no ficar la pota que, en una matèria tan delicada com és la
política fiscal, deixar-se endur per determinades línies d'actuació
presidides, per exemple, per la demagògia, etc. És d'un abast
limitat i, dins això, jo li diria que, de les propostes que vostès
presenten, n'hi ha que són raonables i n'hi ha que Esquerra Unida
no esmenarà; d'altres que no ens semblen raonables perquè no
introdueixen criteris de progressivitat fiscal, i d'altres que,
efectivament, són irrisòries, Sr. Rami, o esperpèntiques, com
vaig dir ahir, com és per exemple el tema de la rebaixa de 10.000
anuals per fill que cursi estudis fora de la seva illa de residència.

Nosaltres com a Esquerra Unida no renunciam a fer ús
d'aquesta capacitat normativa que ens dóna el nou sistema de
finançament, però, evidentment, ho farem sempre des de la
màxima prudència per dues qüestions: una, perquè en el marc de
la Unió Europea jo esper que qualque dia es vagi avançant en el
tema de l'harmonització fiscal i no només en temes d'imposts
indirectes, perquè si no la Unió Europea serà un autèntic caos on
el dumping fiscal es practicarà de manera generalitzada,
lògicament, perquè amb un mercat unit de capitals, de persones,
etc., si no hi ha una certa harmonització fiscal la cosa pot ser
realment perillosa. Segona qüestió: ho practicarem des d'una
perspectiva tal volta distinta a la seva; nosaltres no tenim aquesta
concepció dogmàtica que jo crec que vostè representa
perfectament segons la qual tota davallada d'imposts és bona,
tota pujada d'imposts és dolenta; no és així, Sr. Rami, crec que
ja vàrem tenir ocasió de parlar d'aquesta qüestió en el debat de
política general amb el president del Govern; una mesura fiscal
ni és bona ni és dolenta perquè sigui una pujada o una davallada,
s'ha d'analitzar mesura per mesura i veure qui deixa de pagar
quan s'abaixa un impost i qui és que deixa de rebre en funció
d'aquesta davallada, què es deixa de fer per part de
l'Administració per mor d'aquesta davallada i, si hi ha una
pujada, s'ha de veure qui paga i com s'empren aquests recursos,
i així podem tenir una valoració correcta de la política fiscal.
Simplement remetre's a la bondat o a la maldat d'una mesura
perquè significa pujada o davallada, és, des del nostre punt de
vista, una posició dogmàtica.

Respecte a les mesures que vostès proposen hi ha, per
exemple, la rebaixa pel que fa als subjectes passius majors
de 65 anys. Nosaltres no proposarem la seva modificació, ni
pel que fa al tema dels minusvàlids, dels discapacitats. Sí,
per exemple, en el tema de les escoletes, de les guarderies,
de la custòdia dels infants; per què?, perquè nosaltres
pensam que és més útil socialment una política activa de
despesa per part de l'Administració que permeti cobrir uns
forats espantosos que té la nostra comunitat, com també
arreu de l'Estat, precisament en matèria d'escoletes infantils,
i és molt adequat i socialment més correcte fer ajuts a través
dels consells insulars per als ajuntaments, de tal manera que
aquests ajuntaments puguin ampliar l'oferta d'escoletes
infantils i aplicar criteris de progressivitat social en les
quotes per a l'accés a aquestes escoletes, no naturalment
com l'escoleta que tenen a Eivissa, que és exactament el
contrari, des d'aquest punt de vista de l'orientació de la seva
política de quotes i d'admissió.

En el tema dels estudiants universitaris jo crec que tots
ens adonam que 10.000 pessetes per estudiant universitari
que estudia fora de l'illa de residència és senzillament inútil;
no tenen ni per celebrar-ho, Sr. Rami, és a dir, se'n va a
celebrar la rebaixa fiscal i ja se l'han menjada, és a dir, que
no té massa sentit. Molt més adequat és augmentar la borsa
de beques que pugui existir o que, en definitiva, es pensi
crear en aquest pressupost, dedicar recursos a això i que
aquestes beques es puguin adjudicar en funció de criteris
socials de tal manera que, realment, aquelles famílies que
estiguin en el llindar de la possibilitat d'enviar els seus fills
o filles a estudiar fora de l'illa de residència, realment
aquesta beca els pugui suposar passar aquest llindar i poder
fer aquests estudis, no donar 10.000 pessetes d'una manera
indiscriminada als que tenen aquestes dificultats i als que no
en tenen cap ni una; tanmateix no modifica per a res la
qüestió. 

Per tant, moltes vegades, la majoria de vegades, és més
important transformar aquest cost tributari en polítiques de
despesa actives socialment efectives, malgrat que -insistesc-
no és que nosaltres estiguem, per definició, en contra d'una
rebaixa en determinades qüestions com, per exemple, en el
tema dels majors de 65 anys -i ho vull recordar- i temes
d'invalideses, que vostès ho han fet també per a determinats
trams de renda; per tant, hi ha un criteri social que jo li vull
reconèixer, però en general és millor transformar això en
polítiques de despesa actives, perquè no hem d'oblidar que
aquells segments de majors, aquells segments d'invàlids que
a nivell de renda ja ni facin tributació, aquests tanmateix no
reben cap benefici de la seva política; per tant, hem d'anar
molt alerta en aquesta qüestió.
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Nosaltres no estarem a favor de la reforma que fa referència
a l'impost de successions, en termes generals, i sí -matisant la
qüestió- a la referida a la successió de l'habitatge habitual
simplement corregint la xifra del valor cadastral de l'habitatge,
perquè consideram que 20 milions a les Illes Balears és una
paràmetre excessiu. Naturalment no estarem d'acord amb aquesta
rebaixa en l'impost de transmissions patrimonials a favor de les
empreses del Parc Bit. Això ja ens sembla realment ganes d'inflar
un globus que, o bé s'inflarà per ell tot sol, que no s'ha d'inflar,
però no l'hem de finançar tots nosaltres a partir d'aquests tipus de
rebaixes.

I nosaltres proposarem, Sr. Rami, -no és qüestió tampoc ara
d'estendre'ns excessivament- una modificació del cànon de
l'aigua per fer-lo socialment molt més progressiu del que és ara
i perquè signifiqui realment anar cap a polítiques d'estalvi, i
proposarem una ecotaxa turística, que és una proposta que va
presentar el diputat de Els Verds en aquesta cambra, que
significarà, si s'implementa, un alliberament de recursos
importantíssim per a la nostra comunitat autònoma de l'ordre de
8.000 milions de pessetes, que no pagaran els ciutadans d'aquesta
comunitat i que ens permetria, efectivament, incidir d'una
manera positiva en tota la problemàtica mediambiental de la
nostra comunitat autònoma i la problemàtica social. Com veu és
una crítica matisada, però de fons, a la seva política fiscal en
determinades qüestions i per insuficiències. Nosaltres no
entenem com el cànon de l'aigua es pot mantenir d'aquesta
manera o com s'oposen a una cosa tan raonable i que està dins els
paràmetres de la Comissió Europea com són les ecotaxes, que
signifiquen, com he dit abans, un important alliberament de
recursos per a les administracions.

Quant al tema del personal, bé, l'homologació del personal
transferit a educació a nosaltres no ens sembla bé que no hi hagi
terminis per a aquest estudi d'homologació. Això situa aquests
milers de persones que estan dins aquest àmbit en una situació
absolutament insostenible, una situació inassumible, no tenir
termini temporal per a la seva homologació, això no és correcte;
i a partir d'aquí i en gran mesura entram ja en totes aquestes
coses que des del nostre punt de vista no haurien d'estar en
aquesta llei d'acompanyament. Vostès proposen mesures de
control d'ens públics, de societats anònimes públiques, de creació
d'entitats de dret públic, de regulació de la dissolució de societats
amb participació majoritària de la Comunitat Autònoma. Bé, no
ho sé, hi ha coses que ens semblen bé, n'hi ha d'altres que no;
però això no és el marc, des del nostre punt de vista aquest no és
el marc, perquè lògicament una llei, Sr. Rami, no es fa mai amb
nocturnitat, sempre es fa amb publicitat, però el procediment
d'aprovació de les lleis està reglamentat en aquesta cambra, i té
tota una tramitació que precisament garanteix que una cosa
d'aquesta importància tengui els seus temps, els seus àmbits, els
seus debats, les possibilitats mateixes de suscitar l'atenció del
debat públic, del debat social, del debat mediàtic, per què no?, i
tot això es perd amb una llei d'acompanyament. Qualsevol de les
mesures d'aquestes que ara en parlarem, que van dins aquesta
llei, és impossible que tenguin el menor ressò, ni social ni
mediàtic ni polític, quan van dins el context d'un debat on va tot
el pressupost de la Comunitat Autònoma, tota la política
tributària, tota la política respecte dels funcionaris transferits. És
absolutament impossible. És a dir, ara jo comentava amb un
sindicat que li afecta especialment el tema de l'ensenyament, una
disposició d'una de les lleis, etcètera, i se'ls havia escapat. És que
clar, dins aquest maremàgnum realment és impossible que
determinades qüestions siguin seguides amb atenció. I això és un
dèficit democràtic, ni és il•legal, ni és nocturnitat, ni és traïdoria,
supòs, però és un dèficit democràtic que va associat a la
concepció d'aquesta llei d'aquesta manera.

Evidentment tota aquesta qüestió de l'excepció de llicències
d'obertura municipal, etcètera, això sona fatal, Sr. Rami;
això sona a tracte de favor, això sona a tracte discriminatori,
això sona a passar per damunt de les competències
municipals, perquè deim que determinats establiments de
sobte no necessitaran llicència d'obertura municipal. Ah,
punyeta, i els ajuntaments què pinten en tota aquesta
història? I tampoc no ens sembla raonable, per exemple, el
que es diu a l'article 16, això que quan no es compleixi la
normativa sobre renous; doncs si no es compleix la
normativa sobre renous, no és que haguem de complir la
normativa sobre renous, que seria l'elemental, el lògic, la
verdad de perogrullo; si no compleixen la normativa sobre
renous, què li deim des de l'Administració?, que la
compleixin? No, li deim als ajuntaments que podran reduir
l'horari. Ah, ves per on!, ara es podran incomplir les
normes, depèn de l'horari. No és excessivament raonable.

Nosaltres no estam d'acord amb la modificació de la Llei
electoral, ni per qüestions de forma ni per qüestions de fons.
No estam d'acord bàsicament -i acabaré ja- amb el tema del
cap del Pinar, que no pinta una regadora dins aquesta llei,
lògicament, i que és un autèntic despropòsit. Jo estic a més
sentint, avui mateix he llegit propostes que es fan des
d'altres àmbits polítics, i això pareix un concurs de
desbarats. Mirin, la residència per a alts càrrecs, és oportuna
econòmicament, socialment, políticament? Nosaltres en
tenim molts de dubtes, ja ho vàrem expressar a arrel d'un
interpel•lació que va presentar aquí el Grup Parlamentari
Nacionalista fa poc. La nostra indústria turística no està
necessitada de mesures de xoc de promoció, és una indústria
supermadura; està necessitada d'un bona gestió, d'una bona
gestió dels costos externs que ens genera aquesta indústria,
dels costos mediambientals, de moltes qüestions, del que
significa des del punt de vista laboral. Mesures de promoció
d'aquestes característiques? La veritat és que pensam que
no.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 94 / Fascicle 1 / 25 de novembre del 1997 3909

Bé, però imaginem que sí, que ara ens ve d'aquí, i ara ja no
ens basta, bé la pobra Lady Di ja no pot venir, però ni Claudia
Schiffer, ni el Rei, ni tots aquests que vénen; ara necessitam un
altre que ocupi una residència per a alts càrrecs. D'acord, ho
podem acceptar, però per què el cap del Pinar? Què vol dir
aquesta història ridícula de la seguretat? Què vol dir això? És a
dir, el Rei no està segur a Mallorca quan ve de vacances? Tota
aquesta altra gent que ve, del món dels negocis, de la política,
estrangers, nacionals, etcètera, no estan segurs? Només estan
segurs els que estan en mig d'una ANEI especialment protegida,
allà com si fos una espècie del niu de les àguiles de Hitler durant
la Segona Guerra Mundial? És això? Home, això no és raonable.
Qualsevol possessió per Mallorca raonablement ubicada, la
restaurin, l'arreglin, i la dediquin a això, la comprin, demanin als
alemanys com es fa, això de comprar finques per aquí, els ho
explicaran ràpidament; i estarà perfectament segur l'hoste que
posin allà, el Sr. Aznar o el que vulguin dur. No és necessari en
absolut ocupar un espai natural protegit, encara que sigui
oportuna la qüestió aquesta, en no ser que hi hagi interessos, jo
què sé, de municipi, que un municipi pressiona, que el batle és
el conseller, o el que sigui; però el lloc és absolutament no idoni,
i és una barrabassada; i sobre el dret del Sr. Aznar de passar unes
bones vacances aquí, està el dret dels ciutadans de Mallorca de
mantenir preservat un espai natural. Això és la nostra elemental
concepció. Gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, vol fer ús de la
paraula? Té vostè la paraula i s'obre qüestió incidental.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Antoni
Rami i Alós):

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Voldria, per evitar que ens allarguem massa, perquè tenim
aquesta tarda una tarda llarga, voldria tal vegada totes aquelles
qüestions que ja han estat plantejades per un grup anterior, i que
ja han estat contestades, tal vegada no repetir les
argumentacions, perquè evidentment les argumentacions per la
meva part són idèntiques.

Està ben clar que les raons de l'esmena a la totalitat les
hem de trobar a la intervenció que ha fet el portaveu, perquè
està clar que en el document en què es formalitzava aquesta
esmena a la totalitat no hi havia cap argument per aquesta
esmena a la totalitat. La veritat és que també li he de dir que
les he trobades en els mitjans de comunicació, perquè
sembla que ahir es va fer una roda de premsa presentant
aquestes argumentacions. En qualsevol cas preferesc veure-
les escrites en un paper en què es justifica aquesta esmena
a la totalitat, i si no pot ser en aquest paper almenys
escoltar-les aquí abans de llegir-les als diaris. Però en
qualsevol cas el diàleg és sempre bo, sigui a través dels
diaris, sigui fet aquí al Parlament, o sigui formalitzat en un
document. Ja hem parlat del tema del cap del Pinar, ja hem
argumentat per què al cap del Pinar i no a altres llocs;
únicament vostè aporta un element nou en aquesta
discussió, no veu quina diferència hi ha que al lloc sigui
més fàcil instrumentar un sistema de seguretat o no. Jo crec
que és tan evident aquesta qüestió de la seguretat que no fa
falta que m'allargui explicant-ho. És evident que les
personalitats de què parlam, del Sr. Clinton, de Helmut
Kohl, la família reial mateixa, requereixen unes mesures de
seguretat al seu entorn, que evidentment el cap del Pinar
assegura molt més aquesta seguretat -valgui la redundància-
, i a més redueix els costos, en la mesura que és un
residència de propietat del Govern balear, i que per tant aquí
només hi estaran els convidats pel Govern balear, doncs es
redueixen molt els costos amb una residència com la del cap
del Pinar. Jo crec que parlar d'història ridícula de la
seguretat és una greu irresponsabilitat en aquesta matèria,
llevat que vulguem fer una residència per a personalitats a
la qual ningú no hi vulgui venir.

En qualsevol lloc de la llei d'acompanyament parla d'una
normativa sobre renous per poder incomplir les normes
sobre renous. L'únic que s'estableix és que s'estableixen les
competències per regular sobre aquest tema, i s'estableix en
quins casos les corporacions municipals poden adaptar,
poden crear una normativa específica pròpia, més adaptada
a les zones turístiques, a les zones que puguin regula en
cada moment. Parla també de tracte de favor, crec que
aquest és un tema de què ja s'ha parlat abans, en el torn del
Grup Mixt. Determinats establiments no necessitaran
llicència d'obertura municipal? no, no és això el que es
regula. El que es regula és que aquells establiments que fa
cinc anys que estan oberts, que han passat per uns controls,
per unes inspeccions de la Conselleria de Turisme, si en
moment en què vàrem obrir no els era exigible la llicència
d'obertura, avui, després de 5 anys d'estar oberts i d'estar
regulats per unes activitats dirigides, gestionades,
inspeccionades, ordenades per la Conselleria de Turisme, no
hauran de menester aquesta llicència d'obertura municipal,
Sembla una situació absurda, que un establiment que fa
anys que està obert hagi de menester d'una llicència
d'obertura municipal, i això és que es regula aquí, En
definitiva, s'està intentant consolidar principis de seguretat
jurídica.
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Ja hem reduït el nivell de crítica, ja no parlam de lleis que
busquen obscurs objectius, etcètera; ja parlam que el fet de posar
aquest tipus de mesures de reformes a la llei d'acompanyament,
el que no té és ressò mediàtic als mitjans de comunicació. Jo crec
que no és que no sigui important que els mitjans de comunicació
no es facin ressò de totes les coses que passen aquí. La veritat és
que no crec que tinguem cap dèficit de mitjans de comunicació
a les Illes Balears, disposam d'una gran oferta de mitjans, cinc
diaris a Balears, dos en anglès, tenim no sé quantes ràdios, no sé
quantes televisions. Per tant, jo crec que dèficit mediàtic no en
tenim en absolut, sempre que hi ha qualsevol tema que és
d'interès per a aquesta comunitat tenim afortunadament, o segons
per quins casos, però en aquest cas tenim afortunadament una
comunitat que és molt petita, que tots ens coneixem, que tots
sabem què és el que fa cadascú, i en aquest sentit la falta de ressò
d'aquestes mesures no és cap problema, tothom sap molt bé
quines són les qüestions que es debaten en aquest parlament, hi
ha un control dels mitjans de comunicació i dels grups de
l'oposició sobre el que es debat aquí, que garanteix la publicitat
de qualsevol actuació, i li assegur que per ressò mediàtic, per
això ja hi són vostès, per fer-ne ressò mediàtic, que pràcticament
fan una roda de premsa diària, o sigui que no crec que aquest
sigui el problema, de donar contingut a la Llei d'acompanyament.

No m'ha quedat clar si la regulació del control de les
actuacions dels ens públics que es fa a la llei d'acompanyament
li agradava o no li agradava. Jo crec que sí, que li hauria
d'agradar, però no ho ha deixat gens clar en la seva intervenció.
M'agradaria que ho perfilés més, perquè el que sí que li he
d'agrair és quelcom amb què s'ha diferenciat de les actuacions
d'altres grups, del mateix grup que acaba de parlar abans. Vostè
sí s'ha amollat en aquesta cambra, sí ha dit què li sembla bé i què
li sembla malament; i a més ha fet propostes alternatives. En
aquest sentit jo crec que aquesta és una conducta correcta, és que
hauríem de fer totes les forces polítiques en aquest parlament, dir
què és el que li sembla bé, què li sembla malament, i a allò que
li sembla malament proposar alternatives. Aquí
desafortunadament hi ha massa costum de simplement criticar,
simplement tirar per terra les iniciatives del Govern, però no
plantejar cap alternativa. En aquest sentit li he d'agrair que vostè
estigui d'acord amb les mesures fiscals que estam posant en
marxa des del Govern balear. És la primera vegada que algú de
l'oposició està dient que està d'acord amb aquestes mesures
fiscals. Hem pogut sentir aquí plantejaments d'altres grups de
l'oposició que ens han dit que no, que no estan d'acord en
absolut, que consideren que són regressives socialment, que
consideren que hi ha alternatives millors, com reduir el cànon fix
de l'aigua. Hi va haver un debat a aquest parlament en aquest
sentit, avançant-se a aquest debat d'aquest parlament; no sabem
encara per quina raó es volia avançar aquell debat, quan aquell
debat no podia ser executiu. Aquí discutim una norma de nivell
legal, que evidentment una norma de nivell legal pot entrar en
vigor; una proposició no de llei era una voluntat de fer focs
d'artifici.

Per tant, li agraesc que vostè estigui d'acord amb les
propostes que hem posat en marxa, relatives als majors de
65 anys, als minusvàlids. Malgrat això, no sé perquè, no
queda molt clar, no està d'acord amb la reducció per a les
famílies que tenen nins de 3 a 6 anys que han d'estudiar a
una guarderia, a un centre escolar. La veritat és que no és
incompatible amb el que vostè assenyala. Vostè diu que
prefereix que hi hagi polítiques actives; és que no és
incompatible. Miri, quan es regula un sistema fiscal, unes
normes fiscals, no s'està regulant l'activitat de les escoletes
o l'activitat dels estudiants, o la vida dels majors de 65 anys,
el que s'està regulant són les càrregues tributàries de quina
forma es distribueixen; i per tant nosaltres el que plantejam
amb aquesta mesura fiscal de reduir 25.000 pessetes per
cada nin que ha d'estudiar en una guarderia, en un centre
escolar de 3 a 6 anys, el que estem fent és per una banda
omplir el buit que existeix en la normativa fiscal, ja hi ha
aquesta deducció per als nins de 0 a 2 anys, ja hi ha una
educació gratuïta a partir dels 6 anys, el que feim és omplir
aquest buit de 3 a 6 anys; i el que estem fent és reduir les
càrregues fiscals a aquestes famílies que tenen aquestes
circumstàncies personals. En la mesura en què això està
dirigit a les famílies amb rendes de menys d'1,5 milions de
pessetes l'any, o 2 milions en declaració conjunta. Per tant
seria dins a 3 milions en el cas de dues declaracions
individuals, no entenem per què estan en desacord amb
això. No té res a veure que hi hagin polítiques actives
d'afavorir la creació d'aquestes escoles.

Igualment cal dir en relació amb la deducció dels
estudiants. El fet que 10.000 pessetes no financiïn uns
estudis universitaris, això no ho discuteix ningú. La finalitat
de les normes fiscals no és finançar qualsevol activitat, sinó
regular unes deduccions perquè les càrregues fiscals afectin
més a uns i menys a d'altres. Per tant, entenem des del
Govern que aquesta deducció per als estudiants és
absolutament justificada, i que la crítica que vostès ens fan
no és correcta. Tornem a plantejar el mateix d'abans. Vostè
diu que seria millor fer borses de beques; és que no és
incompatible, i no només no és incompatible, és que el
Govern balear ha creat enguany per primera vegada en la
història un borsa de beques, a partir del moment que tenim
competències en matèria universitària i en matèria educativa
no universitària. I per una altra banda a la Llei de règim
especial, que està al Congrés dels Diputats, hi ha una
esmena del Partit Popular, i consensuada amb el Partit
Socialista, que planteja que hi hagi discriminacions
positives en favor dels estudiants de les Illes Balears, de les
illes de Menorca i d'Eivissa per la seva doble insularitat.
També fa una crítica a les mesures fiscals relacionades amb
activitats que creïn llocs de feina en un sector que creiem
que és fonamental per al futur, com és el sector de la
societat de la informació, i aquí no veiem per què vostès
tenen aquesta mania a aquestes activitats, a l'estratègia Bit
que està desenvolupant el Govern balear per crear llocs de
feina en un sector, el sector quaternari, el sector de la
societat de la informació, que té un futur que tothom diu -el
mateix Llibre blanc de Jacques Delors assenyala com un
sector òptim per crear llocs de feina per al futur, i que els
mateixos sindicats, Comissions Obreres i UGT estan
plantejant com unes àrees, uns sectors en els quals s'ha
d'actuar especialment per crear llocs de feina. No sé per què
des d'Esquerra Unida vostès entren en contradicció amb el
que defensen els sindicats UGT i Comissions Obreres, i per
tant proposen mesures en contra d'aquest desenvolupament
de la societat de la informació a les Balears.
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L'ecotaxa turística no és cap novetat, ho és en aquest debat,
però no és cap novetat. Fa molts d'anys que se'n parla, i el
Govern balear té un clar posicionament en aquest sentit en el de
no encarir directament els costos dels paquets turístics. Creiem
que és una via molt perillosa d'encetar, i per tant entenem que les
actuacions del conjunt de la societat han d'anar cap a una millora
de la qualitat del producte turístic global de les Illes Balears, i
per global hem d'entendre el producte turístic que fabriquem
entre tots, entre ciutadans, administracions, hotelers, restaurants,
oferta complementària, etcètera; i crec que aquest paquet global
no l'hem d'encarir almenys d'una forma directa, i almenys mentre
no estem aconseguint passes importants cap a la millora de la
qualitat del turisme que rebem, quant a la millora del poder
adquisitiu dels turistes que ens visiten. Ens promet una reforma
progressista del cànon de l'aigua, doncs li assegur que
l'estudiarem amb molta d'estima, qualsevol esforç per ajudar-nos
a governar el consideram sempre positiu, i únicament vull agrair-
li també les seves alabances cap a la reforma fiscal que hem fet,
sobretot per la qualificació que vostè ens ha donat d'una reforma
prudent. Avui ha canviat el terme "prudent", que sembla que era
excessivament positiu, per una reforma "modesta", també ens
sembla bé que ens digui que és una reforma modesta. En
qualsevol cas, si l'analitzam no en termes absoluts, sinó en
termes comparatius, doncs podríem veure que aquesta reforma
modesta és pràcticament, junt amb la Comunitat de Madrid,
l'única reforma que no té cap mesura de pujar impostos; totes les
mesures que hem acordat aquí són totes de davallada. Hi ha 10
comunitats que han aprovat mesures de reforma fiscal, a partir
del nou sistema de finançament autonòmic, que també li agraesc
que consideri positiu per a aquestes illes. Som l'única comunitat,
juntament amb Madrid, que no ha pres cap mesura de pujada
d'impostos; totes les altres han compensat les mesures de
davallada amb mesures de pujada, i entre les reformes, les
mesures fiscals que ha presentat la Comunitat de Madrid i la
nostra, aquí hi ha tres mesures, que evitaré especificar totes les
mesures que han aprovat totes les comunitats autònomes; però és
evident d'una anàlisi comparativa, que la nostra reforma, encara
que estic d'acord amb vostè que és prudent, és la més ambiciosa
de totes les que s'han fet a totes les comunitats espanyoles.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputats. Sr. Rami, no m'ho agraeixi tant. No m'agraeixi tant
les coses, que em perd. En el debat dels pressuposts de l'any
passat se'm va ocórrer dir que formalment presentaven
paràmetres correctes, i vaig menjar que m'agradaven els
pressuposts tot el debat. No m'agraeixi tant les coses, no
digui que m'agraeix que estem d'acord amb les mesures de
política fiscal. No és així; he dit que quantitativament són
prudents. N'hi ha d'altres, la Comunitat Valenciana, que
fiquen bastant més el cullerot dins l'olla. I sí que he procurat
fer una anàlisi mesurada i ponderada; i jo crec que està bé
que vostè m'agraeixi la ponderació, i en contrapartida jo li
deman que tampoc no distorsioni el que jo he dit. Jo faig
l'esforç de fer una anàlisi ponderada, perquè jo crec que la
Cambra s'ho mereix, i jo crec que l'opinió pública s'ho
mereix; i no val amb una pinzellada dir que tot és un
desastre. Jo dic aquelles coses amb què estic d'acord,
aquelles amb què estic en desacord, i efectivament les
mesures alternatives que jo estaria disposat a proposar. I en
aquest sentit molt breument vull dir una cosa: Vostè diu "no
hi ha incompatibilitat entre el cost tributari que a mi em
representa unes rebaixes i les polítiques actives". Això és
des del meu punt de vista incorrecte. Els doblers són els que
hi ha. Per tant, si jo deix d'ingressar tenc més recursos per
fer polítiques actives. I si jo ingrés més, tenc recursos; és a
dir, els doblers faran el camí tan llarg com sigui, però són
els mateixos doblers. Si deix d'ingressar tenc més recursos,
si jo no assumesc aquest cost tributari que vostè, per
exemple, assumeix en el tema d'aquestes 10.000 pessetes
per estudiant, jo tenc uns recursos per incrementar aquestes
beques que efectivament vostès mateixos volen  implantar.
Això és així, i em sembla bastant inqüestionable. 

I des d'aquest punt de vista, què volem dir des d'Esquerra
Unida? Que si hi pot haver rebaixes fiscals que siguin
raonables, sobretot les que es refereixen a tercera edat i
minusvàlues, perquè van en relació amb uns determinats
trams de renda, perquè si no, no hi estaríem d'acord,
naturalment, perquè vostès ho refereixen als trams de renda
més baixos; i ho veim també amb la reserva de dir "els que
ni tributen no veuen ni un duro de tot això", però vaja, no
està malament, es pot assumir; el que sí és cert és que no
sembla raonable que si el seu fill, Sr. Rami, se'n va a la
península a estudiar, jo no vull assumir ni cinc duros de cost
tributari per daurar-li la factura, Sr. Rami, no em sembla
raonable; m'estim més cobrar-li a vostè les 10.000 pessetes
més, per entendre'ns, i dedicar aquestes 10.000 pessetes a
qualque persona que s'està pensant si el seu fill pot anar o
no pot anar a la península a estudiar. Això em sembla
socialment correcte, i per això estam en desacord; i per això
dic que les polítiques actives de despesa són moltes
vegades, quasi sempre, més progressives que les
desfiscalitzacions. I el mateix passa amb els descomptes per
les despeses en guarderies o en escoletes infantils, etcètera,
perquè no hi ha cap tipus de discriminació sobre la renda del
beneficiari. I jo també li estic descomptant doblers a vostè,
que tal vegada du el seu fill allà on sigui -bé, allà on sigui
supòs que no, a una escoleta així com toca- i vostè es
beneficiarà d'això; i a vostè, amb el que cobra, jo no li vull
fer aquest descompte a l'impost de la renda; i m'estim més
tenir aquest recurs perquè hi hagi una oferta d'escoletes
públiques que tenguin criteris socials de quota i d'admissió.
Em sembla més raonable socialment, més positiu. I això és
la qüestió.
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Tema parc Bit, etcètera: Nosaltres no tenim mania ni a les
noves tecnologies ni a l'estratègia Bit; és que vostè no demana
exempcions per això, ni ajudes a això; és pel parc Bit, és el
projecte del parc, és un aspecte limitat, com vostès diuen molt bé
de vegades, de l'estratègia Bit, i és per al parc Bit que vostès
demanen aquestes exempcions fiscals, amb les quals no estam
d'acord. Fet això, bé, la roda de premsa me la deixi fer, Sr. Rami.
Un parèntesi: La roda de premsa me la deixi fer. Jo en procur fer
sovint, però jo sempre m'he assabentat de les grans línies
pressupostàries per la premsa. O vostè qualque vegada ens ha
reunit aquí, a la Comissió o al Plenari, i ens ha ensenyat els
números abans que a la premsa? Jo he hagut de menjar retalls, i
mirar retalls i contrastar, abans que m'arribi un paper de la
Conselleria. No passa res, si al final hi ha prou debat i és prou
transparent.

I parlant de transparència del debat: Miri, article 16 de la
Llei, les mesures d'ajuntaments podran preveure també la
reducció de l'horari per als locals que no compleixin les
condicions d'insonorització adequades. És a dir, incompliment de
condicions d'insonorització adequades, resposta: reducció
d'horari, no obligació de complir les condicions d'insonorització.
Tot això que a vostè li sembla tan raonable de les llicències
municipals, de la regulació dels horaris, insonorització, etcètera,
vostès per què ho duen a una llei d'acompanyament? Perquè no
s'atreveixen a dur-ho amb una iniciativa específica, perquè això
aixecaria una polseguera increïble, i aquí vaig al tema mediàtic
i polític i social. No és qüestió només de fer rodes de premsa, les
coses funcionen així. Si vostès duen això aquí, que estic segur
que és de coneixement limitadíssim, fins i tot del sector afectat,
i de persones d'aquesta cambra, i de mitjans de comunicació,
doncs té aquest ressò molt més limitat. Si vostès un dia es
despengen i el Sr. Portaveu del Govern diu "ara farem aquesta
normativa que farà una exempció de llicències d'obertura per a
establiments turístics, i a més establirem aquestes condicions
d'horari", mengen polèmica una setmana, i per això ho duen a la
llei d'acompanyament. És un dèficit democràtic, legal, però és un
dèficit democràtic.

I respecte del tema del cap del Pinar, perquè ja no se m'acusi
de voler propiciar atemptats terroristes contra els seus convidats:
Miri, jo no he dit que fos ridícula la 
qüestió de la seguretat; em sembla superraonable que la gent que
estigui aquí en visita oficial, o fins i tot, si és una personalitat
política important, encara que vengui de vacances, tengui les
màximes garanties de seguretat. El que jo dic que és ridícul, i és
ridícul, és que se'ns pretengui vendre a gent així ja adulteta, com
som tots, que per tenir aquestes condicions de seguretat és
necessari fer una residència a un lloc protegit com és el cap del
Pinar. Això no s'ho creu ningú, perquè entre d'altres coses
significaria que el Rei està insegur quan ve a Mallorca. Vol que
surti d'aquí aquesta qüestió? Vol que sigui la conclusió del
debat? Jo crec que no. Per tant, insistesc, hi ha moltes maneres
d'estar allotjat a Mallorca, de viure aquí o de passar unes
vacances, a una casa amb les màximes garanties de seguretat,
que no impliqui la vulneració del règim de protecció d'una
ANEI, d'una ZEPA com és el cap del Pinar. I aquesta cosa tan
raonable i tan elemental...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat, per favor.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, Sr. President. ...és exactament el que demanam des
d'Esquerra Unida i des de les altres instàncies que ens
oposam a aquesta residència. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tancar aquesta qüestió té la paraula
el conseller d'Economia i Hisenda, Sr. Antoni Rami.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Antoni Rami i Alós):

Jo crec que podem anar molt ràpid, perquè pràcticament
hi ha una reiteració del torn anterior. Només aclarir-li el que
ja he dit abans: No existeix una afectació de les reduccions
fiscals al que podríem dir-ne les polítiques actives
corresponents, no és incompatible que es redueixin 10.000
pessetes en els pagaments de l'IRPF a les famílies que tenen
un fill estudiant a una universitat de fora de les Illes, amb el
fet que hi hagi una política de beques; no és incompatibles
amb el fet que es financiïn millor o pitjor les guarderies, els
centres escolars, el que vostè diu de les escoletes, no és
incompatible, és un altre debat, és un debat de política
educativa, no un debat de política tributària. Aquí el que
discutim és de quina forma repartim les càrregues tributàries
i nosaltres hem fet una proposta i vostè ens ha dit que estava
d'acord amb unes coses i en desacord amb d'altres, el que sí
li agrairia és que aquest desacord estigués fonamentat, i en
aquest cas, perdoni que li ho digui, no hi està, perquè està
fonamentat en uns fets que no són incompatibles i que vostè
els fa incompatibles.

Vostè mateix ho ha dit, no sé exactament de què parlava
en aquell moment, però he pres nota i m'ho trob aquí, en
aquestes notes, ja hi ha prou debat, ja hi ha prou
transparència en aquest debat, supòs que parlava de les
seves rodes de premsa diàries. Evidentment, en aquesta
transparència amb què vivim en aquestes illes, no hi ha cap
problema en els continguts de la Llei d'acompanyament,
perquè és evident que hi ha prou seguiment dels continguts.

Ha parlat també d'incompliment, d'insonorització en els
establiments, en els horaris dels bars, etc., evidentment la
norma el que planteja no és que hi hagi un establiment de
normes d'obligat compliment, si hi ha un incompliment de
normes d'insonorotzació, evidentment s'haurà d'actuar
punint o inspeccionant, sancionant, fent el que s'hagi de fer
per a aquestes instal•lacions que incompleixen unes normes,
el que la llei pretén dir és que quan no hi hagi unes
condicions que assegurin suficientment el descans dels
veïns, es podrà reduir d'una forma excepcional per un sol
establiment l'horari admès per a aquest establiment.
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I per una altra banda, una precisió també en relació a la
residència per a personalitats. No són els convidats del Govern,
serien els convidats de tota la Comunitat Autònoma ja que el
Govern no convida ningú particularment, el Govern convida com
a representant institucional, com a representant democràtic de la
societat balear. I la comparació que és ridícul el tema de la
seguretat, que si el Rei està pràcticament en el nucli urbà de
Palma, qualsevol ..., aquest centre pot estar instal•lat a qualsevol
altre lloc, jo crec que s'han de tenir molt en compte quines són
les diferències entre unes visites i d'altres, parlam d'unes visites
que afortunadament fa molts d'anys, prop de trenta, que se
succeeixen cada any, que permeten unes instal•lacions
permanent, un control permanent, hi ha una escala d'escala
temporal, podríem dir-ne, i una economia d'escala personal,
perquè són les mateixes persones, els mateixos grups, és una
autoritat del país, és una autoritat espanyola i, per tant, està
integrada la seva seguretat en el conjunt de les forces de
seguretat d'Espanya, mentre que aquí parlam d'una instal•lació on
els que estarien convidats serien residents eventuals, serien
residents molt variats, que podrien estar canviant contínuament,
que portarien els seus propis equips de seguretat i que aquests
equips de seguretat segurament haurien de ser més grans o més
petits i, per tant, estarien dificultant més o menys la seva visita
aquí, la seva estada aquí, en funció d'aquests costs de seguretat.
Per tant, creim que és precisament el factor de la seguretat en la
localització de Cap Pinar, una de les raons que fa idònia la seva
localització a Cap Pinar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a l'esmena presentada pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, la núm. 6040/97. Té la paraula
el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
És significatiu que tots els grups parlamentaris, tret del Popular,
naturalment, haguem coincidit en la presentació d'una esmena a
la totalitat d'aquesta llei, una llei diversa i dispersa com el seu
propi nom indica: "Llei de diverses mesures tributàries i
administratives", més coneguda com a Llei d'acompanyament, de
fet aquest és el nom que ja li dóna la Conselleria d'Economia a
la memòria.

Per força haurem de coincidir també amb els motius ja
al•legats per a la devolució al Govern, i hem de repetir una
crítica, ja tòpica i recurrent per a aquesta mena de lleis
magatzem. Una crítica que comparteix la immensa majoria de la
doctrina científica, jo diria que de manera pacífica; al nostre grup
tampoc no ens agrada que les lleis mesclin ous amb cargols, i a
aquesta encara s'hi afegeixen d'altres ingredients, fins i tot
qualque mac, com el Cap Pinar, per fer-ho més mal de rosegar.

Aquest mal costum, com també s'ha dit, el va començar
l'Estat engreixant les lleis anuals dels pressuposts, farcint-
les de normes de caràcter fiscal i de funció pública,
aprofitant la tramitació, la urgència, la rapidesa d'aquesta
llei. L'invent es va anar desbaratant fins que ha anat abastant
les diverses mesures legislatives sobre qualsevol matèria. El
Tribunal Constitucional s'ha pronunciat una dotzena
d'ocasions sobre aquesta mena de lleis, i si bé de tot d'una
va ser bastant tolerant, ha acabat reaccionant contra aquesta
tàctica, i des de l'any 1992 ve declarant que el Govern de
l'Estat s'excedia del marge que li atorga la Constitució. Això
no obstant, l'Estat n'ha fet una interpretació estrictament
formalista, i lluny de fer cap acte de contrició ni propòsit
d'esmena, senzillament des de l'any 1993, aquest totum
revolutum, com l'anomena el mateix Tribunal
Constitucional, que abans s'incorporava a la Llei de
pressuposts, ara l'aboca en una altra llei, una llei que es
tramita conjuntament i simultàniament a la Llei de
pressuposts i que rep aquest nom de Llei d'acompanyament.

Els hisendistes parlen de frau, no ja de llei, sinó de la
Constitució, i tots sabem el sensible que és el PP a aquesta
mena de mangarrufes, a l'esperit de la llei i a la lletra de les
normes. (...), així s'han salvat les crítiques jurídiques, molt
especialment en lleis de pressuposts autonòmiques que no
hi ha probablement aquesta premissa, però no les de
caràcter polític sobre la manca de tècnica legislativa
d'aquest tipus de lleis, i la manca de seguretat jurídica que
provoquen. El Tribunal Constitucional parla de
descodificació, i un autor com Ferreiro ens adverteix que cal
evitar que una pràctica que es vol justificar en l'eficàcia, no
serveixi tant per dinamitzar l'ordenament com per dinamitar
l'ordenament jurídic. Són crítiques dures, però creim que
justificades.

A ningú no se li escapa que cada dia resulta més difícil
saber quines són les normes vigents, els especialistes, els
tècnics en dret estan cada vegada més perplexos, i ja no en
parlem, els ciutadans. Avui és una temeritat aconsellar a un
ciutadà que llegeixi una llei per fer-se una idea de com està
regulada una determinada matèria, si la complexitat del
tema ja pot ser un greu entrebanc, l'allau de normatives, de
derogacions, moltes vegades tàcites i d'altres amagades,
enterrades dins llei d'acompanyament, l'han de perdre
irremissiblement. De cada dia els ciutadans tenen més
formació, però paradoxalment els resulta més i més difícil,
saber si poden fer o no una caseta a la seva finca i amb
quines condicions. Hem de convenir que aquesta indefensió
és greu en democràcia. Tots els representants en aquesta
cambra hauríem de fer un esforç per fer un cos normatiu
simple, entenedor, amb lleis bones de trobar i de consultar,
i llavors fer-les complir, que això és una altra.
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Una anècdota a aquesta tramitació, se'ns ha tramès, amb una
documentació absolutament insuficient, la normativa estatal, no
l'autonòmica, perquè se'ns deia que l'autonòmica estava en el
volum que se'ns va repartir, un volum, vergonyosament només
escrit en castellà, però en aquest volum no hi figuren les lleis
d'acompanyament, no n'hi figura cap, quan en realitat cada
vegada ens hi remetem més, aquesta mateixa llei, com ja feia la
de l'any passat, es remet a lleis d'acompanyament que no figuren
a cap recopilació, són remissions circulars que cada vegada
resulta més difícil saber què és el que hi ha vigent a cada
moment contra els consells de tots els clàssics. És un hàbit que
redunda en el descrèdit de les lleis i de les institucions.

Citava la Sra. Estaràs, Montesquieu, i m'ha vengut al cap,
també, allò que recomana Montesquieu a L'esperit de les lleis
sobre la modificació de les lleis. Diu que a part que s'hagin de
tocar poc, diu que s'han d'envoltar d'una certa litúrgia a l'hora de
tocar una llei, perquè els ciutadans se'n temin i creguin que són
importants i que s'han de complir, tot el contrari d'aquesta
pràctica de la Llei d'acompanyament. Si uns havien mort
Montesquieu, em sembla que entre tots l'anirem enterrant ben
fons.

Si d'aquestes premisses generals aterrant en la concreta llei
d'acompanyament que se'ns presenta, veurem com se li escauen
totes les crítiques anteriors. D'entrada el Govern ha aprofitat
l'avinentesa de la solidaritat en què s'ha de tramitar la llei, i
l'ombra, per no dir la fosca, com a mínim una certa ombra que li
fa la tasca parlamentària de la tramitació dels pressuposts, per no
aportar gairebé cap documentació que faciliti, per tant, l'estudi
detallat de la llei. Això ja ho hem denunciat des del nostre grup,
de fet no s'ha presentat normativa comparada, cap normativa
comparada, ni d'altres comunitats autònomes, quan hi ha hagut,
efectivament, deu iniciatives de modificació, com d'altres estats,
ni bibliografia o opinions sobre les matèries tractades, ni tan sols
es va aportar cap dada econòmica ni cap justificació ni cap estudi
sobre les conseqüències de les mesures fiscals que s'hi preveuen,
només després d'aquestes crítiques, quinze dies després de sortir
publicada la llei al BOPIB, se'ns ha lliurat una memòria
explicativa, com si tots anàssim sobrats de temps per anar a la
correguda, a veure les justificacions del Govern. Malgrat això, el
Sr. Rami, a l'escrit de remissió, jo crec que amb una idea bastant
magra i bastant pobra de la funció que té el Govern d'intentar, de
col•laborar amb la Cambra per fer un bon producte legislatiu, ens
diu que era correcta la tramitació, a l'escrit de remissió d'aquesta
documentació per la Sra. Estaràs, ens diu que ens remet una
documentació necessària per a la correcta tramitació del projecte
de llei, era necessària o no per a una correcta tramitació?
Nosaltres creim que era imprescindible, com a mínim saber la
memòria justificativa i els quatre números fets pel Govern, que
no són gaires.

En qualsevol cas, nosaltres sí que lamentam, a
diferència de la lloança de la prudència, que el Govern no
hagi aprofitat la modificació de la Lofca i la conseqüent
modificació de la Llei de cessió de tributs per dissenyar una
veritable política fiscal o com a mínim per propiciar,
d'entrada, un debat rigorós i assossegat sobre les
possibilitats d'aquest nou marc normatiu. Si a cada llei de
pressuposts es poden fer modificacions puntuals a la
normativa existent, en aquest cas nosaltres estàvem fent la
primera llei de la renda de les Illes Balears, dins el marc
que se'ns permetia, és la Llei 18/91, la que discutim ara, i,
per tant, pensàvem que hi podia haver un debat
parlamentari específic, concret, amb dades i arguments que
ens fessin posicionar-nos.

No hi ha dubte que s'ha avançat cap a la
corresponsabilitat fiscal, tot i que sia de manera insuficient
per al nostre gust, i ara tenim un marge. No cal dir que
l'objectiu del PSM, compartit un cert temps pel Partit
Popular de les Illes Balears, era generalitzar el model basc
del concert econòmic, com a mínim quan no governaven a
Madrid pensava així, el PP balear, però de moment s'ha
limitat a una proposta modesta, la paraula modesta surt a la
memòria justificativa de la Conselleria d'Economia, no és
que sigui d'altres. Creim que tenien l'oportunitat d'iunnovar
l'ordenament fiscal, una de les potestats bàsiques de la
sobirania, que permet orientar l'acció política, qui ha de
pagar els imposts, per quina quantitat, a canvi de quins
serveis que es deixen de prestar o que es podran prestar de
més, i creim que tan sols hi ha hagut una preocupació del
Govern, o aquesta és la nostra impressió, per sortir a dir que
baixa els imposts, agafar aquella fórmula taumatúrgica que
sembla que tot ho cura. 

El nostre grup s'haurà de limitar també als tòpics, i haurà
de contestar que benvingudes les mesures si contribueixen
a la justícia social, n'hi ha algunes amb les quals
evidentment hi estam d'acord, i mal viatge per a les altres.
Però li confés que haguéssim preferit un plantejament
d'entrada més ambiciós que confiam que un dia o l'altre es
produeixi, i que es proposi adaptar els imposts estatals a la
realitat balear, a les nostres necessitats, que és exactament
el compromís que havia assumit el conseller d'Economia
l'any passat, i fer-ne un debat en el marc d'una llei
específica i ben documentada, i no de la manera, nosaltres
creim que empobridora, que ara se'ns planteja.
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De passada, ens hem de congratular que el PP se'n temi que
una de les funcions bàsiques o una de les prerrogatives bàsiques
de la sobirania ha de ser tenir autonomia en els ingressos i no just
en la despesa, confiam que n'extreguin les conseqüències
oportunes amb els consells insulars i que també regulin el fet que
puguin tenir ingressos adequats a les seves funcions, i no només
transferències.

El debat concret sobre les deduccions que es proposen el
tendrem, naturalment amb les esmenes parcials, però ja li
avançam que també compartim plenament les que afecten les
persones majors o amb minusvalideses, tot i que les trobam no
gaire rellevants.

Sobre la bonificació de despeses en escoles d'educació
infantil, ho trobam un mal menor, perquè també creim que el que
caldria són escoles públiques i gratuïtes, per tant ja no hi ha
aquest problema, sobre tot en tres a sis. I reparin que nosaltres
parlam d'educació i no de custòdia, quan fa la llei, que parlam
d'escoletes en comptes de parlar de guarderies, com fan vostès,
i això té una importància i una rellevància, perquè vostès limiten
la deducció als pares que treballen fora del domicili, que per tant
necessiten que els guardin els nins, nosaltres creim que tothom
ha d'educar els nins, i, per tant, si estan aturats els dos pares,
també tenen dret a aquesta bonificació, això evidentment ens
separa, veig. Per paga, ara que l'Estat incrementa la deducció de
zero a tres, ara que incrementa de zero a tres fins al 20% i 50.000
pessetes, mantenir-se al 15% i 25.000 pessetes, la veritat és que
sona a poc.

Per altra banda, hem de discrepar d'aquelles mesures que no
tenen un clar component progressiu, com són les deduccions
lineals per a universitaris desplaçats o les que afecten l'impost de
successions, les quals s'apliquen a tots els ciutadans, amb
independència de la seva riquesa. 

Ja s'ha repetit en aquesta tribuna que per a algunes famílies no
són res aquestes 10.000 pessetes que es podrien deduir per tenir
fills estudiant a fora, mentre que per a d'altres, rebre una ajuda
més significativa pot suposar poder-hi anar o haver de quedar,
per tant, seria més interessant arbitrar una altra mena de mesures.
A part que ens sembla evident que el cost de la insularitat no
l'hem de socialitzar els mateixos illencs, sinó que ha de ser un
cost que ha de compensar l'Estat, la veritat és que de tot d'una
pensàvem que el Partit Popular ho tenia molt clar, això, i ens
havia sorprèn amb la defensa de la Llei especial de règim fiscal
especial de les Illes Balears, ara ja ens comença a tenir un poc
regirats si dóna per bones rebaixes a taxes que abans no existien,
però vaja, veurem en què quedarà tot això.

En la tributació sobre l'herència, no podem oblidar en cap
moment que es tracta d'un instrument bàsic per pal•liar les
desigualtats d'oportunitats, i el PP, supòs que amb coherència
amb els seus postulats, es desentén d'aquest objectiu en la seva
proposta, ja que no té en compte, en cap moment, ni la riquesa
del causahavent ni la del beneficiari, creim que no és un bon
plantejament.

En l'impost sobre les transmissions patrimonials, ens tornam
a trobar un vell conegut de la Llei d'acompanyament,
sempre ens hi compareix, el Parc Bit, un veritable
compendi de com no s'ha de legislar, amb lleis
singularíssimes, d'impossible aplicació general, perquè
només tenen un supòsit, és ben trist per al nostre grup que
en l'espectacular procés de l'especulació del sòl a les Illes
Balears, tant en sòls residencials, com en sòls turístics com
en sòl industrial, realment el Govern en compte
d'emprendre polítiques per recompondre aquest desgavell,
es posa les cucales i només fa voltes a la sínia del Parc Bit,
és més, el Sr. Rami està orgullós d'haver practicat
l'especulació, d'haver comprat una finca per 300 i vendre-la
per 2.000, una especulació pública, d'acord, però que, en
canvi, justifica el procediment i per tant legitima
l'especulació privada.

No ens entendrem en els temes de funció pública, però
sí que hem de denunciar naturalment que es deixi sine die la
integració en l'Administració autonòmica del personal
transferit en motiu de les competències educatives, com si
fossin uns éssers estanys. és imprescindible que la Llei
comprometi les resolucions escaients dins l'any 98, i no ho
deixi a l'arbitri governamental. A més, els efectes haurien
de ser a 1 de gener. Em sembla bastant incontestable que si
es valora un lloc de feina amb ics pessetes, aquestes
pessetes es paguin i no que s'hagin d'esperar anys per
cobrar-les.

Arribam al títol tercer -demanaria al Sr. President un
poc de temps-, el títol tercer és tot un poema, són normes
que afecten diversos règims administratius, m'ha de
reconèixer que haver de parlar d'urbanisme, d'ordenació del
territori, de medi ambient, d'activitats classificades amb el
conseller d'Economia, no és ja d'entrada gaire ortodox, i en
aquest sentit nosaltres li oferim una transacció, si vostè es
compromet, el Grup PP, a eliminar aquest títol III, nosaltres
retiram l'esmena a la totalitat. Per si de cas no s'hi
comprometen, li comentaré que estarem a favor dels articles
11, 12, 14 sobre empreses públiques, tal volta podran
reconduir el desgavell dels darrers anys, segur que
haguessin estat conclusions de qualsevol de les comissions
d'investigació, que cap no s'ha pogut constituir en aquesta
cambra, i no estam d'acord amb l'article 13 que sostreu
competències a aquest parlament i les dóna al Govern per
crear o per dissoldre, perdó, entitats autònomes o per
autoritzar la pèrdua de posició majoritària del Govern. A
més, amb una tècnica defectuosíssima, tant l'article 13 com
el 14, que ens envien a lleis d'acompanyaments que no
figuren a una llei d'acompanyament de l'any 95 que s'inclou
dins la llei de l'any 89 i que és un autèntic desgavell.
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A l'article 15 no li veim ni cap ni peus, Sr. Rami. Ens sembla
d'impossible compliment. Ens diu l'article que les activitats que
requereixin autorització de la Conselleria de Turisme i llicència
municipal d'activitats, bastarà que hagin obtingut la primera, és
una solució arriscada que grinyola per molt de costats, d'entrada
perquè els dos permisos no fiscalitzen el mateix, perquè, a més,
si fos així, el normal és eliminar-ne un dels dos, sempre, no com
a norma transitòria, per economia processal, bastia sempre que
ho miràs o la Conselleria de Turisme o nosaltres preferiríem
l'ajuntament i que se'n retés compte a la Conselleria de Turisme.
No és el cas, el que es pretén és regularitzar situacions,
transitòries, però en aquest cas, per què Conselleria de Turisme
i no totes, com demanava la Pimem?, és que uns tenen més
influència que els altres? Si es tracta de legalitzar situacions,
nosaltres també hi volem contribuir, però en cap moment no es
poden fer rebaixes mediambientals ni sanitàries, que és l'únic que
fiscalitza i l'únic que mira la llicència d'activitats municipals.
Però és que, a més, el que s'exigeix és que s'acrediti que quan
s'obrí l'establiment no era exigible la llicència municipal, i això
és un supòsit gairebé impossible, perquè els permisos per obrir
establiments són, jo diria que gairebé des de sempre, com a
mínim des de fa molts de molts d'anys, només hem trobat una llei
de les Corts de Cadis, 1813, a la qual s'elimina, dins l'afany
liberalitzador, qualsevol permís municipal per obrir un negoci,
i va durar dos anys aquesta llei. 

Per no contar la història de les activitats classificades, perquè
és una història llarga i amb molta tradició, només li recordaré ...

(El Sr. President reprèn la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, perquè passa bastants de minuts del seu temps
...

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Idò, miraré de concretar, Sr. President, però em permeti, com
a mínim, arribar a l'article 17.

Només i recordaré un antecedent que és el que figura a la
pròpia llei nostra d'activitats classificades, de l'any 95, i li diu la
Reial Ordre de 17 de novembre de l'any 25, que regula les
activitats classificades i demana permís municipal, de l'any 25.
La de l'any 55, encara en vigor, el Reglament de serveis de
corporacions locals, diu que primer s'ha d'obtenir llicència
d'activitats classificades, abans que la llicència d'obres, avui
vigent. Si volem que només sigui el Reglament del 61, que és el
que vostès diuen, del 61 fa més de 30 anys, quina és l'obra que
no ha hagut de fer obres, perdó, quin és l'establiment que no ha
hagut de fer obres o canviar de nom, perquè qualsevol canvi de
nom o d'obres necessitava nova llicència d'activitats d'acord amb
el Reglament, com deia la disposició transitòria tercera. Jo no sé
a qui es pot aplicar aquesta normativa, francament. Creim que
intenten fer dreceres a un camí que no en té i esboldreguen el
camí i senzillament es perdrà, en tot cas, aclareixi'ns-ho.

L'article 16 -i seré telegràfic-, en matèria d'espectacles només
toquen un punt, els horaris, facem una regulació d'espectacles
amb tots els problemes que té, donem aquesta competència als
consells insulars que és el correcte, ja que tenen activitats
classificades i facem procediments únics, i no això que vostès
fan a trossos. Per paga, que aquesta distinció, aquesta
compensació d'horaris a canvi de renous, això no s'aguanta per
molt que vostè ho intenti defensar, Sr. Rami.

Sobre l'article 17 i el Cap Pinar, ja hi ha hagut un debat
sobre aquest tema, sobre aquesta residència per a convidats
del Govern balear, i dic convidats del Govern balear,
perquè és el que diu la Llei específicament, "convidats del
Govern balear", diu la Llei. I només dir-li que nosaltres
continuam mantenint el que deia el Sr. Saiz el 85, veritable
interès social és la preservació de l'espai i del paisatge.
Creim que d'ençà del 85 només han ocorregut coses a favor
d'aquest argument i no sal seu contrari. En qualsevol cas, si
volem respectar el parer dels alcudiencs, que es faci un
referèndum i tots ens hi estarem.

Ja que m'encenen el llum vermell i em criden a l'ordre,
acabaré la intervenció, deixant alguns dels punts que teníem
sobre els articles 18 i 19, sobre la modificació del sòl rústic,
que no entra en cap dels temes importants i que només
demostra una vegada més que va ser amb presses, fent els
sons de (...) a l'oposició, fins i tot en temes tècnics, i que no
resol cap dels problemes que en aquest moment té el sòl
rústic.

Tan sols dir-li que la cessió del solar a Can Sales a
l'Estat, que així com nosaltres hem de comprar a l'Estat
instal•lacions militars o tot allò que nosaltres vulguem,
perquè l'Estat ho subhasta i no ens en regala cap, no podem
entendre com no es compra els seus solars per fer les seves
biblioteques, com a mínim mostrin-nos els acords, aportin-
los amb la documentació, que gestionarà aquesta biblioteca
el Govern balear, que en tendrem totes les garanties perquè
amb aquesta documentació minsa que ens han repartit, tots
aquests elements no hi figuren.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Govern té la paraula el
conseller de Medi Ambient, perdó, el conseller d'Economia
i Hisenda, Sr. Rami. Perdó.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Antoni Rami i Alós):

Sr. President, senyores i senyors diputats. Vostè
començava la seva intervenció ressaltant el fet que tots els
grups hagin coincidit presentant esmenes a la totalitat, la
veritat és que tal vegada a vostè li ve de nou, això, però jo
port un any i mig al Govern i ja començ a estar acostumat
que hi hagi actuacions coincidents entre tots els grups del
Parlament balear, no sé per què li ve de nou.
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Hi ha una referència que és repetida als intervinents anteriors,
procuraré no repetir els mateixos arguments que abans, perquè
com que hi ha coincidència entre tots els grups no fa falta repetir,
personalitzar per a cada grup, sembla que hi ha una certa
coordinació que a mi m'agradaria ser coherent amb aquesta
coordinació, però vostè aporta un element nou. Assenyala que el
Tribunal Constitucional des de l'any 92 està en contra de les lleis
d'acompanyament, doncs ho tenen facilíssim, presentin un recurs
d'inconstitucionalitat contra la Llei d'acompanyament, de fet ja
varen presentar algun any alguna actuació en aquest sentit, no sé
si utilitzaren el Defensor del Poble o no sé quin instrument, i els
va sortir el tir per la culata. Nosaltres feim aquí una Llei
d'acompanyament que entenem que és correcta, vàlida i que es
tramita conforme als procediments del Reglament d'aquest
parlament, per tant no pateix de cap dèficit democràtic, però
evidentment ningú no té la raó totalment de la seva part, ningú
no és propietari de la veritat i tal vegada vostès tenen raó, doncs
presentin un recurs d'inconstitucionalitat, i així podrem tenir una
tercera instància que pugui discriminar si efectivament la
tramitació de la nostra llei d'acompanyament és correcta o no. En
qualsevol cas, el que no podem fer és deixar de banda les
importants qüestions que tenim plantejades davant del Govern,
si hem de ser responsables i donar resposta tan eficaç com sigui
possible a aquestes qüestions que vénen contingudes a la Llei
d'acompanyament, doncs pensem que ho hem de fer així, ho hem
de fer de la forma més eficaç per garantir els interessos dels
nostres ciutadans. I en aquest sentit actuam amb la millor bona
fe possible, i en el que entenem que és el millor per als nostres
ciutadans.

Hi ha hagut després tota una intervenció i la conclusió que
n'he tret, de fet he hagut de demanar si vostè era o no advocat, la
conclusió que n'he tret és que les lleis són molt complicades, que
és molt difícil treballar amb les lleis, m'han dit que sí, que vostès
era advocat, per tant, no li  he d'explicar res, les lleis són el que
són i què hi farem?, les patim tots.

Torna a fer referència al tema de la rectificació de les
mesures fiscals, vostè mateix ha reconegut aquí públicament que
efectivament aquestes explicacions que vostès demanaren a un
moment determinat que havien de paralitzar la tramitació de la
Llei de pressuposts ja les han rebut, no ha oposat res en funció de
les explicacions que ja han rebut, era simplement una qüestió
formal, sembla ser, perquè quan ja han tengut la materialitat del
contingut d'aquestes contestacions, no ha canviat res de la seva
posició anterior i, per tant, entenc que varen fer un foc d'artifici
abans i ara en tornen a fer un altre.

S'ha avançat en la corresponsabilitat fiscal, doncs estic
content que ho digui aquí, en veu alta i des de la seva sensibilitat,
nosaltres fa molt d'any que estam dient que aquest avanç en la
corresponsabilitat fiscal és molt positiu, el que passa és que tenen
coaligats de govern de present i de futur que no pensen el mateix.
Tal vegada haurien de treballar no mirant el Partit Popular, sinó
mirant els seus companys de govern, perquè hi tenen idees molt
oposades, idees que, a més, consideren a l'altra banda, a la seva
altra banda, i consideram que trenquen el consens constitucional;
bé, vostès el volen trencar per altres bandes, tal vegada es posin
d'acord ja en trencar definitivament aquest consens
constitucional. No ho sé.

La veritat és que del debat d'aquesta llei de pressupostos
han sorgit alguns efectes molt interessants. Esquerra Unida
deia als mitjans de comunicació que no havien aconseguit
presentar tots junts unes mesures fiscals consensuades. La
veritat és que no entenem gaire com vostès volen governar,
no ja tan sols una illa, sinó responsabilitats més amplies, no
entenem com volen governar si des de l'oposició, sense
tenir la responsabilitat d'haver d'aplicar mesures, són
incapaços de posar-se d'acord. Per tant, si ni tan sols en
aquestes condicions òptimes per posar-se d'acord són
capaços de tenir coordinació, com poden gosar demanar
vots per governar aquestes illes?

Demana qui deixarà de pagar, quan, com... Bé, ho hem
explicat moltes vegades, deixen de pagar els majors de 65
anys, els minusvàlids, les famílies amb nens de tres a sis
anys que van a les escoles, en aquests casos, aquelles
famílies que tenen rendes inferiors a 1.500.000 pessetes,
inferiors a 2.000.000 de pessetes en el cas de declaracions
conjuntes, i com? A través de deduccions en l'Impost sobre
la renda de les persones físiques, i vostè torna a fer aquí el
mateix que feia abans el Sr. Grosske, confon les mesures
fiscals amb les polítiques sectorials. És evident que una
política per als majors d'edat no es redueix a introduir una
reducció en l'Impost sobre la renda, ni en una política per
als minusvàlids, ni en una política per als nins que van a les
escoles, ni en qualsevol de les àrees que estam regulant amb
aquestes deduccions. Aquí el que estam fent és política
fiscal, el que estam fent és decidir qui ha de pagar les
càrregues públiques, qui ha de pagar els serveis i les
infraestructures públiques, i entenem que el fet que
vulguem una educació gratuïta o no, no té res a veure amb
quina forma s'ha de pagar l'Impost sobre la renda de les
persones físiques. Per tant, vostè no hauria de mesclar ous
amb cargols. En definitiva, ha de valorar si aquestes
mesures fiscals són bones o són dolentes per a aquestes
illes, si vostès les rebutja o no; això és una cosa que el Sr.
Grosske ha dit molt clar, ell està a favor d'aquestes mesures;
el Grup Mixt ha dit que no, que no estava a favor d'aquestes
mesures, que les trobava irrisòries, segurament és que el
sector de votants per a qui treballa és un sector amb una
capacitat adquisitiva que no té res a veure amb els sectors
socials a què vostès volen representar, això és una
incongruència més, que vostès vulguin governar des
d'aquestes sensibilitats, amb uns plantejaments totalment
enfrontats i amb l'únic objectiu polític de mantenir una
poltrona i de lluitar contra el Partit Popular, que és l'única
força que pot garantir i vertebrar una política en aquestes
illes.

Diu que està a favor del control de les empreses
públiques que s'estableix en aquesta llei, de les entitats de
dret públic i de les societats anònimes públiques. També és
el primer en aportar a aquest debat aquesta qüestió. N'estam
també satisfets. Els anteriors intervinents no s'han
pronunciat sobre aquest tema, i entenem, per tant, que
també hi estaven d'acord. Per tant, estam satisfets d'aquest
ample consens en aquest tema.
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Per altra banda, el tema de les llicències d'obertura municipal.
Li repetesc el que ja hem dit abans, que és una qüestió de
seguretat jurídica, és una qüestió que a una empresa que ha
passat per uns controls de la Conselleria de Turisme, que fa cinc
anys que és oberta, el que no se li pot demanar, després de cinc
anys de tenir obert sense que li fos exigible la llicència
d'obertura, és la llicència d'obertura en aquests moments.

Les competències d'espectacles haurien d'estar als consells
insulars. Sí. Però suposo que es referirà al de Menorca i al
d'Eivissa, perquè cada vegada que intentam fer-los un traspàs de
competències, sigui tan bona com sigui la valoració d'aquests
traspassos, vostès les rebutgen. Evidentment, com que són
incapaços d'arribar a acords... Ja varen arribar a l'acore de
distribuir-se poltrones en el consell insulars, suposen que
qualsevol traspàs de noves competències desequilibra aquests
acords, i són incapaços de modificar aquells acords d'un dia. La
poltrona, ja la tenen i no saben per què l'han de posar en perill.

Demana un referèndum a Alcúdia per decidir la qüestió de
cap des Pinar. La veritat és que no sé quin sentit de la
democràcia o quin sentit institucional plantegen amb aquest
referèndum. És evident que hi ha unes eleccions al municipi
d'Alcúdia, hi ha un ajuntament constituït, vàlidament constituït,
democràticament constituït i que s'ha pronunciat unànimement,
unànimement, a favor de la instal•lació d'aquesta residència a cap
des Pinar. Per tant, no entenem per què volen fer un referèndum
a Alcúdia, i si volen fer un referèndum a Alcúdia, el que no
entenem és per què no plantegen també un referèndum per a la
incineradora, perquè la qüestió és més o menys similar.

Quant al tema que no entén perquè l'estat no compra el solar
per fer-hi les biblioteques, idò això l'única cosa que fa és
expressar una vegada més la falta de contacte amb la realitat. És
evident que la cessió d'aquest solar de Can Sales possibilita que
Palma de Mallorca pugui comptar amb una biblioteca, amb unes
inversions molt considerables, ofertes pel Ministeri d'Educació
i que, com és habitual a tot el terreny d'Espanya, a totes les
comunitats, a totes les ciutats, el Ministeri d'Educació demana,
i li ho pot explicar el seu coaligat, el Sr. Crespí, la cessió dels
solars per poder accelerar la instal•lació d'aquesta biblioteca. Per
tant, aquesta cessió l'únic que vol, aquesta inclusió en la llei
d'acompanyament, és complir amb el que determina la Llei de
patrimoni, que és l'autorització legal per poder cedir aquest solar,
cosa que, per altra banda, és una pràctica absolutament normal,
habitual, a tot Espanya. Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sr. President, per al•lusions, hi podria intervenir?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Crespí, te vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Com que el Sr. Conseller ha
demanat que m'ho demanassin, a mi, idò, jo vull contestar,
perquè m'ha al•ludit. No s'espanti. Sí, senyor, el Ministeri
d'Educació sol demanar aquest solars per fer-hi aquestes
instal•lacions. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alorda, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats.

Sr. Rami, no he acabat d'entendre si estàvem tots junts,
o no hi estàvem, perquè quan ha començat que es
presentava tothom amb esmenes a la totalitat, feia la
impressió que hi ha via una actuació més o menys conjunta,
sistemàticament, per part de la resta de grups. Llavors s'ha
començat a embullar i ha fet la impressió que no, que era
tot e contrari, que mai ens enteníem.

El que sí que entenc jo és que hi ha un acord que ens
uneix a tots els grups, i és que el Partit Popular ha d'acabar
els seus dies d'hegemonia en aquesta cambra. Sembla que
amb això estam tots d'acord. I el que queda cada vegada
més clar és que qui està tot sol és el Partit Popular. Llavors,
evidentment,  i gràcies a déu, hi ha un riquesa, que, a més,
és molt pròpia de l'esquerra i del progressisme, de distintes
sensibilitats i distintes aportacions, i no és allò tan
monolític. Però no hi passi pena, en aquesta cosa ens hem
entès.

En una altra cosa també estic d'acord amb vostè, quan
dit que el moment era òptim, i és ver, vostès hi insisteixen,
i cada vegada ens ho fan més fàcil perquè sigui òptim i
l'optimitzem. Tan de bo que acabi allà on ha d'acabar.
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Bé un altre tema de què m'ha començat a tervigersar paraules,
i és clar, és complicat després contestar. Jo no he dit que fos
inconstitucional aquesta llei d'acompanyament, he dit que el
tribunal havia començat a declarar inconstitucional tota una sèrie
de lleis de pressupostos i que, amb motiu de la declaració
d'inconstitucionalitat de la Llei de pressupostos, el que s'havia fet
era abocar el mateix dins una llei d'acompanyament, i li he dit
que probablement els emperòs jurídics ja s'havien solucionat a
nivell d'Estat, i li he dit que aquests emperòs jurídics, ja d'entrada
i d'antuvi, com que l'Estatut no diu el mateix que la Constitució,
no sé si tan sols hi eren traslladables, a la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.

Sigui com sigui, nosaltres no ho plantejarem, perquè el debat
que duim aquí és de caràcter polític, no de caràcter jurídic.

No estam dient que és una cosa inconstitucional, estam dient
que és absolutament poc elegant i que no és la manera de tractar
els temes.

La Llei del sòl rústic, la problemàtica que existeix en aquest
moment en el sòl rústic, vol un debat, si el volen dur a aquesta
cambra, no, però vostès no hi duem quina parcel•la mínima
necessita una caseta, tots sabem què són les casetes d'eines,
aproximadament, és un poc mal de saber ben bé, però
aproximadament sabem què són, i es poden fer en qualsevol
parcel•la, dins ANEI, i es pot segregar qualsevol finca per fer-hi
una caseta. Jo crec que esteses elèctriques i finques que han estat
objecte d'incendis són temes que podrien tractar una llei del sòl
rústic, però vostès duen esmenes dins una llei d'acompanyament,
dins aquest totum revolutum, com diu el Tribunal Constitucional,
referit a una i a l'altra, en aquest cas.

Perquè, efectivament, patim la dificultat d'entendre les lleis,
vostè m'ho reconeix, però ho fa amb paciència cristiana, amb una
resignació, perdó. Jo crec que no, que tenim una obligació activa
d'intentar fer els esforços possibles, com a mínim els possibles,
per fer un ordenament clar, utilitzable, entenedor per tothom.
Aquestes lleis d'acompanyament sempre aconsegueixen tot el
contrari, i no en parlem quan, en comptes de ser consultives, és
a dir, tenir vocació de morir en el mateix any que han estat
publicades, es volen perpetuar en el temps, com el que vostès
fan, per exemple, amb la modificació de la llei d'empreses.

Quan li demanam documentació per poder estudiar la llei,
sobretot la primera llei amb aspectes fiscals, de tributs cedits, és
per poder-la estudiar, per poder saber quines esmenes podem
plantejar amb rigor sense haver de fer els estudis econòmics des
dels grups parlamentaris, que és, d'alguna manera, bastant més
imprudent que fer-ho des de la normativa que maneja el propi
Govern, i aquesta és l'obligació que té el Govern. No és una
qüestió formal, de tràmit, donar-los quinze dies després i gairebé
haver entrat a una setmana del debat. No estam parlant d'això,
estam parlant que si volíem fer esmenes o aportacions diferents
d'aquestes que vostè ens duu, enriquidores, constructives, ens
aniria molt bé saber què n'han pensat els altres, ens aniria molt
bé saber amb quines alternatives vostès han funcionat, per què
n'han descartades unes i han seleccionades unes altres. Això no
són qüestions formals, Sr. Rami, això és substancial i bàsic per
a un exercici responsable de la tasca legislativa.

Efectivament, li he de reconèixer que hi ha una
corresponsabilitat, la qual pareix que vengui allarga al Partit
Socialista, a vostès, abans, els venia curta. Jo li propòs un
pacte, concretament per al concert econòmic, per
reivindicar el concert econòmic a Madrid, com el tenim el
91, l'hi deman per a l'Estatut d'Autonomia i amb
independència de la resta de pactes a l'Ajuntament de
Jornets, que no n'hi ha d'ajuntament a Jornets, com a
qualsevol dels municipis o a les illes o a d'altes institucions
en què ens puguem entendre amb altes formacions. Aquí li
propòs un pacte per al concert econòmic, agafi'l i tirarem
endavant, veurem si vostès es troben ja cofois amb aquesta
corresponsabilitat o encara n'estan insatisfets i volen ser
mai com els bascos.

Tampoc no confonc, em pareix, polítiques actives amb
política fiscal, el que passa és que els doblers per gastar-se
en serveis, per poder fer política activa, hi han d'entrar. Si
vostè deixa d'entrar uns recursos, no els podrà dedicar a una
altra cosa. Si, quan li explicaven aquestes 10.000 pessetes,
i jo crec que ja han estat prou gràfics en això, en deixen
d'entrar en la Comunitat Autònoma, ni per a beques, ni per
fer educació infantil, ni per donar al Tercer Món, perquè,
efectivament, aquests recursos, a més, no estan afectats,
però si no n'hi entren, no n'hi poden sortir, i, per tant, lleven
progressivitat i lleven justícia social al sistema, i em
referesc, naturalment, a imposts de successions i em
referesc als universitaris, em referesc a aquelles mesures
que vostès duen en aquests pressupostos que tracten igual
els ciutadans, tant si és el Sr. Carlos March, amb un
patrimoni de 200.000 milions de pessetes, que ara no sé si
resideix a les Illes Balears, supòs que no, com si és algú que
no s'ho pot permetre, tenen exactament la mateixa
consideració. Doncs, no, nosaltres no hi estam d'acord.

Jo el que crec és que també a vostè ara, amb unes certes
ganes, sempre, d'atemptar contra el Consell Insular de
Mallorca i contra els pactes dels quals el PP ha quedat
desbancat, li agrada molt això de la poltrona, de la seva
poltrona, a vostè li varen haver de fer una llei perquè
continuàs cobrant el que guanyava, vull dir que li hem fet
una llei singularíssima en els pressupostos, perquè pogués
aguantar la seva poltrona, aquesta poltrona verda on vostè
seu. Jo crec que tot això de poltrones, francament, ajuda
poc a una percepció del servei públic de la política, i en tot
cas, el que jo veig és que els pica molt, a vostès, haver
quedat desbancats del Consell Insular de Mallorca, i que no
sigui allà on puguin fer les polítiques depredadores de
territori, sense sensibilitat o amb insuficient solidaritat
social, perquè una certa feina sí que hi va fer la Sra. Vidal,
li ho hem de reconèixer, i sense cap mena de sensibilitat en
altres aspectes que en aquest moment sí que té el Pacte de
Progrés. No sé si és ara el moment i el lloc de distribuir
aquestes coses, però els veig molt irritats, molt poc
tolerants, democràticament, en aquest sentit, i amb una
barra realment esfereïdora, dir que no s'admeten les
transferències perquè ja tenim les poltrones, quan podrien
venir noves poltrones amb les transferències... No ho veu
que, en menors, a la millor hi podríem col•locar algú més?
Doncs, no, perquè vénen mal dotats, i si se perpetra
l'atemptat institucional que pareix que es cou, que es
modifiqui una llei de transferència una vegada que ja l'han
vista tots els consells insulars per dotar de pessetes bones o
adequades Menorca i Eivissa, després que el Consell
Insular de Mallorca ja s'hi hagi pronunciat, serà realment un
dels greus atemptats institucionals més greus -perdó per la
redundància- que s'han produït en aquest parlament d'ençà
hi ha autonomia, d'ençà hi ha autonomia.
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Quant al cap des Pinar, li vull dir que nosaltres no compartim
la seva idea tan pobra i trista...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat, perquè el torn de rèplica és de cinc
minuts i ja en duu vuit.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

D'acord, Sr. President. Som en el disset ja. Acabaré.

No podem compartir des del nostre grup, com dic, aquesta
visió depauperada de la democràcia que maneja el Partit Popular.
Em recorda un professor meu que tenia, qui primerament estava
a Falange i després ens tenia a nosaltres..., no li diré quina
assignatura ens donava, però que deia una cosa així com que la
democràcia, molt bé, votar cada quatre anys i no tornar a parlar
de política. No. Parlarem de política cada dia i cada vegada que
ens doni la gana. A més, si durant els quatre anys, els
representats, que és per a tots els temes, n'hi ha un que desperta
una sensibilitat social... Perdó, que els representants no pareix
que representin la intenció, la vocació i la voluntat dels seus
ciutadans, és clar que hi ha d'haver fórmules perquè aquesta
s'expressi. Ja es varen ridiculitzar 8.000 signatures en aquest
parlament per part d'un portaveu del Partit Popular; ara s'hi
ridiculitza la institució del referèndum. Idò, no. S'ha constatat a
Alcúdia, s'hi ha constatat, que hi ha una diferent sensibilitat, no
la podem calibrar, perquè sense eleccions, evidentment, no es pot
calibrar, i per ventura se centra en un tema concret, a la manera
democràticament neta de resoldre aquest tema es diu referèndum,
no eleccions avançades, les quals, d'entrada, el Sr. Ramis no
podria fer.

I sobre la incineradora, si és una idea, Sr. Rami, la hi accept.
Facin el referèndum per a la incineradora, facin-lo, és molt
diferent, de totes maneres, per veure qui ha de pagar les
indemnitzacions...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, em sap molt de greu, però no li puc concedir
més temps.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Tan sols que el facin. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Antoni Rami i Alós):

Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé, jo crec
que podrem anar relativament ràpidament perquè
m'agradaria circumscriure el debat al que són qüestions de
la llei d'acompanyament i de la llei de pressupostos. Entenc
que és un debat de la llei d'acompanyament i de la llei de
pressupostos. En qualsevol cas, si vostès em deixen,
continuaré.

Vostè diu que no és clar si hi estan d'acord, o si no, si
tenen una política conjunta, o no. No ho sé. Han d'aclarir-ho
vostès. Evidentment, des de fora, sembla que es posen
d'acord només per anar en contra, però, per fer propostes
positives, sembla que no hi ha mai possibilitat que es posin
d'acord, i aquesta és una greu limitació per demanar un vot,
és una greu irresponsabilitat per demanar un vot, perquè
una institució s'ha de governar des del que és positiu, no des
d'una política d'estar en contra, i els resultats els tenim quan
veiem que hi ha pocs avanços, poques realitats, poques
realitzacions.

Parla de la inconstitucionalitat, recula en els seus
arguments i diu que la qüestió del Tribunal Constitucional
és una qüestió de falta d'elegància, que aquesta llei és poc
elegant, doncs, haurem d'agafar un assessor de Versace o
d'alguna història d'aquestes de moda per veure de quina
forma podem fer lleis elegants. Jo crec que, d'assessors, no
els en falten, ja he dit que els tenen tots col•locats i que no
necessitaven Menors per col•locar-ne més; tal vegada, en
qualsevol cas, s'ho puguin repensar.

Progressivitat en les deduccions. Ens rebutja la deducció
en favor dels estudiants, no volen que s'aprovi la deducció
en favor dels estudiants perquè no és progressiva. Miri, la
progressivitat de l'Impost sobre la renda de les persones
físiques no deriva de les deduccions. No sé si està també en
desacord amb la deducció per habitatge propi. La deducció
per habitatge propi no és una deducció progressiva; en
definitiva, que si hi ha algú que pugui invertir més en un
habitatge propi, són les capacitats adquisitives més
importants, en canvi, l'Impost sobre la renda de les persones
físiques, ningú no discuteix que és la principal eina de
redistribució de rendes en l'entramat fiscal espanyol. Per
tant, parlar de la falta de progressivitat en la deducció de la
insularitat és senzillament un absurd, una falta de
coneixement de què és l'Impost sobre la renda de les
persones físiques.
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No sé per què tenen entre tots, jo no diria un rebuig, diria un
desconeixement de quina forma es creen llocs de feina en una
economia de mercat. Els llocs de feina, a les Illes Balears ho
estam demostrant contínuament des de fa molts anys, els creen
els empresaris, els crea el sector privat i els crea la progressió, el
desenvolupament, del teixit econòmic. Des de les
administracions podem ajudar, comprendre i regular uns marcs
adequats per al desenvolupament d'aquest teixit econòmic, i, per
tant aquestes deduccions que es creen i que, a vostès, no els
agraden mica, la de l'Impost de successions per a la transmissió
d'habitatge, la del Parc BIT, etc., no fan una altra cosa més que
buscar la possibilitat que aquest teixit econòmic no pugui trobar-
se amb entrebancs per al manteniment de les activitats
econòmiques i la creació de llocs de feina. Quan parlam de
política social, no hi ha cap política social més eficaç, més bona,
que aquella dirigida a crear llocs de feina i aquella dirigida a
oferir oportunitats a tots els ciutadans d'aquestes illes perquè
puguin trobar una forma de guanyar-se la vida, i en aquest sentit
podem dir que la política social que es fa a les Illes Balears és la
que haurien d'imitar la resta de comunitats autònomes
espanyoles.

Demana vostè un pacte per al concert econòmic. Miri, jo no
sé si, aquest pacte per al concert econòmic, el tenen inclòs en el
Pacte de Progrés del Consell Insular. Seria molt interessant que
l'aconseguissin. Quan l'hagin aconseguit, si us plau, venguin a
fer-nos ofertes serioses i responsables. Vostès saben que vostès
mai no poden fer avançar la situació financera d'aquesta
comunitat autònoma per si sols, vostès saben que hauran d'actuar
en concert amb alguns dels partits importants nacionals, i en
aquestes illes l'únic que ha fet avançar el finançament autonòmic
d'aquesta comunitat autònoma ha estat el Partit Popular, i vostès,
contradictòriament al que volen vendre, estan coaligats amb el
partit que ha fet endarrerir el finançament autonòmic d'aquesta
comunitat autònoma. Facin-s'ho mirar, facin-s'ho mirar, perquè
ja sé que el seu electoral els perdona molt fàcilment les
incoherències, però no hem d'abusar d'incoherències.

Quant al sentit de la democràcia de cap des Pinar, fer un
referèndum és ser democràtic, i acceptar les resolucions de les
institucions municipals vàlidament constituïdes i que s'hi han
pronunciat unànimement, Sr. Alorda, li repetesc que
unànimement, a l'Ajuntament d'Alcúdia, s'hi han pronunciat
unànimement a favor del cap des Pinar, però aquesta no és una
decisió que s'hagi de prendre exclusivament a l'Ajuntament
d'Alcúdia, és una decisió que es pren en l'àmbit del conjunt de les
Illes Balears, i en aquest sentit el Govern balear també s'ha
pronunciat molt clarament, i estam segurs que connectam amb la
voluntat de la gran majoria d'aquesta societat. Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rami.

Passam a la defensa de l'esmena a la totalitat 6053/97,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista. Per defensar-
la, té la paraula el Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. És normal que quan a un grup
parlamentari es debat l'oportunitat, o no, de determinats
tipus d'esmenes, generalment les opinions solen ser
diverses, però jo crec que avui, després d'haver sentit les
múltiples intervencions del conseller d'Hisenda, jo crec que
pocs dubtes poden quedar en si era oportú o no presentar
aquesta esmena a la totalitat del Projecte de llei de diverses
mesures tr ibutàries i  administrat ives ( l lei
d'acompanyament).

Jo crec que avui hem tengut un plenari que, al marge
d'aquesta actuació, en la qual entraré en un segon, és
significativa la manera com el Govern i el Partit Popular
entenen què són funcions d'aquest parlament. Dues
preguntes de diputats no han pogut ser contestades i, el
Govern, el seu president avui no ha tengut temps per
dedicar-nos mica d'atenció, perquè entra i surt, amb una
mirada com esbarriada quan seu, però el Govern,
representat en la consellera, ha hagut de sentir una renyada
del president d'aquest parlament per falta de respecte a la
institució, i falta de respecte a la institució és, a un projecte
de llei de diverses mesures tributàries i administratives,
incloure-hi modificacions substancials, substancials, d'altres
lleis, i per què això no ha de ser així? Perquè quan una
modificació és substancial el que és bo, el que és correcte,
el que és millor per als nostres ciutadans, Sr. Conseller, és
que es discuteixi aquí de manera monogràfica, que hi pugi
haver un debat singularitzat, no juntar vint-i-quatre mil
cosetes, passar-hi per damunt, amb el temps que ens dóna
el Reglament, i que no es pugui aprofundir en el debat, i
això és el que marca la seva línia d'actuació.

Jo crec que tots els partits de l'oposició hem coincidit en
citar els elements negatius, perquè és que són tan clars que
era impossible que no hi coincidíssim, era impossible que
algú en treies un diferent, perquè és evident que hi ha
cosetes que estan bé aquí, i fins i tot mesures que no
esmenarem, però, en conjunt, hi ha aquest error democràtic,
diria jo, democràtic, perquè vostès tenen la suficient
majoria per aprovar-ho en un debat específic. Per tant, no és
un problema d'afegir-hi una mesura que em vagi bé i una
altra que no em vagi bé, i compensar-les amb una votació
global. No. Vostès aquí no tenen socis de govern. No. Ho
tenen molt millor que el Sr. Aznar, qui a la millor passa una
cosa amb una altra, barata cromos. No, aquí, no. Aquí és
simplement que no hi hagi debat. I això no és el que és
millor per als nostres ciutadans, com vostè ha dit.
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I serà que vostè és valencià, perquè ha citat molts focs
d'artifici. Està bé. Però ha dit que una proposició no de llei són
focs d'artifici. Ho hem vist, perquè aquí s'han aprovat
proposicions no de llei de les quals el seu govern, havent-les
votat el Grup Popular, ni tan sols ha fet cas, i parlam de les
tarifes aèries.

Política d'estar-hi en contra. Home, no ens hem posat d'acord
en la política d'estar-hi en contra. En la política de fer coses, sí
que ens hi posam d'acord. Precisament, vostè ens dóna la raó. No
ens hem posat d'acord en una política d'estar en contra d'aquesta
llei, però en les polítiques positives, sí que hi estam d'acord.

Bé, entrem ja dins el conjunt de mesures. Mesures fiscals.

Nosaltres, els socialistes, estam en desacord amb la capacitat
fiscal, i, per què? Perquè entenem que estam construint un espai,
en tenim un, de construït que es diu Estat espanyol, i estam
construint-ne un altre que es diu Europa, on es convenient que la
cohesió social, que es crea a base d'uns sistemes fiscals i d'una
redistribució de la renda, sigui del mateix calat a una banda i a
una altra del territori. No volem que hi hagi  ciutadans de
primera i ciutadans de segona, i això es fa amb una
harmonització fiscal, no precisament creant situacions de
microparadisos fiscals on uns ciutadans siguin privilegiats
respecte d'uns altres, i aquesta és la nostra idea filosòfica de tot
això.

No vol dir això una absoluta reglamentació tancada per a tot
un gran territori, no, però que en les seves línies mestres estigui
garantida aquesta cohesió, i nosaltres estam veient que anam, no
només amb les mesures que vostè aquí planteja, sinó amb altres
que vostès haurien volgut poder plantejar, cap a un bordell fiscal
si hi ficam, a més de les mesures de l'IRPF, hi ficam mesures
sobre impost de societats, i vostè coneix els conflictes territorials
que es generen dins l'Estat espanyol per aquestes mesures.

I és que el propi mercat, Sr. Rami, per funcionar, vostè que és
lliberal, necessita unes regles clares de funcionament, i vostès
han volgut fer d'aquestes mesures fiscals la compensació política
del seu fracàs del règim fiscal especial, i aquí el seu president -
que ara no és aquí i que m'agradaria que hi fos alguna vegada
que debatem temes importants perquè se n'assabenti en primera
persona- en el mateix debat va anunciar aquestes mesures quan
se li va dir que el seu gran desengany havia estat el règim fiscal
especial, que havia enganat els ciutadans i els empresaris i les
famílies d'aquesta comunitat, i es varen treure aquestes mesures
que, com ha dit un portaveu, són ridícules, són ridícules, Sr.
Rami. 

I per què són ridícules? Nosaltres no estam en contra que
vostè bonifiqui amb 10.000 pessetes els nostres majors, ni
que ajudin les guarderies amb 10.000 pessetes, però en allò
que estam en contra és amb una mesura fiscal que
aconsegueixi aquest objectiu, que es pot aconseguir per
altres vies i li ho han dit; però, a més, li diré una altra cosa:
això és un frau a la intel•ligència i li diré per què;
guarderies que no existeixen i guarderies de 3 a 6 anys; Sr.
Rami, que són escoles infantils, i amb la nomenclatura
anterior això es deia preescolar, on hi ha una oferta pública
insuficient però ampla, i hi ha una oferta privada no
gratuïta, que va des dels centres privats, de titularitat
privada, i una oferta pública no gratuïta en mans
d'ajuntaments i altres institucions, etc.; i vostè dedueix
25.000 pessetes a aquelles persones que tenen uns ingressos
inferiors a un milió i busques de pessetes, 1.500.000; vostè
sap que fins a 1.200.000 no han de fer declaració i, per tant,
aquestes persones no faran declaració. Ja sabem que els
sortiria negativa i vostè els tornaria els doblers, si la fes,
però vostè sap que no la faran, vostè té informació fiscal i
sap que la gent que no està obligada a declarar, la immensa
majoria no declara, i aquestes persones majors que podrien
tenir aquesta reducció no la podran exercir. 

Per tant, vostè ven una imatge a la societat que no li
costarà ni un duro, per això vostè no ha contestat a ningú
que li ha preguntat; si hagués tengut el valor quan el Sr.
Grosske i quan el Sr. Alorda li han dit: "i la pèrdua de
fiscalitat li farà perdre capacitat d'actuar per una altra via",
vostè els hauria d'haver dit que estiguessin tranquils perquè
això no els costa ni un duro, què no han vist el truc?; no s'ha
atrevit a dir-los-ho. Estiguin tranquils que no els costarà ni
un duro, podran fer les mateixes beques perquè això és una
pura i simple operació d'imatge. 

I llavors vostè ha acusat d'utilitzar els mitjans de
comunicació. Bé, amb el règim fiscal especial la seva
utilització dels mitjans de comunicació jo crec que és
estudiada per l'Universitat de Berkeley, és un exemple
claríssim d'utilització; però, miri, no vull utilitzar un
exemple que m'afecti a mi, utilitzaré un exemple que afecta
un altre grup polític d'aquesta cambra. Ahir Esquerra Unida
va fer una roda de premsa i va denunciar una sèrie de
mesures i, fins i tot, ens va renyar perquè no hem
aconseguit anar junts amb les esmenes; ho accept, però va
anunciar una crítica feroç -vostè no li tregui l'altra, tregui
aquesta- a allò que vostès prometin, i avui vostès treuen un
comunicat que el Govern rebutja les acusacions d'Esquerra
Unida sobre les mesures fiscals dient que és mentida allò
que ells varen dir; tenc el seu comunicat amb el segell del
Govern, i la seva veïnada de cadira ens va enviar una
memòria jurídica corresponent als articles 1 a 4 del projecte
de llei de mesures a on diu: "Les empreses de tipus familiar,
les reduccions", i les explica, per tant no diguin que
Esquerra Unida va dir mentides; els que han retirat això de
sobte, no sabem molt bé per què, són vostès. Vostès van a
batzegades i posen coses i després els diuen que no les
poden posar i que les han de treure de la llei i les han de fer
amb una llei especial... Sr. Rami, per l'amor de Déu, vostè
no acusi ningú d'utilitzar els mitjans, que ho pot fer perquè
vostè té tots els mitjans per enviar comunicats rapidíssims
per intentar desactivar les crítiques que els fan des de
l'oposició i crítiques que tenen una base bastant (...).
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Respecte a les altres mesures, totes elles en el seu document
-gens mediàtic, és maco aquest document, està ben presentat- a
totes posa aquest 1 aquí a dalt i a baix diu: "excloses bases
imposables superiors a 2 milions en declaracions conjuntes i 1,5
en individuals". Tots aquests senyors a qui afecta això estan
afectats per aquesta, fonamentalment les rendes més baixes estan
afectades pel fet de no haver de fer declaració i vostè sap que
això, aquests col•lectius, com no vagi vostè casa per casa i els
faci la declaració i la presenti perquè rebin aquest retorn, no
tendrà cap efecte, i nosaltres aquí hem tornat a presentar la
mesura dels (...); l'hem presentada d'una altra manera perquè
nosaltres enteníem que si allò s'aprovava amb el seu suport, amb
el suport del Grup Popular, no era un foc d'artifici, era un manat
al Govern del conjunt de la Cambra i, per tant, es podia fer.

Bé. Passem a un altre conjunt de mesures objecte de la nostra
esmena. Tenim aquesta amnistia a les instal•lacions que no tenen
la llicència municipal. Jo comprenc que vostè ha dit a un altre
que no seria el conseller competent sobre aquest tema. Jo en
aquest cas li puc dir que sí perquè he estat, fins fa molts pocs
dies, a la Comissió d'activitats classificades; per tant, a tots
aquests centres, empreses, negocis que vostè vol afectar amb
aquesta llei, els era d'aplicació el reglament d'activitats molestes;
el que passa és que l'Administració -que eren vostès, en aquest
cas, perquè no ho havien transferit- vostès feien els ulls grossos.
I què passarà ara amb la responsabilitat?; això no eximeix de cap
responsabilitat per no complir unes mesures davant un judici,
davant un accident que hi pugui haver en una d'aquestes
instal•lacions, i vostè sap que aquí el problema són les pòlisses
d'assegurances, la manca de cobriment, per part de les
companyies d'assegurances, dels locals que no compleixen
aquests requisits. I vostès que volen fer plans de millora, que
vostès han mogut empresaris seriosos a escometre aquestes
mesures, ara resulta que es posen del costat dels incomplidors, i
això em sembla poc presentable, poc lleial fins i tot per un
govern que es pugui dir de dretes, però és que jo crec que vostès
d'esquerres no són, però és que de dretes tampoc, vostès són de
tortes perquè van amb aquells que ni tan sols compleixen els
plans que vostès tenen i publiquen unes directrius d'ordenació del
territori que aposten per unes coses però vostès faciliten, a través
d'aquestes mesures, que es vagi per les altres, i això dóna una
inseguretat jurídica a tothom que tracta de guanyar-se la vida
normalment i legalment en aquesta comunitat totalment
impresentable.

En darrer lloc no voldria deixar de tocar, si el Sr. President
ens ho permet, un tercer tema, que n'hi ha algun més però
procuraré treure'ls a la rèplica; el tema de Cap Pinar. Aquest
tema és molt històric en el qual tots, possiblement, tenim
alguna rapinyadeta i ho hem de reconèixer, i hem de
reconèixer que en un moment donat hi va haver una
iniciativa aturada per aquest govern, el govern que podria
haver fet ús de determinades prerrogatives, com vostès fan
avui aquí, no el va voler fer per qualque cosa i el tema va
acabar aturat, i nosaltres estam d'acord en el fet que hi
pugui haver una residència, i estaríem d'acord en el fet que
aquesta residència, respectant la legislació actual, es pogués
fer allà a on vostès volen fer-la, si es pogués fer; però no
ens sembla de rebut començar a vulnerar una llei que tant
ha costat a aquesta comunitat; per què?, perquè això obre
una porta a altres tipus de residències. Quantes actuacions
no poden ser bones per a aquesta comunitat i el seu sector
turístic? Moltíssimes poden ser bones i, per tant, cadascuna
suposarà una modificació d'una llei d'espais naturals?, ens
sembla que no. Aquestes personalitats que vostès volen
convidar estan tan perseguides pels grups terroristes que
només en una espècie de búnquer geogràfic poden tenir
cabuda en aquesta illa? Li han citat la màxima autoritat de
l'Estat espanyol, el Rei, i viu en una zona urbana. Per què?,
no hi ha altres llocs?, no hi ha altra manera, sense modificar
aquesta llei? 

A nosaltres ens sembla molt greu que un govern, en una
llei d'acompanyament, canviï una cosa que ha estat tan
complicada en aquesta comunitat i que pensi que, a més del
valor ambiental que pugui defensar un grup ecologista, és
que és un valor afegit d'aquesta comunitat precisament
perquè treballam amb un sector que valora un medi ambient
conservat. Nosaltres no venem acer inoxidable, què
venem?, qualitat de vida per als ciutadans europeus, que no
la tenen en el seu lloc i la volen aquí. Per tant, no
comencem a rompre una estructura que tant ens ha costat
posar damunt la taula mitjançant una mesura per a un acte
puntual que té, potser no tan segures, però segurament en el
seu conjunt, més beneficioses solucions per a tots els
ciutadans i ciutadanes i per als sectors econòmics d'aquesta
comunitat. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Crespí. Per part del Govern té la paraula el
conseller Sr. Rami.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Antoni Rami i Alós):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, vull fer una breu referència a allò que vostè ha dit
del tarannà democràtic, etc., que no s'han volgut contestar
per part del Govern dues preguntes avui dematí; el conseller
de Turisme ja li ha demanat excuses per aquestes dues
preguntes, ha hagut de sortir d'aquí i hi ha hagut un membre
del Govern que estava disposat a respondre aquestes dues
preguntes però no hi ha hagut un acord per fer primer la
resposta per sobre de la formalitat. En qualsevol cas està
clar que hi ha hagut una voluntat de contestar.
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Modificacions substancials en el debat, això és un error
democràtic; és un tema que jo crec que hem discutit en
cadascuna de les intervencions i no fa falta esplaiar-se. Jo diria
que en aquesta llei no hi ha modificacions substancials, tal
vegada els continguts més rellevants són les mesures fiscals i
aquestes mesures estam acostumats, a nivell del Congrés dels
Diputats, al fet que mesures molt més importants que aquestes
que han estat reiteradament qualificades com a modestes, com a
prudents i vostè mateix diu que són inexistents, ja no prudents
sinó inexistents, doncs si són inexistents no poden ser mesures
substancials. 

Allò que més polèmica crea és el tema de Cap Pinar i la
veritat és que resulta curiós que vostès, en un moment en què ja
existia una protecció mediambiental a la zona de Cap Pinar, el
varen defensar encoratjadament, es varen esquinçar les
vestidures per la no autorització per part del Govern balear en
aquell moment perquè prosperàs l'any 83 aquesta iniciativa;
evidentment, si algú ha de callar sobre aquest tema en aquest
debat és el Partit Socialista de les Illes Balears, que vol estar a
totes: per una banda diu que està d'acord amb el fet que es faci la
residència però no està d'acord amb el fet que es faci a Cap
Pinar. Miri, pot dir que no està d'acord amb el fet que es faci a
qualsevol lloc menys a Cap Pinar, perquè aquí ja s'han
pronunciat vostès, es varen pronunciar fa molt de temps i crec
que l'únic que fan és pecar d'incoherència si volen desmarcar-se
d'aquesta localització en aquests moments.

Quant als motius de seguretat, ja ho hem debatut abans; jo
crec que és millor que passem a un altre tema. I quant al fet que
s'obre la porta a modificacions de la LEN jo crec que és ben
evident que parlam d'una modificació molt puntual i,
precisament, tramitar aquesta modificació a través de la Llei
d'acompanyament precisament el que fa és garantir que no s'obri
la porta a modificacions més àmplies.

Bé, ha fet una altra referència, també, jo crec que tenen algun
problema de culpabilitat i treuen tots els temes dels quals no
haurien de parlar, precisament: parlen de Cap Pinar, parlen del
règim fiscal. Jo la veritat és que no he volgut treure el tema del
règim fiscal en aquest debat per no ferir sensibilitats, però resulta
que, precisament qui hauria de tenir la sensibilitat ferida
demostra que no té sensibilitat; ja m'ho varen demostrar en el
debat de l'altre dia del cànon social, ja varen demostrar la falta de
sensibilitat mediambiental, la falta de sensibilitat social en
contra, fins i tot, del títol que venen al seu nom, el de Partit
Socialista, i avui demostren la falta de sensibilitat ja política.
Realment crec que si algú no pot parlar de règim fiscal és el
Partit Socialista, i no parlem de per què no hi ha mesures, perquè
no descobrim ara que vostès són harmonitzadors fiscals des
d'abans que hagués nascut el comissari Monti o des d'abans que
es parlàs de la unió econòmica i monetària.

En qualsevol cas, m'agradaria aturar-me en el que
consider que és l'element més important que hauria de
centrar aquest debat i un element que està, efectivament,
contingut en la llei que avui discutim, que és la Llei
d'acompanyament; m'agradaria concentrar les discussions
sobre aquesta llei d'acompanyament i vostè diu una cosa
que també és nou en el debat i, per tant, em voldria
concentrar en aquest element nou; vostè diu: "les mesures
fiscals que vostès han aprovat són ridícules", ja ens ho
varen dir l'altre dia a la Proposició no de llei per la qual
proposaven eliminar aquestes mesures i canviar-les per una
reducció de la quota fixa del cànon de l'aigua, doncs
menyspreen aquestes mesures per ridícules i els arguments
que aporten, bé alguns ja són repetits, el que es fa amb
aquestes mesures es pot aconseguir per altres vies, això ja
ho hem debatut abans, ja hem dit que una cosa són les
polítiques sectorials i una altra cosa són les polítiques
tributàries, i en aquestes no es discuteix si es financien o no
els estudiants amb 10.000 pessetes, sinó que el que es debat
és de quina forma es reparteixen les càrregues tributàries i,
per tant, de quina forma han de ser uns els que aportin més
i uns altres menys.

Amb les mesures tributàries que nosaltres hem proposat
el que procuram és, per una banda, donar passes cap a la
cohesió social; ja ens varen demostrar que no són sensibles
a aquestes passes, vostès rebutgen aquestes passes. Feim
que les rendes baixes hagin de pagar menys, donam passes
cap a una major sensibilitat pels costos de la insularitat, els
illencs que han de sortir a fora per anar a la universitat i
vostè ha de tenir en compte el mateix que hem dit abans:
l'impost sobre la renda de les persones físiques té la seva
progressivitat en l'estructura de la tarifa de l'impost, no en
les deduccions; ja hem parlat abans de l'exemple de la
deducció per habitatge; no és en les deduccions a on
s'estableix la progressivitat de l'impost i, en qualsevol cas,
m'hauria de reconèixer vostè que una deducció fixa per a
tothom igual té un caràcter eminentment progressiu perquè
per a les rendes baixes, per a un contribuent que ha de pagar
100.000 pessetes a l'impost sobre la renda, que li dedueixin
10.000 pessetes és una deducció d'un 10% en la quota a
pagar, mentre que per a un contribuent que ha de pagar
1.500.000 pessetes, una deducció igual de 10.000 pessetes
és un percentatge molt inferior. Per tant, també trobam
progressivitat en aquesta deducció proporcional i sense
limitacions de renda.

Però vostè aporta un element nou que és dir que
aquestes deduccions no són aplicables pràcticament a
ningú: l'obligació de declarar està en 1.250.000, els límits
són de 2 milions de pessetes per declaració conjunta, 1
milió i mig per declaració individual i, per tant, matrimonis
que facin la declaració individual parlaríem de 3 milions.
Dissortadament vostè entra, una vegada més, en
contradicció amb el seu coaligat el Sr. Sampol, que en el
debat de l'estat de l'Autonomia va dir que la gran majoria de
les rendes declarades a les Illes Balears són inferiors a 2
milions de pessetes; per tant estarien compreses la gran
majoria de declaracions. En això s'han de posar d'acord
vostè i el Sr. Sampol perquè tenen molts de plans futurs
però sembla que en el present no s'aclareixen gaire.
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En qualsevol cas és una informació que ja se'ls ha remès aquí
al Parlament, i en aquesta informació es facilitava que, segons
les dades que facilita l'Agència Tributària, parlam d'un nombre
de beneficiats de 48.000 quant a les deduccions de més de 65
anys, 15.000 quant a les deduccions per invalidesa, 7.000 per la
custòdia de fills de 3 a 6 anys i 10.000 pels estudis universitaris.
Això pel que fa a les deduccions de l'IRPF, i totes aquestes són
de persones que presenten la declaració en aquests moments. A
això s'haurien d'afegir totes aquelles persones per sota del
1.250.000 pessetes que hagin hagut de sofrir retencions de
l'impost sobre la renda de les persones físiques i que, tal vegada,
si no presenten ara és perquè haurien de pagar perquè els sortiria
positiva aquesta declaració i, tal vegada, a partir del moment en
què s'introdueixin aquestes deduccions els podria sortir negativa
i, per tant, podrien presentar aquesta declaració. Per tant, s'hauria
de considerar que aquestes quantitats tenen un caràcter mínim.

Jo crec que no hi ha més elements nous que no hagin sortit en
el debat. Com que jo els arguments que li he posar són els
mateixos que he posat als altres interlocutors, doncs els don per
reproduïts perquè he vist que vostè assistia a tot el debat, la qual
cosa li agraesc. Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, Sr. Crespí
té la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. L'economia processal del Sr. Rami
m'ha permès baixar amb més tranquil•litat. Gràcies per donar per
reproduït el debat amb els altres portaveus, per estalviar-nos
arguments que, possiblement, haguéssim pogut completar. 

Ara, jo acabaré perquè abans no he pogut acabar, faltava un
altre element molt important que he deixat tot sol, i és el tema
que afecta els funcionaris transferits. Nosaltres no podem
admetre, tampoc, que es dilati, en una negociació i aprovació
d'un catàleg de llocs de feina, l'efecte d'una possible equiparació
salarial dels funcionaris docents. A nosaltres ens sembla lògic
que hi hagi d'haver un cert temps perquè això es produeixi, molt
lògic, un cert temps; segons les declaracions del seu conseller
d'Educació, que diu que no s'asseurà a negociar amb ningú, ho
veig malament que arribin a un acord, ho veig molt malament, i
si resulta que l'interlocutor -com que el Sr. Conseller ja ha dit
que no s'asseu amb ningú- és l'actual director general de Personal
de la Conselleria d'Educació em sembla que encara anam pitjor.
Per tant, avui més que mai aquesta esmena pren carta de
naturalesa. Un conseller que no es vol asseure, un director
general qüestionat avui pels que eren funcionaris seus a la
Conselleria de Treball.

Per tant, negociïn com vulguin i qui vulgui però, a
efectes econòmics, primer de gener del 1998. Parlin, facin
el millor catàleg de llocs de feina possible, però els efectes
econòmics dia 1 de gener del 1998. Això crec que és
important perquè vostès són conscients -ho negaran, ho han
negat tot el dia, però està clar que és el que pensa el carrer-
que dins educació hi ha un problema greu, s'ha generat per
la mala gestió dels responsables del Partit Popular, no
d'aquesta administració, però d'una altra, una situació, un
clima molt dolent i, per tant, vostès tenen l'esforç de
pacificar aquest sector, i no el pacificaran donant llargues
a una negociació i amb uns interlocutors que uns diuen que
no s'asseuen i els altres diuen que, per favor, no s'asseguin.
Arreglin aquest tema. Per tant, aquest és l'element que havia
deixat en la meva primera intervenció com a element
important de l'esmena a la totalitat.

Però vostè ha dit que no volia treure allò del règim
fiscal. Ja ho crec, que ho vol treure!, i com ho ha de voler
treure, si no té salvació? Jo sí que el vull treure, perquè fins
i tot a les negociacions vostès són d'una deslleialtat
impresentable. Nosaltres vàrem presentar als mitjans de
comunicació aquest document que té tothom, document
absolutament neutral que deia: "Propuestas que defiende el
PSIB-PSOE como medidas compensadoras a la insularidad",
no diu res més i les relaciona; l'única cosa que ens identifica
és posar PSIB-PSOE; si algú no està molt assabentat de
sigles, igual vostè li pot dir que són les del PP, com l'altre
dia va fer el Sr. Matas en una intervenció en una televisió,
que s'apuntava les seves i les dels altres com a patrimoni
propi. Home!, la paternitat és una cosa que s'ha de respectar
moltíssim, ja que la paternitat, segons els juristes, se supone
si no hay prueba en contra, escolti, siguin molt delicats en
aquest tema.

Però és que vostès reparteixen als mitjans de
comunicació un altre document que ja li diuen règim
especial, però diuen en un dels apartadets "con el voto en
contra del Partido Socialista"; ho diu, i nosaltres no hem
votat mai en contra d'aquest règim especial perquè no ha
existit mai; existia un règim fiscal especial, i aquest sí que
el votàrem en contra i tornaríem votar en contra perquè
crèiem que allò era tan dolent que no s'arreglava amb
esmenes parcials; clar, el seu grup parlamentari ha estat
molt més bèstia i ha dit que amb esmenes ho arreglen tot i
li han granat el seu projecte i n'han presentat un altre. Com
a tècnica parlamentària no em sembla molt correcta, com a
tècnica, potser, boxística possiblement és adequada, però
parlamentàriament no queda molt bé deixar un projecte que
no s'assembla gens a la mare que el va posar al món. 
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Per tant, vostès -li mostr el seu document, que el deu
conèixer, el deuen haver fet a la seva conselleria- "1997, admisión
a trámite en el Congreso de los Diputados" amb l'únic vot en
contra del Partit Socialista. Esquerra Unida va fer una esmena a
la totalitat i jo crec que més o manco...; vostè dirà que no és el
mateix, però, bé, vostès a ells els excusen de l'esmena a la
totalitat, a nosaltres d'haver votat en contra, i vostès els reis del
mambo; de quin mambo?, perquè això i això..., vostè s'estima més
aquest, eh, Sr. Rami?, vostè s'estima més aquest; no ho diu en
públic però vostè s'estima més aquest. Això és inconcreció,
inconcreció, inconcreció; aquí hi ha terminis i mesures molt més
concretes i vostè ho sap, i el seu president ho va reconèixer el dia
del debat de l'estat de la Comunitat, fins i tot em volia donar la
paternitat d'aquestes esmenes i li vaig dir que no, que aquesta
paternitat no era meva, que això era del grup parlamentari del
Congrés dels Diputats i nosaltres aquí; per tant, era una paternitat
molt compartida, mèrits individuals no els volem.

Nosaltres consideram que la utilització demagògica d'aquesta
fiscalitat no és bona per als ciutadans. Diu que nosaltres no
volem afavorir determinades situacions econòmiques de pares,
de persones majors..., és clar, que ho volem, però no volem
rompre el sistema fiscal quan ho podem fer d'una altra manera,
i aquesta era la nostra crítica mes important a aquest règim fiscal.
No vagin per la via fiscal, vagin per la via insular. Nosaltres
continuam en la mateixa línia, és clar que sí, anem per aquesta
línia. Vostè pot aconseguir el mateix sense tocar el sistema
fiscal. El que li demanam és que vagi per aquesta via, la qual,
fins i tot, serà més eficaç per a qui hagi de rebre al final el
benefici, i perquè al final, si, a un senyor, li lleven 10.000
pessetes de la seva declaració de renda, és un benefici. Vostè
podrà fer les disquisicions metafísiques que vulgui, però són
10.000 pessetes. Si vostè dóna una beca de 10.000 pessetes,
també són 10.000 pessetes. I al final, amb 10.000 pessetes d'una
manera o amb 10.000 pessetes de l'altra, ni guarderia, ni
universitat, ni res.

Crea un sistema de beques, és clar, vostè ha dit que el crear,
nosaltres el veim poc dotat, fins i tot, perquè aquí hem de tenir
en compte que aquest és un fet encarit notablement pel fet
insular. No és el mateix un estudiant d'una zona de la península
que s'ha de desplaçar a una altra, perquè ni el cost del transport
etc. són els mateixos, aquí hi ha un cost afegit, i aquest cost
afegit és el que ha de derivar sobre el fet insular. Tot allò altre ha
de ser un sistema progressiu, com és el sistema nacional de
beques, el qual en aquest moment administren vostès, i per cert,
l'han reduït d'una manera notable en elevar els nivells de renda,
que són limitadors d'aquest dret. Faci-s'ho mirar quan aquí la
seva conselleria faci els barems de mínims, tenint en compte  el
nivell de renda d'aquesta comunitat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tancar aquesta qüestió incidental, Sr.
Conseller d'Economia i Hisenda, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Antoni Rami i Alós):

 Bé, donada l'hora, m'agradaria ser molt ràpid, cosa que
serà fàcil pel fet que s'han tractat dos temes, el centre de
gravetat dels quals no té el seu centre de gravetat en el
debat d'avui, cap dels dos afecta directament la tramitació
de la llei d'acompanyament, de la Llei de mesures
tributàries i administratives per als pressupostos del 98,
però, evidentment, no vull fer la descortesia de contestar les
seves qüestions. Per tant, m'agradaria dir-li al menys dues
coses de cada un dels temes.

En relació amb el règim fiscal, ja li he dit abans que no
crec que sigui aquest el lloc, però més que estar
inadequadament situat en el debat de la llei
d'acompanyament una discussió sobre el règim fiscal i,
evidentment, inadequadament plantejat, a proposta del
Partit Socialista, en qualsevol cas, el que jo crec que
sobretot és dolent és el moment. En aquest moment som a
una fase en què l'objectiu per als ciutadans de les Illes
Balears és que Partit Socialista i Partit Popular de les Illes
Balears siguem capaços d'arribar a acords, a punts comuns,
per tal de treure el màxim possible d'aquesta llei. Fins ara
ho he fet, i el que no sabem és si aquesta intervenció del
portaveu del Grup Socialista té la voluntat de torpedinar
aquest procés, o no; m'agradaria pensar que no, que és
només un recurs dialèctic per introduir aquest debat.

En qualsevol cas, jo, per responsabilitat i per respecte a
aquest procés i a aquesta voluntat d'aconseguir el màxim
per a les illes, m'agradaria no entrar a fons en aquest tema.

En qualsevol cas, únicament vull recordar dos fets:
L'únic partit que es va oposar que existís aquesta llei quan
va ser debatuda en aquest parlament va ser el Partit
Socialista de les Illes Balears-PSOE. L'únic partit que es va
oposar que es pogués discutir quin era contingut d'aquesta
llei, mínim o màxim, però l'únic partit que es va oposar que
existís una llei amb rang de llei estatal a Espanya en favor
de les Illes Balears va ser el Partit Socialista Obrer
Espanyol amb un ponent del Partit Socialista de les Illes
Balears, amb una intervenció certament incendiària, i el que
esperem, i per això no vull continuar amb aquest debat aquí,
és que, quan s'aprovi aquesta llei, sigui  amb el vot
favorable del Partit Socialista Obrer Espanyol, per la qual
cosa no continuaré amb aquest debat, ni avui ni fins que
aquesta llei estigui aprovada.
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L'altre tema que ha tocat és el tema de l'homologació...,
entenc que està parlant de l'homologació dels funcionaris
d'educació no universitària. És un tema que vostè coneix molt bé,
ha estat durant tretze anys director provincial d'aquestes
competències a les Illes Balears, i entenc que durant tretze anys
mai no ha considerat que hi hagués necessitat de pujar el sou a
aquests funcionaris. En qualsevol cas, no hi ha cap obligació de
pujar el sou a aquests funcionaris, a partir del moment en què
estiguin integrats en la Comunitat Autònoma, ho hem de dir molt
clarament perquè vostè parla de l'homologació com si això
derivés d'una obligació legal. En qualsevol cas, no hi ha ni
l'obligació de l''homologació ni l'obligació que sigui l'1 de gener
del 98. El que sí que existeix és una voluntat, impulsada per
aquest govern, que hi hagi uns tractaments equilibrats entre els
funcionaris que treballen a l'Administració de la Comunitat
Autònoma, i en aquest sentit hi ha tota una sèrie de normes que
regulen aquests processos d'equilibri en les tasques dels
funcionaris. Aquest procés existeix a la Comunitat Autònoma, hi
existia abans, es complementa en aquesta llei d'acompanyament,
hi ha una sèrie de normes que regulen la transició d'aquests
funcionaris de la seva administració d'origen cap a
l'administració autonòmica, i esperem que aquesta incorporació
d'aquestes noves competències redundi en la millora de la
qualitat de l'educació a les Illes Balears, que bona falta hi fa, i ho
sap molt bé vostè, això.

En qualsevol cas, s'estableix un procés per revisar no els
salaris,  per revisar la qualitat de l'educació a les Illes Balears,
s'estableix un procés per crear un estatut de la funció docent, no
hi ha una referència per poder homologar aquests funcionaris, i,
dins aquest procés de negociació, s'hi contempla la possibilitat
que hi pugui haver millores salarials, millores salarials que, en
qualsevol cas, s'haurien d'adequar a les normes que regulen les
retribucions a la Comunitat Autònoma. Evidentment, no es podrà
assumir, segurament, la voluntat del que tots voldríem que
rebessin no tan sols els funcionaris educatius, sinó tots els
funcionaris de la Comunitat Autònoma, perquè hi ha un
problema de cost; nosaltres, des de sempre, estam fent una
política d'austeritat pressupostària, la qual ens duu que siguem la
comunitat autònoma menys endeutada, que ens duu que puguem
prendre les decisions tributàries de majors reduccions fiscals que
s'han pres a Espanya amb aquest  nou sistema de finançament
autonòmic i que ens duu que siguem la comunitat autònoma amb
un percentatge d'esforç inversor més elevat d'Espanya.

Per una altra banda, s'ha de tenir en compte que el conjunt
dels funcionaris que han vengut de l'Estat i que s'han integrat en
la Comunitat Autònoma ho han fet sempre amb un procés
gradual, en el qual se'ls ha homologat les seves retribucions,
quan aquestes, certament, eren homologables. Si es fessin uns
processos en uns terminis diferents,  crearíem un greuge
comparatiu amb aquests col•lectius funcionarials que ja han estat
adaptat a aquests terminis que s'han establert amb caràcter
general per a tots.

I contestades aquestes dues coses, li agraesc la seva
intervenció. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

Passam a la intervenció, per fixar la posició, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el seu portaveu, el Sr.
Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Una vegada més ens
trobam en aquest parlament davant el debat sobre
l'oportunitat que la llei de pressupostos de la comunitat
autònoma vengui, o no, acompanyada d'una llei que la
complementi, que la clarifiqui i que reculli determinades
mesures de caràcter administratiu i tributari que permetin
una millor execució pressupostària de l'exercici.

Tots els grups fins ara han coincidit a desautoritzar
frontalment aquesta llei. Per açò, s'apel•la a una voluntat,
segons sembla, maliciosa per part del Govern, a una
voluntat d'intentar ficar determinades mesures legislatives,
com si amb açò es pretengués enganyar algú, a una
voluntat, també s'ha dit, de vulnerar i de segrestar el debat
polític, i la veritat és que nosaltres creim sincerament que
res més enfora de la voluntat del Govern que es produeixin
tots aquests fets; sincerament, el nostre grup, que donarà
suport a aquesta llei i que rebutjarà aquestes esmenes a la
totalitat, no té cap intenció de vulnerar cap debat polític ni
d'intentar ficar mesures, sinó que les planteja d'una forma
oberta i clara en aquesta llei.

És cert que alguns dels articles que es contenen a la llei
no estan directament i absolutament lligats al que és
l'execució pressupostària en sentit estricte, però crec que el
que vertaderament és important, el que vertaderament s'ha
de valorar, és quin és el contingut, quin és l'abast d'aquestes
mesures que es proposen en aquesta llei d'acompanyament.
Es pot alarmisme, es pot dir aquí amb un to més alt de veu
que normalment que s'hi modifica la Llei de sòl rústic, que
s'hi modifica la Llei d'espais naturals, que es modifica la
Llei electoral, i açò pot crear una certa alarma, i es pot fer
amb un to, com dic, més elevat, però, després i sobretot, en
el debat de les esmenes parcials, que entrarà en el contingut
concret de la llei d'acompanyament, s'hi veurà quin és
l'abast concret, quin és l'abast real de les modificacions que
es proposen en aquesta llei.

I sobre la possibilitat de debatre totes aquestes mesures,
jo crec que la tramitació de la llei d'acompanyament, com
la de qualsevol altra, permet als diferents grups polític
expressar les seves posicions, expressar les seves postures,
debatre tant amb el Govern com amb els altres grups les
posicions de cadascú, i, per tant, crec que tenim prou
ocasions en tota la tramitació de la llei d'entrar en el detall,
d'entrar en el contingut i fixar les nostres postures.

Per tant, per aquests motius, perquè el Govern i el grup
que li dóna suport no tenen cap intenció de ficar cap
modificació normativa, sinó que les plantejam d'una forma
clara i oberta en aquesta llei, també perquè en aquesta llei,
i entre d'altres raons, per raons d'oportunitat i d'economia
administrativa, es possibilita introduir-hi algunes
modificacions puntuals que clarifiquen i precisen alguna
normativa que tenim en vigor en aquesta comunitat, i`també
perquè en cap cas, com he argumentat, es vulnera el debat
polític, sinó tot el contrari, crec que és una llei oportuna, i,
per tant, nosaltres hi donarem suport, i en aquest sentit,
rebutjarem les esmenes a la totalitat que han presentat tots
els grups presents en aquesta cambra.
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I sobre el contingut, no m'hi estendré, gairebé ni hi entraré,
perquè ja s'ha produït el debat amb cada un dels grups per part
del Govern, per part del conseller d'Economia i Hisenda, i, per
tant, seria reiteratiu entrar en el contingut de cada una de les
mesures, algunes de les quals ja han estat debatudes, a més,
tindrem ocasió de veure-les, d'analitzar-les i de debatre sobre
elles en les esmenes parcials, i, per tant, simplement he de dir
que nosaltres, el Grup Popular, compartim en tota la seva
integritat la posició que ha defensat el Govern en aquest cas. Per
tant, anuncii que votarem en contra de totes i cada una de les
esmenes a la totalitat que s'hi han presentat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Era fixació de posició del grup.

Passam directament a votació.

Si m'ho permeten, després de la reubicació de diputats...

Atès que totes les esmenes sol•liciten la devolució del
projecte de llei, procedirem a fer una votació conjunta de les
quatre, per tant.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 28; en contra, 30. Per tant, queden rebutjades
aquestes esmenes a la totalitat, i es donarà tràmit a la presa en
consideració d'aquest projecte de llei.

En no haver-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.
Avui al capvespre, i donada l'hora, començarem a les cinc.
Moltes gràcies.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 94 / Fascicle 1 / 25 de novembre del 1997 3929



3930 DIARI DE SESSIONS / Núm. 94 / Fascicle 1 / 25 de novembre del 1997



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 94 / Fascicle 1 / 25 de novembre del 1997 3931



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 16
PALMA DE MALLORCA

Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


