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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, comencin a ocupar els seus
escons. Donarem uns minuts perquè els que hagin d'intervenir
en aquesta llarga sessió es vagin organitzant papers i carpetes.

Prèviament al començament d'aquest plenari, aquesta
presidència vol donar una informació a totes les senyores i a
tots els senyors diputats, i és que a la Junta de Portaveus es va
acordar que les votacions serien a les dues, a les vuit i mitja i a
les dotze de la nit. És clar que el primer que veurem serà la Llei
de transferències en matèria de menors, però a la vista que
l'acord va ser aquest, i que no hi ha totes i tots els diputats a la
Cambra, també a aquesta llei, encara que la seva tramitació
sigui breu, també es farà la votació tal com estava previst, a les
dues, perquè si no ho podria haver qualque diputat que, amb
tota raó, si ha rebut la informació del seu portaveu, quedaria
amb indefensió en aquest cas. És un tema que sé que és atípic,
però la Junta de Portaveus va considerar que les votacions
fossin a les dues, a les vuit i mitja i a les dotze i, per tant, a no
ser que tots els portaveus estiguin d'acord que amb aquesta llei
de menors facem les votacions immediatament, respectarem
l'horari establert. Dic açò perquè no hi són, en aquesta cambra,
totes les diputades i tots els diputats.

Mantenim el criteri de la Junta de Portaveus, no?

Començam, idò, aquesta sessió plenària, pel primer punt de
l'ordre del dia, debat del dictamen de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals de la proposta d'atribució de
competències als consells insulars de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera, en matèria de protecció de menors.

I.- Debat del Dictamen de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals de la proposta d'atribució de
competències als consells insulars de Mallorca, Menorca i
Eivissa i Formentera en matèria de menors.

Aquesta presidència vol comunicar que, una volta s'hagin
vist les esmenes que queden vives, després donarà un torn de
paraula a tots els portaveus que ho sol•licitin, per fixar la seva
posició global sobre el dictamen d'aquesta llei.

També informar que atès que hi ha articles que han quedat
sense contingut, una vegada aprovada la llei pel Ple de la
Cambra, la seva estructura final serà adequada pels serveis
jurídics. I començam, ja he dit que les votacions es farien a les
dues, a les vuit i mitja i a les dotze del vespre.

Al títol del dictamen i als articles 1, 2 i 3, no s'hi mantenen
esmenes. Els articles 4, 5, 6, 7, 8 i 9, han quedat,
provisionalment sense contingut. A l'article 10 es manté
l'esmena 6078/97, de modificació, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, la qual ha estat modificada en el tràmit de
ponència en el sentit de substituir la paraula "realitzats" per
"executats". Vol fer defensa d'aquesta esmena, senyor
portaveu?

Té vostè la paraula. Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Bon dia tinguin. Aquesta primera
esmena a l'article 10 està explicada o argumentada amb els
motius següents: en aquest article s'especifica quines seran
les potestats genèriques que reservarà la Comunitat
Autònoma i que haurà d'exercir la Comunitat Autònoma
sobre aquelles matèries que han estat traspassades als
consells insulars. Lògicament, ...

EL SR. PRESIDENT:

Demanaria, per favor, un poquet de silenci o que baixin
el to de veu, perquè qui parla ho faci amb les millors
condicions possibles.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President, perquè jo no el puc pujar, al meu
to de veu.

En tot cas, hi ha potestats genèriques que reserva el
Govern balear amb aquestes qüestions de protecció de
menors, de tutela, acolliment i adopció, que són normals i
lògiques, estadístiques interinsulars, seguiment i avaluació
de directrius, estudis, publicacions, etc., però n'hi ha una de
particular, que són els plans de promoció i protecció de
menors i dels seus drets d'àmbit autonòmic, que és l'apartat
tercer d'aquest article 10, i que és el que nosaltres voldríem
modificar amb aquesta esmena, perquè sí que consideram
que els plans de protecció i promoció de menors de caràcter
autonòmic s'han d'elaborar globalment, autonòmicament,
s'han de discutir i debatre al Parlament de les Illes Balears,
amb les resolucions corresponents que els puguin millorar,
però després el que és l'execució d'aquests plans a cada illa,
hauria de ser potestat ja exercida pels propis consells
insulars. I açò per dos motius, el primer motiu, per la
confusió que es pot generar entre la població quan uns
mateixos serveis, quan una mateixa acció política la
realitzen o bé consells insulars, quan es tracta de la normal,
o bé Govern balear quan es tracta de desenvolupament de
plans autonòmics. Açò pot crear confusió entre la ciutadania
i crec que no és bo contribuir des del Parlament a crear
aquesta confusió de les distintes administracions en una
mateixa activitat.

Per altra banda, creim que si transferim les competències
en protecció de menors als consells insulars, les hem de
transferir del tot, no pot ser que hi hagi una doble actuació
en una mateix territori, i que els consells insulars són ja
prou majors d'edat per assumir l'execució dels plans que
s'aprovin per a totes les illes, però que l'execució sigui dels
consells insulars, en aquest sentit, l'esmena diu canviar
aquesta qüestió i posar que el Govern balear es reserva la
potestat, lògicament, de finançar, que és una potestat que a
tothom li agrada, no?, la potestat de finançar i coordinar els
plans autonòmics de promoció i protecció de menors i els
seus drets, que seran executats pels consells insulars.
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És una esmena, creim nosaltres, insularista, i per açò la
defensam.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Algun grup parlamentari vol fer ús de
la paraula? Sr. Marí i Calbet, té vostè la paraula, pel Grup
Parlamentari Popular.

EL SR. MARÍ I CALBET:

Sí, gràcies, Sr. President. Per dir que el Grup Popular votarà
en contra d'aquesta esmena, i hi votarem en contra per dues
raons, perquè creim que amb la llei ..., és mesclar una cosa que
no és contemplada dins la llei, sinó que ha de quedar així com
està, i qual algú finança i coordina, el lògic és que també faci,
i també, perquè nosaltres pensam, i ho veurem després, que la
facultat reglamentària normativa ha de ser del Govern de la
Comunitat Autònoma.

Per aquests motius, nosaltres votarem en contra de l'esmena.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Als articles 11 i 12 no s'hi mantenen esmenes. 

A l'article 13 es manté l'esmena 6081/97, de modificació,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears. És
l'esmena 6081.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Va vostè molt de veres i jo no el puc
seguir. Ara som a l'article 13, que és una esmena a què ja ha fet
referència el portaveu del Grup Popular a la intervenció
anterior, i que també està en el mateix sentit, en el sentit que si
atribuïm competències als consells insulars, els hem d'atribuir
competències amb totes les conseqüències, i totes les
conseqüències en aquest punt, equivalen també que els consells
insulars rebin la potestat de generar normativa, no només la
potestat reglamentària organitzativa, que ja es preveu i és
automàtica amb el traspàs de competències, sinó també la
potestat reglamentària normativa, de dictar normes.

I açò no és una cosa que vagi en contra de l'esperit de
l'estatut d'Autonomia, perquè el mateix Estatut d'Autonomia, al
seu article 46 preveu que amb cada llei d'atribució de
competències o amb altres mesures legislatives, aquesta
potestat pugui ser traspassada als consells insulars, i quan, en
el moment d'aprovar l'Estatut d'Autonomia, es va preveure
aquesta possibilitat, es va preveure potencialment, pensant que
era una situació possible. Ja sé que a les vuit o nou
transferències anteriors, que duim d'ençà de l'Estatut
d'Autonomia, mai no s'ha donat aquesta potestat genèrica
normativa als consells insulars, de forma automàtica s'ha
rebutjat aquesta possibilitat. I creim que aquest rebuig és un poc
el tractament dels consells insulars com a institucions en
minoria d'edat, que no són capaces de generar normativa, i en
aquest sentit la capacitat real dels consells insulars és inferior,
moltes vegades, a la que tenen els mateixos ajuntaments,
perquè en realitat el que traspassam als consells insulars, no és
sobirania política per decidir política de menors, no és açò que
traspassam, traspassam únicament la gestió, la gestió d'aquesta
competència, tot el que és capacitat normativa, de dictar
normes, se la reserva el Govern balear, i nosaltres en aquesta
esmena deim que aquesta capacitat de dictar normes ha de
passar forçosament als consells insulars si volem que les
institucions insulars siguin més del que són.

Es podrà dir que el fet que cada consell insular dicti
normes pot ocasionar una normativa diferent a segons quina
illa, i que açò seria perjudicial. Bé, la resposta ja per
endavant, perquè veig que no tenc torn de contrarèplica, la
resposta per endavant en aquesta possible censura o crítica
a aquesta proposta, seria que el fet de traspassar la capacitat
normativa obligaria a la coordinació dels consells insulars
a l'hora d'elaborar normativa i donaria al Govern balear el
paper que li correspondria en aquestes matèries que són
traspassades, que és el paper de coordinador, de coordinador
dels consells insulars i d'elaboració de normativa. A part, a
part amb aquesta competència precisa, d'adopció, tutela i
acolliment de menors, en aquesta hi ha una normativa
internacional o europea, una normativa estatal, una
legislació estatal molt rigorosa, molt concreta, fins i tot hi
ha un projecte de llei del menor a la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, hi ha un espai ja normatiu molt elaborat,
i la capacitat dels consells insulars d'elaborar normes ve
delimitada per aquesta norma general ja existent, i açò
acotaria la capacitat de fer normes homologables
equiparables a totes les Illes.

Jo crec i Esquerra Unida creu que si volem de debò
donar competències als consells insulars, els hem de donar
capacitat normativa, i açò és el que demanam en aquesta
esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Intervencions per part dels grups
parlamentaris? Sr. Marí i Calbet, del Grup Parlamentari
Popular, té vostè la paraula.

EL SR. MARÍ I CALBET:

Gràcies, Sr. President. Dir-li al Sr. Portella que és un
tema que ve de molt lluny, que totes les lleis quan s'han
discutit, quan s'han fet lleis de transferències, que és veritat
que la Comunitat Autònoma té una distribució geogràfica
especial, i per això tenen raó de ser els consells insulars, i
d'existir i de tenir competències, però com que vostè ja ha
dit el que jo li diria, què vol que li digui?, efectivament
votarem en contra de l'esmena perquè no hi estam d'acord,
perquè creim que podria ser més perjudicial que beneficiós,
sobretot amb aquesta competència, que cada consell insular
pogués fer una normativa diferent. Per aquest motiu,
votarem en contra.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

A l'article 14 no s'hi mantenen esmenes.

A l'article 15 es manté l'esmena 6083/97, de modificació,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears. Sr.
Portella, té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Bé, aquesta esmena és molt semblant
a les dues esmenes anteriors, són esmenes insularistes, aquest
seria l'adjectiu que definiria el contingut d'aquesta esmena. Més
que una esmena a l'article 15 que tècnicament és una esmena a
l'article 15, també té relació amb l'article 16 que ve a
continuació, perquè en el projecte de llei, els articles 15 i 16
parlen, primer de la creació de registres i després del
funcionament dels registres, amb aquesta esmena a l'article 15,
du també una esmena que ja va quedar caducada, que era de
supressió del 16, era per explicar-ho.

En el projecte de llei es diu, es dóna prioritat, bé, es creen
tres registres, un registre d'acollida, un altre de protecció de
menors i un altre d'adopcions, o sigui les tres matèries que es
trobaran amb aquest traspàs de competències, es creen aquests
tres registres i aquestes tres seccions d'un registre de protecció
de menors, i es dóna prioritat, en aquest projecte de llei al
registre central i únic, es dóna la prioritat al registre central i
únic, gestionat pel Govern, per la Comunitat Autònoma i, per
tant, per la conselleria corresponent del Govern de la Comunitat
Autònoma, i és dóna als registres insulars un contingut
suplementari, un contingut de col•laborador d'aquest registre
únic. 

He de dir que a la comissió que va debatre aquests dos
articles, es va fer una passa endavant, perquè l'article 16, en
principi deia que els consells insulars en el seu àmbit respectiu
podran crear, podran crear, ho deixava així, a lliure disposició,
i al final es va poder canviar per un "crearan", ja una categoria
més imperativa. Però, a part d'açò, amb aquesta esmena el que
volem fer, mantenint la qüestió dels registres bàsicament com
es planteja, amb les seves seccions i amb el seu funcionament,
el que voldríem fer és invertir l'ordre dels registres. O sigui,
donar importància primera, primària al registre de cada consell
insular, i fer que el registre de caràcter interinsular o autonòmic
sigui el registre suma, o sigui suplementari.

I amb açò no feim cap invent, no ens inventam res, de fet
altres competències ja traspassades, que preveuen la creació
de registres, donen la importància originària als registres de
caràcter insulars i secundària al registre interinsular, fins i
tot un projecte de llei que va presentar el Govern balear i
que està en tramitació parlamentària com és el de patrimoni
cultural i artístic, que preveu la creació de registres de béns
catalogats, de béns d'interès cultural, deixa ben clar que són
registres insulars i que es crea un registre interinsular com
a suma dels insulars. Per tant, no crec que facem cap ous
amb dos vermells quan demanam que els registres insulars
siguin els bàsics, els importants, i que l'interinsular sigui el
suplementari, que acompanyi. Aquest és el contingut de la
nostra esmena, que creim que hauria de ser acceptada,
perquè no fos que hi ha hagut interpretacions de caràcter
polític, seria una esmena gairebé de caràcter administratiu.
En aquest sentit la defensam.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part dels grups
parlamentaris que vulguin intervenir? Sr. Marí i Calbet,
portaveu del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. MARÍ I CALBET:

Gràcies, Sr. President. Bé, una altra esmena on em veig
amb l'obligació de dir que el Grup Popular votarà en contra,
i ho farà perquè no estam d'acord amb l'argumentació que
vostè ha donat. Nosaltres creim que no hi ha d'haver
registres que siguin prioritaris ni no prioritaris, nosaltres
consideram que hi ha uns registres i que cada registre és
bàsic, perquè parlam de bàsics, no parlam de prioritaris dins
la llei, en el seu àmbit d'actuació, i des del moment que el
Govern es reserva tota una sèrie de funcions, sobretot de
caràcter representatiu, normatiu, etc., etc., creim que tan
bàsic serà el registre interinsular o de la Comunitat
Autònoma com el registre que tendrà cada consell insular
que, a més, han d'estar confeccionats amb una estructura
idèntica. I per aquest motiu, nosaltres hi votarem en contra.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputats.

Els articles 16, 17, 18, 19 i 20, les disposicions
addicionals primera, segona, tercera, quarta i cinquena, les
disposicions transitòries primera, segona, tercera i quarta, i
a les disposicions finals primera, segona i tercera, i a
l'exposició de motius, no tenen esmenes mantingudes.

Conclosa aquesta tramitació, aquesta presidència
concedeix un torn als portaveus que així ho sol•licitin per
fixar la seva posició global sobre el dictamen que acabam
de debatre.
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Grup Parlamentari Mixt? Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida? Sr. Portella, té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. La posició global al dictamen és una
posició que serà d'abstenció. Jo crec que hi ha hagut un esforç
fet per totes les parts, des del projecte original que va presentar
el Govern de les Illes Balears, que va presentar a través del
Consell Insular d'Eivissa a la Comissió Tècnica Interinsular,
etc., etc., i que va dur una tramitació molt llarga i tortuosa, fins
el resultat final, que hi ha hagut un esforç dels consells insulars,
dels grups polítics per intentar consensuar al màxim les
postures davant aquest projecte de llei d'atribució de
competències en tutela, adopció i acolliment de menors als
consells insulars perquè creim que és important aproximar els
llocs de decisió política als territoris on aquesta política s'ha de
fer efectiva, i en aquest sentit, consideram que és una passa
endavant.

Dins aquest procés hi ha hagut sobretot un conflicte, un
conflicte que ha estat solucionat de forma mitjana, per això
l'abstenció, a part d'aquestes tres esmenes que hem defensat
recentment i que són puntuals a tres qüestions concretes, hi ha
hagut el conflicte de la dotació econòmica de les competències.
La dotació econòmica en el tràmit parlamentari s'ha modificat
i s'ha incrementat amb aquesta modificació, però aquest
increment s'ha de vincular també a la modificació dels articles
4, 5, 6, 7, i la seva substitució per un article 3 més global, a
proposta del Grup Parlamentari Popular on emmarca molt més
quines seran les obligacions competencials dels consells
insulars, i evita aquell perill d'assumir obligacions genèriques
que no venien dotades econòmicament.

Si combinam la modificació d'aquesta primera part amb la
modificació de la dotació pressupostària, hem d'admetre que
s'ha fet una passa endavant, però també hem d'admetre que és
una passa petita, és una passa petita que no soluciona els
problemes de dotació econòmica que hi haurà. Nosaltres, el
Grup d'Esquerra Unida per açò té aquesta abstenció, perquè
tampoc no donarà un vot en contra, però sí un cas concret, el
cas concret de la dotació econòmica que rebrà Menorca. En el
projecte original per a Menorca hi havia destinats 48 milions de
pessetes, 48 milions de pessetes; en el projecte final per a
Menorca vénen destinats un 68 milions de pessetes, s'han
incrementat en un 40%, s'ha incrementat substancialment; però,
però en realitat el Consell Insular de Menorca havia rebut els
anys anteriors, al pressupost que acabam d'esgotar, del 97, 14
milions de pessetes en atenció de menors, en protecció de
menors, i 4 milions de pessetes en infància, amb subvencions
del Govern balear al Consell. Ja per al 98 aquests 18 milions
han volat, han volat, per tant, els comptes, els comptes són,
inicials, 48, increment, 20, total , 68, manco 18, total 50. Hem
incrementat 2 milions de pessetes la dotació econòmica al
Consell Insular de Menorca. I bé, nosaltres creim que 2 milions
és una pesseta, és una pesseta o és un velló, però poca cosa
més, i no podem estar molt contents amb l'increment de
dotació.

Sé que a altres illes s'han considerat dotacions suficients
i que, per tant, per aquest motiu i per respecte, tenim
aquesta posició d'adopció.

I després un altre tema dins la globalitat d'aquest
projecte en què nosaltres ens basam per formular aquesta
posició d'abstenció, que és la qüestió dels mitjans personals
que es traspassen. La qüestió dels mitjans personals.

A la proposta que tenim de la Comissió Tècnica
Interinsular, apareixen les places, categories, però no
apareixen les persones, no apareixen els noms, però sí que
aquests noms s'han remès recentment al comitè d'empresa
de protecció de menors, i ja coneixem quins seran els noms
que seran traspassats amb aquestes competències. Què
passa?, passa que no es traspassa el personal necessari i
especialitzat per a les funcions a realitzar, que són de tutela,
acolliment i adopció, no es traspassen llicenciats en dret, no
es traspassen psicòlegs suficients que són, curiosament, el
personal tècnic alt que avui du la direcció d'aquestes
competències que es traspassaran als consells insulars, açò
s'ho reserva el Govern; i que són, també, el personal que va
ser traspassat per l'Estat a la Comunitat Autònoma, l'any 94,
i que ara es reserva el Govern i no es traspassen aquests
especialistes tan importants i bàsics per al bon funcionament
d'aquesta competència als consells insulars.

Vam rebre sis assistents socials, se'n traspassen quatre,
una altra qüestió. Es traspassa personal de reforma, que fa
feina a reforma, per a protecció; es modifica, per tant, el
personal rebut de l'Administració de l'Estat l'any 94, es
modifica, i aquí hi ha la llista del personal rebut de
l'Administració de l'estat, aquí hi ha una relació de personal
feta per la mateixa Comunitat Autònoma de protecció de
menors, d'atenció i protecció de menors, i amb aquestes
llistes, amb categories i amb noms i llinatges es pot
comprovar que es traspassa personal de reforma per a
protecció. Si hi ha res en contra?, no, l'única qüestió és que
serà personal no especialitzat per a les funcions que haurà
de desenvolupar.

Una altra qüestió. Amb la documentació del personal
traspassat ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sí, Sr. President. Amb la documentació del personal
traspassat, s'especifica sí la categoria, però no l'especialitat,
per tant amb aquesta relació hi ha trampa, hi ha trampa. Es
traspassen tècnics de grau mitjà, i dins els tècnics de grau
mitjà, que hi ha assistents, per una banda i educadors per
una altra, es carreguen d'educadors i detreuen assistents
socials, necessaris també per a l'exercici d'aquesta
competència.
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En el cas d'Eivissa i de Menorca el Govern es reserva, es
queda com a seus, els dos titulars superiors que eren els
directors dels serveis rebuts l'any 94, donen, diríem nosaltres,
la tripulació, però es queden el capità, i clar, amb aquest traspàs
de personal, lògicament, la competència ve mal dotada, també,
de recursos humans.

Per aquestes tres esmenes anteriors que hem defensat i
també per aquestes observacions puntuals a dos fets molt
importants, la valoració global a aquesta llei, tot admetent un
procés de millora en el tràmit parlamentari, tot admetent
l'esforç de les parts, dels grups polítics, per millorar-la, hem de
tenir una posició d'abstenció, perquè no és un bon traspàs, no és
un bon traspàs.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, Sra. Catalina Bover, té vostè la paraula.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Per part del nostre grup, dir que
trobam positiu l'ambient de consens i de sensibilitat dels grups
polítics durant la ponència per arribar acords en aquest tema.
S'han introduït uns canvis a la Llei de transferències en matèria
de protecció de menors durant la tramitació d'aquesta llei a la
ponència, fent possibles unes modificacions tant a nivell de
contingut de l'articulat com aportació de recursos econòmics als
diferents consells que serem receptors d'aquestes competències.

En primer lloc, dir que s'han concretat les competències que
es transfereixen, que s'ha delimitat el terme protecció amb
tutela, acolliment i adopció del menor, així com s'especifica a
l'article 3 d'aquesta proposta, i seran els consells insulars qui
gestionaran les actuacions protectores en benefici dels menors
en els casos d'assumpció de tutela, guarda i acolliment familiar.

Ens reafirmam, el nostre Grup Nacionalista-PSM; a dir que
volem aquestes competències, pensam que gestionar i decidir
quina política s'ha de dur a terme en matèria de menors és molt
important, no només des del punt de vista humà, sinó també des
del punt de vista polític.

Durant el debat de presa en consideració de la proposta de
la Comissió Tècnica Interinsular, en nom del Grup
Nacionalista-PSM; vàrem denunciar també, i enumerar totes les
errades en la tramitació, com també la dotació de recursos
econòmics que trobàvem oportú en aquells moments denunciar.
Què ha canviat? Des del nostre grup tenim la mateixa
sensibilitat cap a aquest tema, exigim també que sigui la
qualitat i no la deixadesa el concepte que ha d'impregnar la
política de menors, aquesta gestió, reivindicam que ha de ser el
respecte a aquests i la dignificació de la seva vida el fil
conductor de la política que ha de dur a terme en la política de
menors; dir, també, com he comentat, que votarem a favor
d'aquesta llei d'atribució de competències als consells insulars
en matèria de tutela, acolliment i adopció de menors, però
també és necessari dir que som conscients de les deficiències
que té aquesta llei.

Recursos humans insuficients, com el portaveu d'Esquerra
Unida ja ha esmentat, dotació econòmica insuficient,
malgrat tot hi hagués un augment en aquest article, hi ha
hagut una manca de coordinació entre el Govern i els
consells, no s'ha preparat aquesta transferència tenint en
compte les necessitats dels infants i les necessitats dels
serveis, així com es denuncia a un manifest elaborat pels
professionals i treballadors d'aquest sector, però així i tot
dir, tornam a repetir, que aquestes condicions han de ser
imprescindibles quan parlam de transferir competències als
consells, i més si el referent és un sector de la societat com
són els menors.

Dir també que ens abstendrem a les esmenes d'Esquerra
Unida, ens abstendrem a les tres esmenes, i ens abstendrem
també a l'article 18 de la Llei de transferències. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Socialista, Sr. Xavier Tejero, té vostè la
paraula.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Sr. President. Senyores i senyors diputats.Algunos de
nosotros, cuando éramos pequeños o más pequeños, más
jóvenes más que más pequeños, para ser más precisos, al
asistir a las películas, alguna películas eran calificadas como
"mayores o menores con reparos", en este caso, la postura
del Grupo Socialista sería de aceptar menores con reparos.

Y ¿por qué?, y lo intentaremos explicar de una manera
sucinta. En primer lugar, es positivo, entendemos que es
positivo que esta ley que tiene un pasado, un presente y un
futuro, sobre todo, esta novena ley, ha sufrido un proceso
atípico, incluso el mecanismo de modificación y aceptación
de las transferencias por parte del Consell Insular de
Mallorca que entiendo que debería producir una reflexión a
la Cámara en el sentido de la modificación probable de
nuestro Estatuto de Autonomía. En cualquier caso, este
proceso atípico que es largo en el tiempo pero que, en el
último momento, a pesar de ser cocido a fuego lento ha
necesitado un hervor final que ha dado lugar a este resultado
que hoy discutimos, vale la pena hacer unas
consideraciones. 
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¿Qué es lo que realmente se transfiere a los consells
insulares? El mismo título de la Ley especifica que se
transfieren las competencias en materia de tutela, acogimiento
y adopción de menores, que no era el título original de la Ley;
por tanto, como suele decir un diputado presente en esta
cámara, lo que no se transfiere, lo que no está en la Ley, no
existe, lo que no se especifica no existe, y esto viene a colación
porque determinados programas aprobados por este parlament,
como el Plan integral de atención al menor, no se transfiere y,
por lo tanto, esto tuvo que hacer modificar la postura, en este
caso, del Grupo Socialista. En cualquier caso, como decía, este
proceso atípico ha acabado con unas modificaciones realmente
sustanciales, y creo sinceramente que todos los grupos hemos
colaborado para que al final esta ley de transferencias sea
substancialmente mejor.

Pero me gustaría recordar algunas cuestiones. A pesar de,
señoras y señores diputados; a pesar de que un informe de 1996
del Consell Consultiu de les Illes Balears se inclinaba por la
delegación de competencias; a pesar de que hay un cambio de
conseller casi por trimestre, sobre todo en el último año; a pesar
de que los consells insulares sólo gestionan el 1,7% del
presupuesto de la Comunidad Autónoma; a pesar de -a nuestro
entender- una cierta actitud cicatera por parte del Govern; a
pesar de la insuficiencia de recursos personales, de inversiones
y de bienes inmuebles, -vale la pena recordar que en recursos
personales se transfieren puestos de trabajo y me gustaría, en
este aspecto, especificar alguna intervención que se ha
producido: se transfieren puestos de trabajo, técnicos
superiores, técnicos medios y educadores, y así está
especificado en la Ley, que es lo que aprobamos hoy- se
transfieren 15 personas al Consell Insular de Mallorca, 8
personas al Consell Insular de Ibiza y 5 personas al Consell
Insular de Menorca, que, curiosamente, ha perdido una por el
camino, ya que en el Consell Insular de Menorca, cuando se
produjo la Ley de atribución de competencias en 1994 se
transfirieron 6 personas. 

A pesar de esto, que nosotros lo reivindicaremos como
consellers en su ámbito; a pesar de que el Govern se reserva, a
nuestro entender, más personal del que debería en función de
una comparación presupuestaria del año pasado y de éste; a
pesar de que no se transfieren bienes inmuebles cuando hace
falta en ellos; a pesar de que, incluso en un informe económico
hecho en el Consell de Menorca, que al parecer los hados o
hadas nos han transmitido, el Consell Insular de Menorca,
después de recibir las transferencias habrá de aportar 97.6
millones de pesetas, pero también nos encargaremos en el
Consell Insular de Menorca. A pesar de determinados datos
estadísticos que en otro momento discutiremos, la memoria del
Consejo General del Poder Judicial establece determinadas
prioridades que no se cubren mediante el actual mecanismo de
protección de menores llamado "Protección de menores"; a
pesar de diferentes estudios hechos en diferentes lugares por
instituciones privadas que solicitan mayor dotación. 

A pesar de esto la Ley ha mejorado con las enmiendas,
y ha mejorado de una manera substancial, ha mejorado,
como he dicho antes, en el título; ha mejorado en la
exposición de motivos; ha mejorado en la capacidad de los
consells insulares en la potestad reglamentaria organizativa;
ha mejorado en una cláusula de revalorización que no estaba
prevista; ha mejorado en la especificidad de funciones
específicamente determinadas en el artículo 3; y ha
mejorado en el coste económico que, aun siendo
insuficiente, no nos olvidemos que ha experimentado un
aumento de un 40%, un 40% que no ha habido ninguna ley
de transferencias a consells insulares, que siempre la
oposición se ha quejado, no ha experimentado vía
tramitación parlamentaria ninguna de ellas. En este caso, sí.

Ha sido gracias, fundamentalmente, a nuestro entender,
este cambio de ley, esta mejora en la Ley, a un ejercicio
responsable de los grupos políticos, un ejercicio responsable
en base a un diálogo franco, entendemos desde nuestro
punto de vista, que se ha substanciado en retirada de
enmiendas por parte de grupos en la oposición, en una
actitud razonable, con sentido común y prudente por parte
de todos y, en definitiva, a nuestro entender, en la medida
que hayamos podido colaborar, parecería entender que los
pequeños consells insulares de Ibiza y Menorca han
contribuido a que haya una recuperación del diálogo
institucional específicamente entre el Consell Insular de
Mallorca y el Govern. Si en esto hemos contribuido, estamos
contentos.

En definitiva, creemos que de lo que se trata es de
trabajar por el bien del menor, menor que nunca me cansaré
de calificar como concepto jurídico de nuestros infantes y
nuestros adolescentes, que algún día ellos serán quienes
lleven adelante nuestra comunidad. 

Sólo me queda comentar algo que lógicamente, por la
premura, se nos pide hoy, y como representantes de la
ciudadanía queremos hacer mención de ello, aunque sea
para que quede constancia en el Diario de Sesiones. Existe
un escrito firmado por profesionales del área de la infancia
del Consell Insular de Menorca, 23 personas, profesionales
del área de menores del Govern balear, 24 personas, y otros
profesionales de la red asistencial en general, 140 personas;
esto creo que nos ha de hacer reflexionar porque las
asociaciones profesionales adheridas son Associació Balear
de salut mental, Col•legi Professional de Diplomats en Treball
Social, Col•legi de Psicòlegs, delegació de Balears, Intres i
Grec. ¿Y qué nos piden fundamentalmente, señoras y
señores diputados?, nos piden que no haya instrumentación
política, nos piden que esta transferencia esté presidida por
el consenso, el compromiso social de todas las fuerzas
políticas, nos piden responsabilidad, seny y prudencia en el
tiempo necesario a la hora de las comisiones paritarias que
esta ley establece; no es nuestra función en este momento,
pero sí que queremos hacernos eco de esta cuestión. 
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Serán ahora los consells insulares, las comisiones paritarias
las que tengan que determinar, de una manera limpia y
transparente, esta atribución de competencias. Esta ley atribuye
figuras, atribuye puestos de trabajo y atribuye una dotación;
como hemos dicho es insuficiente y este "menores con reparos"
con el que comenzaba mi intervención, es favorable. El Grupo
Parlamentario Socialista globalmente votará a favor de esta ley,
como ejercicio de responsabilidad parlamentaria, aunque en el
artículo 18, relativo al personal, sobre todo debido a la
aparición de las últimas noticias, nos abstendremos. Asimismo,
a las enmiendas presentadas, las únicas que quedaban, nos
abstendremos igualmente.

Gracias, señoras y señores diputados.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tejero. Per part del Grup Popular té la paraula
el Sr. Antoni Marí i Calbet.

EL SR. MARÍ I CALBET:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
demanam aquí a aquesta cambra que aprovi una llei de
transferències als consells insulars en matèria d'acolliment,
tutela i adopcions, de protecció de menors. He escoltat les altres
intervencions i, per descomptat, no estic d'acord amb els
comptes del Sr. Portella; vostè no sé si ha estudiat
matemàtiques, però les aplica d'una manera molt rara perquè,
allò que vostè no pot fer és, una cosa que ja està inclosa, tornar-
la a incloure, però no vull entrar a discutir. 

Ha estat una llei que ha tengut moltes dificultats. D'origen,
com que era una competència que no estava enumerada dins
l'article 39 de l'Estatut, perdó, de la Llei de consells insulars, es
va haver de canviar el procediment; qui els parla i com a
president del Consell Insular d'Eivissa i Formentera va haver de
fer la petició, es va portar llavors a tràmit parlamentari i, dins
ponència, ens dàrem compte que la Llei sofriria modificacions
substancials, i amb una teoria que jo he defensat sempre, que
els consells insulars quan es pronuncien a l'inici d'un procés
legislatiu, sobretot en Comissió Tècnica Interinsular, que no
saben com acabarà aquesta llei, no és el moment apropiat -i
aquí jo sí que don la raó a qui ha demanat que ens hauríem de
plantejar si no hauríem de reformar l'Estat en aquest aspecte-
dins la ponència es va acordar dirigir-se al president del
Parlament perquè digués al Consell de Mallorca que, vists els
canvis substancials que es preveien que es produirien dins la
Llei, si volien reconsiderar la postura que havien adoptat en
sessió plenària anteriorment rebutjant la transferència de les
competències al Consell de Mallorca. El Consell de Mallorca,
vista la nova situació, va estar d'acord en aprovar-ho, va
aprovar també per ple, de la qual cosa crec que ens vàrem
congratular tots els membres de la ponència i de la comissió.

Ens queda una llei amb una exposició de motius, crec que
queden 14 articles, 5 disposicions addicionals, 4 transitòries
i 3 finals. La finançació, s'ha obtingut una finançació
suplementària del que estava previst inicialment, que jo
crec, i així ho he defensat, que era insuficient per poder
portar endavant les competències, de 181 milions de
pessetes. Les xifres finals em sembla que són al voltant de
68 milions, en xifres globals, per a Menorca, 86 per a
Eivissa i Formentera i em sembla que són 461 per al Consell
de Mallorca. S'han fet els augments completament
proporcionals al nombre d'habitants, i crec que, gràcies al
fet que el Govern hi va consentir i ens va ajudar en aquest
assumpte, hem pogut arribar a una finançació que jo
consider satisfactòria. Jo sé que la finançació mai és la que
hom voldria, però jo crec que és molt correcta.

Abans han parlat de no fer un ús polític d'aquesta llei de
transferències. Jo vull advertir que no és una competència
per fer-ne un ús polític, al revés, l'únic que poden rebre els
consells insulars són queixes i problemes, amb aquesta
transferència, no es traurà -segons el meu de vista- ni és el
fi pel qual nosaltres volem que s'assumeixin aquestes
competències pels consells insulars, perquè no és una
transferència d'assistència social, senyors, és una
transferència de protecció jurídica dels menors, que és molt
diferent; hem de defensar jurídicament els drets dels
menors; l'assistència social va per una altra banda, i això ens
causarà molts de problemes, però jo crec que els consells
insulars els hem d'afrontar.

Jo vull dar les gràcies a tots els grups polítics perquè
crec que tots han fet esforços, crec que entre tots hem
aconseguit una llei que no tendrà cap vot en contra; he sentit
abstencions al final de llei i ho lament, perquè jo estic
convençut que és bona. I vull agrair també a tots els que hi
han fet feina, agrair al president del Govern, a la
vicepresidenta, malgrat tots els problemes que vàrem tenir,
a la consellera de la Funció Pública, a l'assessor -i
l'anomenaré- Sr. Alejandro Espinós perquè crec que ens va
fer una bona feina de recopilació de tot l'article 3, i als
lletrats, també, del Parlament, que han col•laborat amb
nosaltres, i crec que amb l'esforç de tots hem aconseguit una
llei que crec que és molt positiva i, sobretot, esper que sigui
molt positiva per a tots els menors de les Illes Balears.

I aquí he acabat. Moltes gràcies, i esperem que totes
venguin igual. Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

Moltes gràcies, Sr. Diputat. 
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II.- Debat del Dictamen de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 5643/97, de mesures
tributàries i administratives.

Conclòs, idò, el debat d'aquest projecte de transferència,
d'aquesta proposta de la Comissió Tècnica Interinsular,
passarem al segon punt de l'ordre del dia, que fa referència al
debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del
Projecte de llei número de registre 5643, de mesures tributàries
i administratives. 

S'ha de tenir en compte que els portaveus del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i del Grup Parlamentari Mixt
han presentat els escrits de comunicació d'esmenes per defensar
en ple fora de termini reglamentari i, per tant, d'acord amb allò
establert a l'article 120 del Reglament del Parlament, no seran
objecte de debat.

També s'ha de comentar que, per raons de tècnica
legislativa, es considera que, per part dels serveis jurídics de la
Cambra, allò que es va debatre a la Comissió com a disposició
derogatòria segona, ha de quedar incorporat al text del dictamen
com a disposició addicional única amb el contingut literal
següent: "Disposició addicional única". Es deroga el punt quart
de l'article cinquè del Reglament d'ingressos de personal al
servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat
per Decret 27/1994, d'11 de març. I atès, també, que existeixen
uns nous articles afegits al dictamen, una vegada aprovada la
Llei per la Cambra, la seva estructura final serà adequada pels
serveis jurídics del Parlament.

Al títol del Projecte de llei no s'han presentat esmenes.

Al títol primer, normes tributàries, no s'han presentat
esmenes.

A l'article primer es mantenen les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM i les esmenes presentades
pel Grup Parlamentari Socialista. En primer lloc veurem les
esmenes 7088, 7090 i 7091 del Grup Parlamentari Nacionalista.
Per defensar-les té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
ja en el debat de devolució de la Llei avançàrem que donaríem
suport a totes les esmenes als beneficis fiscals que es referien
a les persones majors i amb minusvalideses, tot i que les trobam
poc rellevants, ja que afecten molt poques persones pel nivell
de renda i perquè, indiscutiblement, el fet que són nivells de
renda que probablement no faran declaració, podria ser que
l'univers d'afectats sigui molt baix. De tota manera, aportam
una modesta esmena per elevar de 4.000 a 5.000 pessetes
l'import de la deducció per a les persones majors, perquè creim
que arrodonim aquesta proposta.

Per altra banda, en educació infantil ja vàrem dir que
trobàvem molt inapropiada la redacció de la bonificació; fa
referència a guarderies i fa referència a un concepte que
s'han de guardar els al•lots. Creim que s'hauria d'arreglar,
creim que s'ha de parlar d'educació infantil, que el que
hauria d'haver, per altra banda, és una xarxa d'escoles
públiques gratuïtes, molt especialment en la franja de 3 a 6
anys que és a la qual afecta aquesta bonificació, i que, per
tant, hauria de ser innecessari aquest benefici fiscal. Atès
que hi és, pensam que s'ha de substituir "guarderies" per
"escoletes" i que s'ha de fer també una cosa que té una
conseqüència, i és que, partint de la base que només els
pares que han d'aparcar els al•lots, que, per tant, els ha de
guardar la guarderia, són els que s'han de beneficiar
d'aquesta bonificació, el que fa la Llei és dir que només
afectarà aquells pares, aquelles unitats familiars en les quals
els dos membres facin feina fora del domicili familiar.
Nosaltres entenem que totes les unitats familiars, tots els
pares, tenen dret a l'educació del seus fills i, per tant,
qualsevol afectat per aquest nivell de rendes ha de poder
participar de la bonificació.

Per altra banda, es demana la supressió d'aquella part de
l'article que no té cap element de progressivitat com són les
beques als estudiants o, millor dit, com és la bonificació per
als estudiants universitaris. Creim que una mesura fiscal
lineal, no progressista, no és adequada i, per tant, creim que
s'ha de suprimir. Les 10.000 pessetes per a determinades
unitats familiars són ridícules mentre que, per a altres, una
política de beques molt més ambiciosa pot suposar quedar
a ca seva o, realment, anar a estudiar a la universitat. És per
això que demanarem la supressió d'aquesta bonificació i, en
tot cas, donaríem suport, naturalment, perquè es fes una
política de beques molt més agressiva, molt més important
que la que es planteja. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Socialista hi ha presentades les esmenes 6847,
6845 i 6846. Per defensar-les té la paraula el seu portaveu
Sr. Francesc Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, Sr. President. En aquest article 1 d'aquest
projecte de llei ens trobam les modificacions tributàries en
relació a l'impost sobre la renda de les persones físiques que
es varen anunciar al debat de política general de la
Comunitat Autònoma per part del president i que després
varen ser concretades pel conseller d'Economia i Hisenda.
Es varen justificar, llavors, per dues vegades, com el
compliment d'allò que s'havia promès en el fracassat règim
econòmic i fiscal del Govern en base al fet que les
competències tributàries que estaven previstes en el Projecte
de llei havien passat a la Comunitat Autònoma i, per tant,
corresponia al Govern prendre la iniciativa de modificació
tributària.
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Això, evidentment, no ha estat així. L'oferta que en aquest
moment es fa de rebaixes tributàries no té res a veure,
pràcticament, en relació a l'IRPF, per descomptat, amb aquelles
promeses, amb aquells continguts del Projecte de llei del règim
econòmic i fiscal. Excepte allò que fa referència a la
modificació tributària del Parc Bit per imposts d'actes jurídics
documentats, res no hi ha que tengui relació amb la Llei del
règim econòmic i fiscal. És per això que nosaltres sempre hem
considerat que aquesta és una proposta més regida pels
interessos propagandístics de la dreta que pel compliment de
promeses que no es varen fer mai i que no tenen res a veure
amb la Llei de règim econòmic i fiscal. 

Dos exemples són molt clars; un, l'exemple de la reducció
promesa de l'impost sobre successions i donacions de les petites
empreses familiars, promesa que es va reiterar quan es va
presentar el paquet de mesures, promesa que està reflectida en
la documentació reclamada des d'aquest parlament per part dels
grups parlamentaris perquè no s'havia aportat de quins eren els
estudis previs a les reduccions, que allà sí que hi figura la
reducció a l'impost de successions i donacions de les petites
empreses familiars, i que després en el projecte desapareix
misteriosament; fins i tot hi va haver el lapsus, a la presentació
del projecte, que el mateix conseller d'Economia i Hisenda des
d'aquesta tribuna feia referència a una modificació tributària
que després, a la Llei, no hi és; pressa, propaganda, en
definitiva, res que tengui a veure amb la realitat, i unes rebaixes
tributàries que no afecten sensiblement l'economia pretesament
afectada, les economies de les persones de tercera edat i de les
persones amb minusvàlues i d'aquells que tenen obligacions
familiars excessivament costoses.

Nosaltres presentam una alternativa radicalment distinta,
dins una línia de modificacions tributàries en base a, primer,
vostès volen fer una política que efectivament suposi un
alleujament de les càrregues tributàries de les persones majors
de 65 anys?, molt bé, idò actuïn sobre el cànon de l'aigua,
actuïn sobre un impost propi que és injust, que és regressiu, que
és especialment dolorós per a aquelles persones que tenen poc
consum d'aigua i, per tant, la seva quota fixa suposa un elevat
percentatge de la seva liquidació pel cànon d'aigua, posin
l'exempció al cànon d'aigua a les persones majors de 65 anys i
facin d'una vegada la modificació de la Llei del cànon d'aigua
que la mateixa llei, a la disposició transitòria, a la disposició
final -perdó- els exigia fer dins un termini de tres anys i que el
Govern encara no ha fet, és a dir, redueixin la quota fixa en un
50% i ho compensin amb un gravamen superior proporcional,
més que proporcional, als grans consums.

Una altra alternativa radicalment distinta de la proposta del
Govern: tema d'escoletes infantils, d'escoles infantils de primer
cicle, com deim, em sembla que de manera més afortunada,
tècnicament, no es tracta, com deia el portaveu del Grup
Nacionalista, de guarderies, es tracta d'escoles infantils de
primer cicle. Facem una política de despesa, i no una política
d'un estalvi d'ingrés públic que, de manera clara, suposa una
regressió sobre la totalitat del sistema fiscal perquè afecte
tothom per igual; facem una política agressiva quant a la
promoció i construcció: nosaltres proposam que del fons de 300
milions de pessetes per a escoles infantils de primer cicle, 150
estiguin a capítol 6 per a adequació, per a promoció, per a
construcció, si cal, i 150 milions de pessetes per a beques per
pagar a aquelles persones que no puguin accedir a aquelles que
siguin gratuïtes per manca, evidentment, d'oferta dins la seva
zona i que hagin d'acudir a escoles privades i concertades que,
lògicament, han de facturar aquest tram no cobert per
l'ensenyament gratuït i, d'aquesta manera, farem una política
realment progressiva.

Igualment també proposam que, pràcticament destinant
els mateixos diners, és a dir, el cost fiscal calculat aplicat,
en lloc d'una reducció d'ingressos, d'una despesa que tengui
aquest sentit progressiu, de la instauració d'un fons de
beques per a aquelles persones que hagin de mantenir
estudiants universitaris fora de la seva illa. Ens sembla que
la reducció de 10.000 pessetes no farà variar a cap família
la decisió de poder mantenir o no un estudiant a la
universitat fora de la seva illa; 10.000 pessetes de reducció
a l'IRPF de cap manera podran variar una sola decisió; en
canvi, una política de beques que primi les persones de
menys ingressos i, fins i tot, aquelles famílies de classe
mitjana però que han de fer els comptes per arribar a final
de mes, que sí una política de beques pot incidir directament
en la decisió de si poden o no permetre's el luxe de mantenir
un fill o una filla estudiant fora de la seva illa, amb una
política adequada de beques poden permetre's obrir les
portes de la universitat que, de l'altra manera, fins i tot amb
la seva norma, en qualsevol cas tendrien tancada.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Grups parlamentaris que
vulgui fixar la seva posició sobre aquestes esmenes? Per
part del Grup Parlamentari Popular, Sr. Juaneda té vostè la
paraula. 

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo entenc que davant la
possibilitat de dur a terme o d'aplicar una sèrie de mesures
fiscals, de reducció d'impostos, idò cada grup, cada partit
polític amb la seva filosofia ho faria d'una manera i, en
aquest sentit, entenc les esmenes que es puguin haver
presentat a les propostes del Govern. Nosaltres ja, en
ocasions d'altres debats, vam dir que donàvem suport, que
vèiem bé aquesta bateria de mesures fiscals que proposava
el Govern, i que una part d'elles queda reflectida a la Llei
d'acompanyament, a la Llei de mesures tributàries i
administratives, i que una altra part, per aclarir una qüestió
a què ha fet esment aquí el Sr. Quetglas, una altra part
requerirà un projecte de llei específic en el sentit que les
mesures anunciades pel president del Govern en el debat de
la Comunitat, parcialment, una part de les mateixes vénen
en aquesta llei d'acompanyament perquè així pot ser i la
resta, altres mesures que tenen un altre caire, idò vendran
amb un projecte de llei específic.
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Però, com deia, nosaltres creim que aquesta proposta té una
cohesió interna, té una coherència, està destinada -i ja s'ha dit
en altres debats- té uns objectius molt concrets, està destinada
a col•lectius desfavorits, està destinada a reduir costos
d'insularitat, està destinada, també, a potenciar determinats
sectors de la nostra economia i creim que, donades les nostres
possibilitats que tenim a partir d'ara amb el nou sistema de
finançament, açò és una bona proposta, una proposta, a més,
valenta, si la comparam amb altres actuacions que han fet a
altres comunitats autònomes i, en aquest sentit, nosaltres la
defensam i l'hem defensada sempre.

Les esmenes que s'han defensat aquí, en quin sentit van,
bàsicament? Coincideixen els grups en aplicar una política de
despesa respecte a les escoles infantils, respecte als estudis
universitaris. Tractam de qüestions diferents; una cosa no lleva
l'altra, mesures tributàries, mesures de política tributària són les
que ha plantejat aquí el Govern i que nosaltres veim bé,
mesures de reducció, de redistribució de la càrrega fiscal. No
estam tractant aquí si hem de fer una política sectorial de
despeses a uns col•lectius determinats, sinó de quina forma, a
través de mesures fiscals, es fa una redistribució de les
càrregues o es primen o es potencien alguns col•lectius, alguns
contribuents. Per tant, una política de creació d'una borsa
d'ajudes per a escoles infantils, per a estudis universitaris, no és
incompatible amb una política tributària també, com la que es
proposa: La política sectorial, de despesa també es duu a terme,
no amb els termes que vostès proposen aquí, perquè, a més, ho
proposen a un lloc que no correspon, i es duu a terme amb els
programes corresponents de despesa, del pressupost de despesa.

Una altra qüestió també reiterada i sobre la que insisteixen
amb aquestes esmenes parcials és que s'apliquin mesures quant
al cànon de sanejament. Ja ho vam discutir una altra vegada,
nosaltres no creim que açò sigui un bon procediment per
distribuir adequadament aquesta rebaixa fiscal, i en el mateix
sentit que vam argumentar ja a un debat específic que vam tenir
sobre la qüestió, tampoc no ho creim convenient.

En definitiva, entenem que facin les seves propostes.
Nosaltres creim que moltes de les quals són equivocades, estan
mal enfocades, mal orientades, segurament la intencionalitat és
la millor però nosaltres continuam defensant la cohesió interna,
la coherència de les mesures proposades pel Govern, que
quedaran aprovades amb aquesta llei, i, per tant, ens veurem
obligats a rebutjar totes i cada una de les esmenes que s'han
presentat a aquest article 1. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

A l'article 2, s'hi mantenen esmenes, les presentades pel
Grup Parlamentari Nacionalista i pel Grup Parlamentari
Socialista.

En primer lloc veurem la 7092, la 7093 i la 7094, del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Sr. Alorda, té vostè
la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Cada una d'aquestes esmenes
pretén la supressió d'un dels apartats d'aquest article i, en
general, per tant, la supressió de l'article complet. També ja
vàrem anunciar en el debat a la totalitat que no estaríem
d'acord amb les propostes tributàries, de mesures de
bonificacions, que fossin no progressives i que, per tant,
afectassin igualment tots els ciutadans, amb independència
del seu nivell de riquesa. Creim que afavorir les grans
fortunes ben igual que les mediocres fortunes o les fortunes
inexistents, en aquest cas, no, perquè en successions, com
a mínim, hi ha d'haver un mínim per poder succeir, creim
que no és adequat i que és ben representatiu, per altra banda,
com deia el Sr. Juaneda, de les distintes polítiques i de les
distintes ideologies que hi ha.

Creim que un impost que grava l'herència és un tema
molt delicat, és un dels instruments jurídics més important
per garantir la igualtat d'oportunitats, per, d'alguna manera,
pal•liar aquestes desigualtats o, com a mínim, que no es
perpetuïn en el temps, sense mèrit, d'alguna manera, del
beneficiari, de qui rep aquest benefici, i, per tant, partint una
miqueta de la definició d'Aristòtil, que la justícia parteix de
tractar igual els iguals i desigual els desiguals, no ens pareix
bé tractar igual els desiguals.

En aquest sentit, no donarem suport a aquestes mesures
de l'impost de successions, i demanam la supressió d'aquest
article segon. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Socialista, que té presentada l'esmena 6848, té
la paraula el Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. La nostra esmena és exactament
coincident amb la presentada pel Grup Nacionalista,
supressió del punt dos de l'article, és a dir, suprimir la
reducció del cent per cent, és a dir, la desaparició de
qualsevol tipus de gravamen per a successions, en herències
d'habitatges, quan aquests no ultrapassin els 20 milions de
pessetes.
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Bé, això, anunciat així, sembla raonable, però hem de tenir
en compte diverses coses: primera, que avui en dia la reducció
ja està establerta en un 95%. Estam parlant, per tant, del 5%,
que, aplicat realment a un cas hipotètic i màxim, significa un
màxim de 7.650 pessetes menys d'impostos per a una persona
que ha vist incrementat el seu patrimoni amb un habitatge
valorat en 20 milions de pessetes. Això és la hipòtesi màxima,
si no hi hagués altre cabal hereditari, si hi hagués més coses, a
la millor arribaríem no més enllà de mil durets. És a dir, el cost
no arriba a cobrir probablement el cost del servei de mantenir...,
perquè estam parlant de reducció, no estam parlant d'excepció,
és a dir, s'ha de fer la declaració, s'han d'aplicar, eventualment
s'ha de procedir a les inspeccions oportunes, etc. Per tant,
entenem que passada una exempció del 95% a una del 100%,
amb un cost fiscal realment ridícul, pràcticament menyspreable,
però que té la virtualitat d'encarir el cost del servei i, al mateix
temps, perdre un control estadístic sobre les herències i sobre
una sèrie ininterrompuda, crec que es un cost fiscal que
realment no val la pena, per tant, en propugnam la supressió, a
més de les raons, a les quals ens adherim, exposades pel Sr.
Alorda. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, per part del Grup Parlamentari Popular...
Perdó, hi ha altres grups que vulguin fer ús de la paraula? Sr.
Grosske, perdó.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Per dir que donarem suport a
les esmenes presentades. La nostra posició és clara respecte de
la necessitat de suprimir l'apartat primer de l'article 2, en el
sentit que estableix una deducció fiscal sense que hi hagi cap
tipus de criteri progressiu darrera aquesta deducció, per tant, és
una deducció que s'aplica d'una manera indiscriminada a
qualsevol tipus de fortuna, i en aquest sentit no ens sembla
socialment adequada una política desfiscalitzadora d'aquestes
característiques, i respecte de l'apartat 2 de l'article segon,
nosaltres tenim una esmena matisada que varia el valor de
l'habitatge a partir del qual s'havia d'incrementar la deducció
fins al cent per cent, però, en qualsevol cas, davant la
impossibilitat de defensar aquesta esmena, ens estimam més la
supressió de l'aparatat 2 de l'article segon de la llei. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Apart de dir aquí també en el mateix
sentit que nosaltres creim que tota la proposta, en el seu
conjunt, el que és el títol I de la Llei d'acompanyament, té una
coherència, una coherència, i s'ha fet d'una forma global i
conjunta, i, per tant, s'ha quantificat en aquest sentit, i ho dic
perquè no acceptaríem tampoc esmenes a l'article 2, diré al Sr.
Alorda que afirmar aquí que amb aquesta mesura es beneficien
les grans fortunes, indica que o no s'ha llegit amb profunditat
l'article o té un desconeixement total del que és l'abast d'aquesta
reducció fiscal; no es pot afirmar d'aquesta manera, perquè es
fa exactament tot el contrari, no beneficiar les grans fortunes.

El Grup Socialista ha deixat ben clar aquí que no és partidari
de baixar els impostos. Ja sabem que la seva política no és
de reducció d'impostos, tenen una altra manera de fer
política en aquest sentit, però nosaltres sí que defensam
aquestes mesures, aquestes petites i modestes mesures a
l'Impost sobre successions, les quals estam segurs que
beneficiaran d'una forma molt clara aquest tipus de
situacions.

Per tant, tampoc no veim sentit ni justificació de cap
casta que se suprimeixin aquests apartats, i, per tant, no
votarem a favor de cap d'aquestes esmenes que s'han
presentat a l'article 2. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Passam a l'article 3, on es mantenen les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
6849..., perdó, 7095, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, i 6849, del Grup Parlamentari Socialista.

Per defensar aquesta esmena, Sr. Alorda, té vostè la
paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Amb aquesta esmena pretenem
també la supressió de tot l'article, que estableix un important
benefici tributari per a les transmissions dins el Parc Bit.
Entenem que és una llei-mesura, també dedicada a un sol
espai, que no és la manera adequada de plantejar una
exempció tributària, o una bonificació, en aquest cas.

Creim que el Parc Bit ha estat en tot moment un
compendi sobre com no s'ha de legislar. Es parteix sempre
del caràcter general que han de tenir totes les lleis, no amb
vista al supòsit únic. De fet, aquesta conseqüència duu que
els polítics en general, aquells que estan implicats en una
determinada decisió, sempre s'han abstenir quan els afecta
personalment, però mai dins un legislatiu, mai dins un
legislatiu, perquè s'entén, per allò de ser representant del
sobirà, però també perquè totes les normes són sempre de
caràcter general i no circumscrites, concretament.
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Quant a aquesta experiència del Parc Bit, llavors ho veurem
sobre el cap des Pinar, pareix que demà al matí hi pot haver una
llei per declarar d'interès social una benzinera, per exemple.
Pareix que de cada vegada més s'utilitzen les llei per a mesures
de caràcter urbanístic puntual. Creim que no es una mecànica
concreta allò que ha duit el Parc Bit, en aquest moment parlam
dels beneficis tributaris, i creim que la manera com es treballa
aquesta operació urbanística residencial amb la política del
Govern balear en seu de medi ambient, i no en seu de
telemàtica, sinó en seu..., tampoc no d'indústria, sinó de medi
ambient, dona la idea que s'ha ficat, per tant, dins una operació
de caràcter territorial i urbanístic, i no d'un altre sentit, creim
que ens anima a demanar la supressió d'aquest tracte
preferencial a la zona del Parc Bit. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, hi ha l'esmena 6849. Sr. Quetglas, té vostè la
paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Jo li voldria, dir, al Sr. Juaneda, a
propòsit de la defensa d'aquesta esmena, però com a rèplica
també a l'anterior, que efectivament, és a dir, amb el que no
estam d'acord nosaltres és que qualsevol rebaixa impositiva
sigui bona i positiva. Nosaltres creim en la capacitat de
redistribució mitjançant els ingressos i les despeses públiques,
i intentar corregir les tendències a la desigualtat que té el
sistema en què vivim, i la labor correctora dels desequilibris
que provoca la no presència, la inhibició, del Govern, i, per
tant, no estam d'acord que qualsevol rebaixa impositiva sigui
bona, i vostès, sí, per què?, perquè vostès privilegien els
privilegiats, perquè vostès beneficien els privilegiats, i
nosaltres, no.

I el cas del Parc Bit, que és d'allò de què parlam, n'és un
altre exemple.

Miri, la promoció del Parc Bit és una promoció urbanística
privilegiada afectada pel dumping, per un dumping en el qual el
Govern de la Comunitat Autònoma ofereix al mercat un
producte per sota del seu preu raonable que força la presència
i l'assistència d'empreses a aquesta promoció immobiliària del
Govern. On és el dumping?, el dumping està en les fortíssimes
inversions que el Govern està disposat a fer després de les grans
promeses que això seria una promoció que sortiria
gratuïtament, i ara, amb rebaixes fiscals, i aquestes rebaixes
fiscals només poden ser el principi, a la millor més endavant,
quan el Govern de la Comunitat Autònoma tengui capacitat,
encara més incrementarà els beneficis fiscals i, per tant, el
dumping d'aquesta promoció del Parc Bit. Nosaltres no hi estam
d'acord. No és que nosaltres estiguem en desacord amb una
promoció d'innovació tecnològica, estam en desacord amb el
privilegi de tramitació legislativa que ha tengut el Parc Bit, amb
els privilegis tributaris que vostès hi estan introduint i amb els
privilegis d'inversions públiques que la resta de promotors
immobiliaris d'aquesta comunitat autònoma no tenen, i, per
què?, perquè aquesta és una promoció que s'està convertint en
una promoció propagandística i emblemàtica del Govern del Sr.
Matas, i això és tot, i això, costi el que costi als ciutadans de la
Comunitat Autònoma, amb la qual cosa nosaltres, evidentment,
estam absolutament i completament en desacord. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Grups que vulguin fixar la
seva posició? Sr. Grosske, per part d'Esquerra Unida, té la
paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres estam
absolutament a favor de la supressió d'aquest article 3,
també havíem presentat una esmena en aquest sentit, i si
se'm permet, per no utilitzar els arguments que ja han estat
emprats, un altre: que se suprimeixi aquest article per no
desmentir el conseller d'Economia i Hisenda, qui va dir que
el Parc Bit no ens costaria res, a aquesta comunitat
autònoma.

Lògicament, si aplicam polítiques desfiscalitzadores,
aquest cost tributari s'ha d'apuntar al deure del Parc Bit, i,
per tant, s'ha d'apuntar al deure d'allò que ens costa posar en
marxa aquest projecte apuntalat i empès amb un èmfasi
digne de major causa per part del Govern de la Comunitat
Autònoma.

Per tant, simplement per  no desmentir el Sr. Rami,
nosaltres estam a favor de la supressió d'aquest article.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President. Moltes gràcies. Nosaltres ho hem dit
aquí moltes vegades, i ho tornarem a repetir, el Govern, i
amb el nostre suport, vol dur endavant una política clara de
diversificació econòmica, de potenciació d'un sector de la
nostra economia que creim que per a les nostres illes és un
sector de futur, que requereix un impuls per part de
l'Administració, que requereix una visió de futur, que és la
que ha tingut el Govern en aquest cas amb el tema del Parc
Bit, i com dic, ja ho hem discutit aquí moltíssimes vegades.

En aquesta llei d'acompanyament hi ha una més de les
mesures en aquest sentit. Ara, si vostès, per una banda,
comparen o confonen el Parc Bit amb una benzinera o
confonen el Parc Bit amb una promoció immobiliària vol dir
que no saben o no volen entendre, o no ho entenen, què és
el que pretén el Govern amb aquesta política, amb aquestes
mesures, i amb moltes d'altres que fa; no ho entenen o no ho
volen entendre. Crec que s'han contestat vostès mateixos en
quin sentit ens hem de pronunciar nosaltres sobre les
esmenes. Nosaltres estam segurs que no és una benzinera,
el Parc Bit, ni molt manco, ni s'hi pot comparar, ni és una
promoció immobiliària, ho hem defensat aquí, ho hem
explicat, per tant, vostès mateixos, com dic, han contestat
les seves pròpies esmenes, i, en aquest sentit, quasi no
m'esforçaré més a dir-los..., i simplement els diré que hi
votarem, evidentment, en contra. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Als articles 4, 5 i 6, no s'hi mantenen esmenes.

A l'article 6 bis, s'hi manté un vot particular. El vot
particular del Grup Parlamentari Socialista a l'article 6 bis del
dictamen com a conseqüència de l'aprovació de l'esmena 6519,
del Grup Parlamentari Popular. Per debatre aquest vot
particular, Sr. Quetglas, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Gràcies a una esmena del Grup
Parlamentari Popular s'autoritza el Govern que faci un text
refós on fiqui coses que dins l'ordenament jurídic de la
Comunitat Autònoma no existeixen, i, per tant, han d'inventar-
se-les. A mi me pareix que aquesta disposició revela una manca
de respecte i consideració institucional, si m'apuren a aquest
propi parlament.

Els preus públics a la Llei de taxes d'aquesta comunitat
autònoma han desaparegut, no existeixen, aquesta comunitat hi
ha renunciat, a instàncies del Govern, no l'hi ha imposat el
Parlament, els preus públics no existeixen, tot són taxes. Va ser
una adaptació de la Llei de taxes que es va fer per mor d'una
sentència del Tribunal Suprem que obligava a un aclariment de
tarifes, taxes i preus públics, i aquí vàrem optar per la idea que
els preus públics no estan regulats, cosa que potser sigui
correcta, jo entenc que és correcta.

Els preus dels productes de les empreses i dels serveis
públics que s'ofereixen en règim de concurrència no han d'estar
regulats, i la resta són taxes. Aquest és el model pel qual vàrem
optar. Què hem d'anar ara a autoritzar el Govern que dins un
text refós fiqui els preus públics que en aquesta comunitat no
existeixen!, primera; segona, què és un text refós?, un text refós
és agafar una sèrie de legislacions disperses i, sense tocar ni
una coma de l'esperit, respectant la literalitat del text, fer un
text únic, però, per descomptat, de cap manera inventar-se nova
legislació, això no és un text refós. I aquí deim al govern que o
s'inventi una nova legislació relativa als preus públics, que se
la inventi, perquè, efectivament, no n'hi ha, o  que faci una cosa
de contingut absolutament impossible.

Per tant, nosaltres demanam la retirada de la incorporació
d'aquest nou text, desafortunat, incorporat al dictamen per una
esmena errada del Grup Parlamentari Popular. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Grups que hi vulguin
intervenir sobre el vot particular?

Al títol segon... Perdó, Sr. Alorda, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Tan sols per apuntar que el nostre
grup, quan es va debatre la Llei de taxes, havia apuntat
aquest oblit de la llei que havia fet desaparèixer els preus
públics i no els regulava en lloc, i ja vàrem advertir també,
quan es va fer el text refós, que quan l'encarregat, el
Govern, encarregat de fer el text refós, cercàs tota la
normativa que havia de refondre, es trobaria que eren preus
públics, alguns dels quals, via llei, varen esdevenir taxes, i
alguns d'ells figuren dins els annexos com un canvi de
categoria, un canvi, d'alguna manera, de naturalesa jurídica,
però d'altres, no, i de fet, fins i tot preus de butlletins o preus
la interpretació dels quals seria, més lògicament, de preu
públic, atesa la sentencia del Tribunal, que no de taxa, han
quedat en aquest moment fora seu sistemàtica dins la Llei
de taxes del Govern, o aprovada en aquest parlament.

Per tant, entenem que és prudent la proposta que fa el
Partit Socialista, tot i que hem de reconèixer que és
important i necessari fer aviat aquest text refós, perquè els
preus públics que es cobren no s'han de deixar de cobrar i o
han d'esdevenir taxes, cosa que necessitaria una habilitació
legal expressa, o, com a mínim s'haurà de solucionar aquest
tema d'alguna manera tècnicament, pensam, més poc
esgarrada que com en aquesta que se'ns presenta amb
aquesta esmena que ha introduït el PP en ponència. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Juaneda, Grup Parlamentari Popular,
té la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Per dir al Sr. Quetglas que
continua mantenint o continua confonent el rang que tenen
les lleis d'aquesta comunitat autònoma. En altres
intervencions, ja ho ha fet. Considera que la Llei de
finances, que la Llei de taxes, està per damunt de la Llei
d'acompanyament, que tramitam en aquest moment; són
lleis que estan al mateix nivell. La Llei d'acompanyamednt,
i és el que es fa en aquest cas, regula, ordena, aclareix una
sèrie de qüestions que, donada la nova situació que s'ha
creat en matèria de taxes i preus públics, havien quedat
desfasades, simplement açò; és una mesura d'ordenació, de
regulació d'aclarir amb quin règim jurídic queda coberta,
quina cobertura legal es dóna a una situació que es venia
donant, i res més que açò.
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Per tant, continua caient en la confusió en mantenir aquest
vot particular, i no donar..., que és el que realment es pretén
amb aquesta esmena del Partit Popular, que, evidentment,
nosaltres consideram que és adequada, oportuna i que és en el
lloc que li correspon. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Al títol II, només normes que afecten el règim de la Funció
pública, no s'hi han presentat esmenes.

Als articles 7, 8 i 9, no s'hi mantenen esmenes.

A l'article 10, s'hi mantenen les esmenes del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM i Socialista.

Pel que fa al Grup Parlamentari Nacionalista, són les
esmenes 7098, 7099, 7096, 7097. Sr. Alorda, té vostè la
paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Aquest conjunt d'esmenes pretén
bàsicament evitar que la Llei d'acompanyament permeti un
ajornament sine die de la integració dins l'Administració
autonòmica del personal que ha vengut transferit amb motiu de
les competències en educació, o que s'hi han incorporat.

Pensam que aquest personal d'educació es un personal de
l'Administració autonòmica ben igual, no és un personal
estrany, i que, per tant, és imprescindible que dins l'any 98 es
prenguin totes les mesures escaients perquè també amb efectes
de l'1 de gener del 98 tengui la incorporació plena dins
l'Administració autonòmica, i que no es deixi a criteri
governamental quan es faran les normes reglamentàries
adequades per incorporar-lo dins el catàleg de llocs de feina, i
amb un decret específic per al personal docent; quan, com dic,
se li aplicarà la normativa de funció pública de l'Administració
autonòmica?

Per altra banda, creim que si una valoració objectiva del lloc
de treball valora un determinat càrrec, desenvolupar un
determinat lloc de feina amb ics pessetes se suposa que és el
sou, i aquest n'és el valor, d'aquell lloc de feina, i que des del
moment que s'ha decidit que realment vol allò, és quan s'ha de
pagar, i no que s'hagi de diferir aquest cobrament.

Sia com sia, està el nostre grup per qualsevol fórmula de
transacció dins la línia de les esmenes que ha presentat,
d'entrada, el Partit Socialista, però que també havíem presentat
altres grups, però que el Partit Popular s'ha mantengut
inamovible en no acceptar cap compromís de terminis sobre
quan és que s'ha de fer aquesta adaptació ni sobre acostar en el
temps l'equiparació salarial i l'homologació amb el personal de
l'Administració autonòmica.

Creim que és una mala solució, que, de fet, torna enrera
respecte de la que ja criticàrem respecte del personal de
l'Inserso l'any passat, perquè, com a mínim, en aquella sí
que hi havia uns terminis, es deia que dins l'any 97 s'hi
adequaria el catàleg, i ara fem una passa enrera, en comptes
de fer-la endavant.

Per tant, el nostre grup demanarà el canvi d'aquest article
en aquest sentit. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Socialista, hi ha les esmenes 6850, 6851, 6852.
Sr. Quetglas, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. El text actual de l'article 10
estableix que el personal transferit amb motiu del traspàs de
competències, serveis i funcions en matèria educativa a la
comunitat Autònoma mantendrà el règim jurídic i econòmic
i les condicions de treball de l'administració d'origen fins
que la Comunitat Autònoma, fins que el Govern, elabori i
aprovi una normativa específica, i que els efectes jurídics i
econòmics seran des de la publicació de la normativa.

Nosaltres entenem que aquesta redacció atorga un marge
excessiu de discrecionalitat al Govern de la Comunitat
Autònoma i deixa a aquest personal en una situació
d'expectativa, en qualitat que quan el Govern determini i,
sobretot, publiqui la normativa que decideixi aprovar de
manera absolutament unilateral.

El sentit de les nostres tres esmenes és únic, que, en
qualsevol cas, i per molt que sigui comprensible que el
Govern necessiti el seu temps per elaborar els catàlegs, per
fer les relacions de llocs de feina, per revisar totes les
qüestions derivades d'una transferència tan important,
quantitativament i qualitativament com aquesta, però que,
en qualsevol cas, els efectes de les decisions finals ho siguin
a partir de dia 1 de gener de 1998. Això és tot.

Pensam que és el que és just, que és el que és raonable,
i que, d'alguna manera és el que dóna una certa garantia, i
eliminarà moltes tensions en el procés d'aprovació i de
negociació d'aquests catàlegs, els quals, en qualsevol altre
cas, es veuran absolutament tensionats per la lògica pressió
d'aquelles persones que veuran que en qualitat quan s'aprovi
i en qualitat quan es publica, veuran o no homologades les
seves retribucions a les de la resta del personal de la
Comunitat Autònoma. Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Grups que hi vulguin intervenir? Per part del
Grup Parlamentari Mixt, Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Crec que aquest tema és important,
el de l'homologació salarial, i efectivament, des del Grup Mixt,
i concretament des de Els Verds, volem donar suport a les
esmenes que s'han presentat en aquest sentit, perquè pensam
que vénen a solucionar una discriminació, una discriminació
que es dóna especialment cap als professionals de
l'ensenyament, d'educació, que veuen que no se sap quan estarà
acabada aquesta normativa, per tant, podria ser que el govern
estigués dos anys a fer aquesta normativa,i fins que no acabàs
de fer-la, després no començarien a comptar els quatre anys
corresponents per arribar a l'equiparació total del cent per cent.
Per tant, és obvi que hi ha una discriminació.

Si no ho record malament, crec que va ser l'any passat quan
s'hi va incorporar el personal d'Inserso, per exemple. A un
article similar, s'hi deia que aquesta normativa estaria elaborada
en el termini màxim d'un any, en canvi, aquí no hi ha terminis.
Pensam que això és discriminatori.

Per altra part, també pensam que el fet que s'hagi
d'homologar en quatre anys, a raó d'un 25% anual, és excessiu,
hauria de ser en un temps inferior.

Per tant, donarem suport a aquestes esmenes. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Grosske, té vostè la paraula, pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies. Molt breument, per no allargar la
intervenció.

Nosaltres pensam que la homologació del personal transferit
de l'ensenyament és un esforç financer important per a la
Comunitat Autònoma, i que es poden plantejar diversos
escenaris respecte dels terminis d'homologació. Nosaltres tenim
la nostra proposta, altres grups han exposat aquí la seva.

Anuncii que nosaltres donarem suport a les esmenes
presentades, però, en qualsevol cas, sí que m'interessa
remarcar en aquesta intervenció que la situació en què es
posiciona aquest personal a partir d'aquesta llei, si no es
modifica, és realment molt difícil d'assumir; és a dir, una
llei on es planteja una homologació sense terminis, perquè,
a la pràctica, el que ve a fer aquesta llei és plantejar aquesta
homologació sense terminis, sense cap tipus de garantia
respecte si aquesta homologació es produirà l'any que ve,
d'aquí a dos anys, d'aquí a tres, d'aquí a quatre, d'aquí a cinc,
d'aquí a sis, d'aquí a set o d'aquí a vuit, això no és una llei
presentable.

Que es faci l'esforç que s'estimi necessari fer, que es
fixin els terminis que s'estimi oportú fer, però el que no és
presentable, el que no es pot pensar que tengui una acollida
mínimament favorable ni entre l'opinió pública ni molt
manco entre el personal afectat és una llei que ni tan sols
que es plantegi uns compromisos clars respecte dels
terminis d'homologació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Ja s'encarregarà el
Govern que l'homologació d'aquests funcionaris no passi
d'aquí a vuit anys, estam segurs d'açò. En qualsevol cas, he
de dir que la redacció, que el redactat d'aquest article 10 no
és un redactat capritxós, sinó que respon a respectar una
situació que hi ha fixada amb caràcter general, no es pot,
com proposen vostès a les seves esmenes, excepcionar una
situació per a aquest tipus de funcionaris, sinó que s'ha de
moure aquesta llei en el marc general que hi ha establert per
als altre casos, no es poden crear ni causar greuges
comparatius, i, per tant, el procés d'homologació a seguir és
el camí que ve fixat a l'article 10.

En qualsevol cas, he de dir també que no és una
obligatorietat immediata, és una voluntat del Govern
impulsar aquest procés de revisió dels llocs de feina, i en
aquest sentit les esmenes que fan referència a l'aplicació, en
el moment en què hauran de ser aplicables les mesures que
s'adoptin en aquest sentit, referides a 1 de gener del 98, no
pot ser així de cap manera, es conculquen tots els principis
de la funció pública. En el moment en què elaborin els
catàlegs, es faci la valoració dels llocs de feina, s'adoptin les
resolucions, l'estatut docent dels funcionaris transferits, en
aquest moment, i quan es produeixin els efectes jurídics, es
valoraran també els efectes econòmics. 
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Per tant, creim que ha de ser així, creim que està ben recollit
de tal manera a la llei. No pot ser d'una altra manera, creant un
efecte retroactiu a 1 de gener de 1998.

Per altra banda, el procés d'assumpció d'aquesta càrrega per
part del Govern, creim que, donades les circumstàncies i donat
l'important esforç que suposa en aquest cas, és adequat assumir-
lo amb un procés gradual de quatre anys, a raó d'un 25% anual,
i no acceptaríem la proposta que sigui en dos anys, a raó d'un
50% anual.

Per tant, com dic, crec que l'article 10 està redactat amb els
termes que correspon, acceptar les esmenes seria conculcar
alguns principis elementals i, en qualsevol cas, generar greuges
comparatius amb altres col•lectius, i en aquest sentit, no podem,
de cap manera, donar-los suport, i mantendrem el text tal com
ve a l'informe de la comissió. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

A l'article 10 bis i 10, no s'hi mantenen esmenes.

Al títol tercer, normes que afectes diversos règims
administratius, tampoc no es mantenen esmenes. 

A l'article 11 es manté l'esmena presentada pel Grup
Parlamentari Socialista número 6853. Sr. Quetglas, té vostè la
paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Aquesta és una esmena que afecta els
articles 11, 12, 13 i 14, que demana la supressió de tots ells, i
és canviar-los per un que encomana al Govern la redacció d'un
nou text de la Llei d'empreses públiques, d'ens autònoms i tots
els ens amb personalitat pròpia que depenen del Govern. Per
què això? Aquesta és una llei que podem dir de manera clara i
ja rotunda que ha quedat obsoleta i rotundament desfasada, és
una llei que a base de successives modificacions -em costa molt
recordar un any de tramitació pressupostària que aquesta llei no
hagi sofert alguna modificació- ja ha quedat rompuda en la seva
pròpia coherència interna, i ha quedat desfasada en relació a la
normativa que dins l'àmbit espanyol tant com dins l'àmbit
europeu, ha assenyalat uns límits distints i precisos, distints dels
que hi havia quan aquí es va fer aquesta llei reguladora del
sector públic, i que necessita per tant una adequació que sigui
coherent, no una adequació sobre la base d'anar posant pegats
a cadascuna de les coses que es veuen que fallen cada any de la
Llei de pressupostos o la llei d'acompanyament.

Nosaltres demanam un nou text d'entitats autònomes i
vinculades perquè, ja dic, no hi queda pràcticament res de
l'original, i la sistemàtica està rompuda. Tant és així que dins
aquest propi pressupost al qual aquesta llei acompanya, la
pròpia sistemàtica divisòria de la Llei d'entitats autònomes no
està respectada. La taxonomia de la Llei no està reflectida.
Aquí ens parla el pressupost per a 1998 d'entitats autònomes,
ens de dret públic, societats públiques, i després la resta no
pressupostària, empreses vinculades, etcètera. Aquesta és una
sistemàtica que no és la de la llei vigent d'entitats i d'empreses
públiques. 

Per tant, queda tan clara la inadequació d'aquesta llei a
la realitat que ni tan sols el Govern a la Llei de pressupostos
la respecta. Per tant, és absolutament necessari acabar amb
aquesta contínua confusió, redactar un nou projecte, un
projecte modern, un projecte que ordeni i que disciplini el
sector públic autonòmic, que l'adeqüi a les noves directives
europees, a la nova legislació que amb motiu d'aquestes
directives europees s'ha fet amb caràcter marc o amb
caràcter bàsic dins l'Estat, i que tenguem per fi una llei
ordenadora del sector públic autonòmic, que el faci eficaç,
modern, que elimini tota la plaga de problemes que ha
tengut al llarg de tots aquests anys, problemes de tot tipus,
problemes administratius, problemes de gestió, problemes
d'amiguisme, de gestió personal, etcètera; i el convertim
efectivament en un sector públic al servei dels ciutadans de
la Comunitat Autònoma.Gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Grups que vulguin fixar posició?
Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Juaneda. Perdó, per part d'Esquerra Unida de les Illes
Balears té la paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Simplement per anunciar
el nostre vot afirmatiu a aquesta esmena, perquè estam
efectivament d'acord amb la necessitat de modificar aquesta
llei, però en qualsevol cas estaríem en desacord que la
determinació d'aquesta modificació es fes a través de la Llei
d'acompanyament, i en aquest sentit nosaltres som partidaris
de suprimir una bona part dels articles que vénen a
continuació, bàsicament per aquesta raó i de vegades per
d'altres. Però en qualsevol cas sí que ens sembla oportú
donar el mandat al Govern per elaborar un projecte de llei
que modifiqui la normativa legal que modifiqui la
normativa legal que regula aquesta qüestió, però no ens
sembla oportú de cap de les maneres que via llei
d'acompanyament a aquest títol s'intenti modificar una
vegada més aquesta llei. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Juaneda.
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EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que el sector públic està
ordenat en aquesta comunitat autònoma, està perfectament
ordenat. Aquí estam tractant una qüestió puntual i que nosaltres
creim urgent, i que per tant amb aquesta llei d'acompanyament
és oportú introduir una modificació puntual, una mesura
concreta que es refereix únicament i exclusiva als mecanismes,
als sistemes de control de les empreses públiques, què és, que
no està d'acord amb açò, o troba que ho podem demorar, o ho
podem tractar amb una reforma global del sistema públic
d'aquesta comunitat autònoma? Nosaltres creim que la forma
immediata i l'instrument adequat perquè entrin en vigor
aquestes mesures, aquesta voluntat del Govern d'ampliar i
introduir nous sistemes de control d'aquestes empreses
públiques és aquesta llei d'acompanyament.

Per tant, i com que ja en altres ocasions i en comissió hem
defensat l'oportunitat o no, el contingut que ha de tenir una llei
d'acompanyament, no insistiré en aquests arguments. Mantenim
la nostra postura de no suprimir els articles que fan referència
a aquesta qüestió i, per tant, rebutjam l'esmena del grup
Socialista. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. A l'article 12 no s'hi mantenen
esmenes. A l'article 13 s'hi manté l'esmena 7100 del grup
parlamentari Nacionalista-PSM. Per defensar-la té la paraula el
Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Realment no donam suport a cap
article d'aquest títol III, sobre normes que afecten diversos
règims administratius. Ja ho apuntarem, a més, vàrem demanar,
vàrem transaccionar dient que retiraríem l'esmena a la totalitat
si es retirava aquest títol, perquè creim que no és el més
apropiat d'aquesta llei-magatzem, i això no obstant, tot i donar
suport a l'esmena a la totalitat que ha presentat en aquest sentit,
a aquests tres articles, el PSOE, nosaltres ens abstendrem en els
articles 11 i 12 perquè, d'alguna manera, certament, millora el
control sobre les empreses públiques, cosa que era ben
necessària per veure si adreçam el desgavell, l'ordre -està
ordenat, no sé si està ordenat i cal controlar-ho més, en
qualsevol cas se n'han hagut de dissoldre un parell, i hi ha hagut
moltes sol•licituds de comissions d'investigació-, però, en tot
cas, per si aquest ordre es pot millorar -nosaltres som
absolutament conscients que això és així- ens abstendrem en els
articles 11 i 12.

No és el cas de l'article 13, perquè la nostra esmena és de
supressió, i és de supressió perquè, en línia completament
diferent de la que van els 11, 12 i, fins i tot el 14 -llavors
parlaríem del 21, perquè n'hi ha un altre d'empreses públiques,
que està cinc o sis articles més avall-, en aquest cas, en aquest
article 13, se sostreuen al Parlament unes competències que té
atribuïdes en aquest moment, que creim que són de prou
transcendència: dissoldre entitats autònomes o empreses
públiques, autoritzar la pèrdua de posició majoritària en el propi
Govern -la pèrdua de la posició majoritària creim que és una
decisió delicada, interessada- en societats civils i mercantils...
Són decisions, com dic, de prou transcendència i, atesa la fama
que ha arribat a tenir la gestió d'aquestes empreses públiques,
no ens sembla molt adequat sostreure aquesta competència al
Parlament per lliurar-la al Govern.

Més enllà d'això hi ha un element de tècnica legislativa
que trobam deplorable, i que hem de dir aquí: a l'article 14,
afortunadament, s'ha admès una esmena del PSM, per
millorar-lo. Com que a l'article 13 demanàvem la supressió
completa, i no hem presentat propostes de millorar, no hi ha
hagut ocasió i la veritat és que el PP, tot i acceptar, o
assumir o dir-nos que era veritat que s'havia de millorar, no
presenta cap redacció. En què consisteix? Significa que
aquesta llei farà remetre la llei d'empreses públiques, una
vegada modificada, a una llei d'acompanyament dels
pressuposts del 96, sense dir que diu aquesta llei del 96. El
que diu és, precisament, que per a l'any 96, i només per al
96, s'autoritzava el Govern a tenir aquestes atribucions. Ara
farem que una llei de caràcter general es remetrà a una llei
d'acompanyament de l'any 96 que no figura a cap
recopilació legislativa a l'ús, perquè les lleis
d'acompanyament no es recopilen -per exemple, en la
darrera recopilació que ha fet el Govern Balear en el totxo
que se'ns ha lliurat, només en castellà, no hi figura aquesta
llei- i, per tant, de cada vegada resulta més mal d'entendre
com funciona el sistema.

Jo els agrairia que, una altra vegada, com els hem dit en
ponència i en comissió, tenguin, com a mínim, la diligència
de traslladar al text allò que volen que digui l'article, perquè
creim que tots ho agrairem. En tot cas, com que la nostra
postura és contrària al contingut, i no sols a la forma,
d'aquest article, defensarem l'esmena de supressió. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Grups que vulguin intervenir? Per
part del grup Popular, té la paraula el Sr. Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Ja hem dit, en la intervenció
anterior, que eren un seguit de mesures de millora de control
de les empreses públiques i, per tant, el seu contingut va en
aquest sentit, i nosaltres el mantenem de qualsevol manera.
En qualsevol cas, en aquest cas concret, l'esmena de
supressió a l'article 13 suposaria restituir una situació que
era incongruent, perquè amb aquest articulat nou s'elimina
una contradicció que hi havia, una contradicció de caràcter
tècnic, legal, entre la llei 10/85, i la llei 3/89, quant que
s'establien mecanismes diferents per a una mateixa qüestió
i, amb aquesta redacció de l'article 13, es resol aquesta
incongruència. Per tant, nosaltres creim que l'hem de
mantenir. En qualsevol cas, amb l'esmena a l'article 14 que
hem aprovat, com ha dit el representant del PSM, també es
clarificava en quins termes quedava redactat aquest tema.
Per tant, votarem en contra d'aquesta esmena perquè creim
que s'ha de mantenir tal com ve redactat el text per a la
clarificació, per les millores que suposa quant als sistemes
i mecanismes de control de les empreses públiques. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. A l'article 14 no s'hi mantenen
esmenes. A l'article 15 s'hi mantenen dues esmenes: la 7102 del
grup parlamentari Nacionalista-PSM, i la 6854, del grup
parlamentari Socialista. Per defensar l'esmena 7102 del grup
parlamentari Nacionalista-PSM, té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats: el
PSM demana la supressió d'aquest article 15 que preveu eximir
de la llicència d'activitats aquells negocis que requereixen
autorització de la Conselleria de Turisme. És una amnistia d'un
tram d'una llicència municipal que no podem compartir,
sobretot tal i com es planteja. Se'ns diu que hi ha un problema,
que molts negocis estan oberts sense comptar amb la preceptiva
llicència municipal i que això, en part, respon a una actitud
tolerant per part de l'administració municipal que, a l'hora
d'obrir, no va exigir aquests permisos i que , per tant, s'ha creat
una certa situació entre el desconeixement dels empresaris, la
tolerància municipal, que ara resulta difícil d'adreçar en el sentit
de demanar els (...) i els (...) a aquests empresaris.

El nostre grup no negarà el problema, perquè és evident. És
evident, i és general. Per això pensàvem que era molt més
apropiat un estudi i una motivació més important que la que
s'aporta i de més àmplia visió. La primera pregunta que ens
plantejam és que, si aquesta problemàtica és comú i és general
a tots els negocis de les Illes Balears, per què se circumscriu al
sector turístic la solució? Tots som conscients que la PIMEM
ha treballat molt perquè una solució semblant es fes extensiva
a tots els negocis de les Illes Balears. Per què només el sector
turístic? No ens han donat aclariments, ni en ponència ni en
comissió, d'aquesta amnistia parcial, i no creim que hagi quedat
motivada aquesta situació. El nostre grup, conscient del
problema, va oferir, ja des de l'esmena a la totalitat, un debat,
un esperit d'intentar resoldre aquestes situacions, però,
realment, ens hem trobat un camí absolutament paral•lel per
part del Partit Popular, que havia de salvar aquest sector en
concret.

Se'ns diu que, com a mínim, aquesta gent, aquests negocis,
tendran permís d'autorització de la Conselleria de Turisme.
Però és indubtable que aquests dos permisos no fiscalitzen el
mateix. Perquè si fiscalitzassin el mateix, no importaria fer-ho
només amb caràcter retroactiu, per als que ja existeixen en
aquest moment, sinó que es faria per sempre. Es diria que fins
ara es demanaven dues llicències i que a partir d'ara només se'n
demanaria una. Nosaltres preferiríem que fos la municipal i, en
tot cas, que informàs la Conselleria de Turisme, per respecte a
l'autonomia municipal, perquè aquesta és una competència
clàssica, històrica, per ventura de les més immemorials que té
l'administració local -com a mínim dins l'Estat espanyol- i, per
tant, creim que, si se n'havia de suprimir una de les dues, millor
suprimir l'autorització de la Conselleria de Turisme.

Però queda molt palès que no es mira el mateix quan, a
partir de demà, o millor dit, les posteriors als 5 anys, hauran
de tornar a demanar els dos permisos. Per tant, no és una
eficàcia burocràtica, són unes ganes d'una amnistia
controlada, per un sector controlat, i només amb caràcter
retroactiu.

Se'ns diu que la llei no eximeix de complir tots els
requisits. De fet, l'esmena presentada en ponència ha
millorat notablement el despropòsit de l'article 15 que duia
el projecte de llei, que era absolutament infumable, per uns
propòsits impossibles, i d'impossible aplicació.  Ara bé, no
hi haurà cap moment de fiscalització que allò que mira la
llicència d'activitats -que és, recordem-ho, requisits medi
ambientals i sanitaris- es pugui veure si ho compleix o no
aquest negoci. Creim que, a aquestes altures de
conscienciació ciutadana, en els quals, a més, lluitam per un
pla de modernització, per ser més exigents amb aquestes
matèria, eximir del compliment en matèria medi ambiental
i sanitària o, millor dit, eximir d'un permís que controla el
compliment d'aquests requisits, creim que no és adequat. A
més, es diu "els oberts fa cinc anys", per què cinc i no set,
o deu? O per què no d'ençà que es va aprovar la llei
d'activitats classificades en aquest Parlament? Tot plegat
resulta bastant aleatori.

Se'ns diu, a més, "sempre i quan l'ajuntament no hagi
demanat llicència en el moment de l'obertura". Per tant, un
ajuntament diligent ha perjudicat, des del punt de vista de la
llei, els seus ciutadans o els seus empresaris. Dic perjudicat
perquè la llei percebo aquest permís com una espècia de
trava burocràtica, com una nosa burocràtica, i no com una
veritable fiscalització municipal, que creim que és el que ha
de ser. És, pensam, una mala solució. Nosaltres voldríem
cercar alguna fórmula molt més general i que, de totes
maneres, sempre hi hagués un acte d'inspecció que garantís
que es compleix tota la normativa, i ens sembla absurd que,
ja que estam intentant ser cada vegada més exigents en
aquests aspectes, ara es declari una amnistia. No hi ha dubte
que el sector hoteler té capacitat d'actuació, es permet fer
algun regal de promoció bastant interessants i, en
conseqüència, qui té per això deu tenir també per adequar
els seus negocis a una llicència i permisos municipals, i no
fer ara de menys a aquells ajuntaments que, amb tot
coneixement de causa i amb tota diligència han exigit
projectes i han exigit tot això en els seus municipis
costaners. Creim que és un greuge, el greuge contra el qual
clamava el Sr. Juaneda fa cinc minuts, creim que aquest
greuge ara es produeix entre negocis i entre idèntics negocis
de distints municipis.
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Per tant, creim que aquesta solució ha estat poc
reflexionada, poc pensada, i que si en volen parlar amb
coneixement de causa, dient a quants negocis afecta, i una
solució pactada, consensuada, i més assenyada i amb més
exigència per part dels negocis, en parlarem. Així com ve a
l'article 15, en demanam la supressió. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Per defensar l'esmena 6854 del grup
parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats: feim nostres els
arguments que acaba d'exposar el portaveu del grup
parlamentari Nacionalista. Efectivament, en tràmit de comissió
aquest text ha estat corregit i s'ha suavitzat moltíssim. No hem
d'oblidar que la redacció original deia que l'obtenció de
l'acreditació que els establiments turístics que no necessitaven
llicència d'obertura en el moment de la seva instal•lació,
significaria la no exigibilitat d'aquesta llicència dins cap àmbit,
ni estatal, ni autonòmic ni local -era una espècia de patent per
sempre. Això s'ha suprimit, i contràriament s'ha introduït que
l'obtenció d'aquesta autorització no significa la no exigibilitat
de la normativa legal a aquests establiments, cosa que,
evidentment, suavitza, de manera important, el contingut
absolutament aberrant que tenia l'article.

Però així i tot, nosaltres continuam propugnant la seva
supressió perquè es produeix, com ja s'ha dit, una triple
discriminació. La primera discriminació, com ja s'ha dit, és per
què aquesta amnistia, aquesta benevolència especial, d'eximir
de l'obtenció de llicència d'obertura els establiments antics,
només fa referència als de sector turístic, quan tots sabem que
els sectors afectats per aquesta circumstància s'extenen molt
més enllà del sector turístic. Per tant, hi ha una discriminació
incomprensible.

Segona discriminació: dins el sector turístic, evidentment,
queden discriminats aquells establiments que han fet un esforç
per adequar la seva estructura, per adequar el seu establiment
a la normativa i l'obtenció de la llicència a aquells que no ho
han fet, que veuen ara premiada la seva negligència, el seu
incompliment de la llei. També, efectivament, és una
discriminació cap al comportament d'aquells ajuntaments que
han estat més diligents en l'exigència de l'adequació dels seus
establiments, premiant aquells que han tengut una actitud
passiva, una actitud d'escàs estímul als seus establiments per a
la seva modernització i adequació.

Estam d'acord que hi ha un problema i estam d'acord que
s'ha d'abordar però, així com ho fa aquest projecte d'article, no
és la manera adequada i, per tant, propugnam i mantenim la
seva supressió, malgrat la seva suavització. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Grups que vulguin intervenir? Per
part del grup parlamentari Mixt, té la paraula el Sr.
Balanzat. 

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, aquest article 15 és
una clara amnistia -ja ho han dit els portaveus que m'han
precedit, als quals vull anunciar que tendran el suport del
diputat que els parla a les seves respectives esmenes-, és
una clara amnistia al sector hoteler, una amnistia si es vol
dir dolcificada en el tràmit parlamentari, però una amnistia
en definitiva. Jo em deman per què aquesta amnistia al
sector hoteler? Per què no es prenen els mateixos criteris,
per exemple, pels tallers mecànics, o per les carnisseries o
per altres sector? Per què justament aquest favoritisme cap
al sector turístic? És curiós.

Per no reiterar, jo crec que, efectivament, és
discriminatori respecte d'aquests altres sectors econòmics,
que no es veuen beneficiats per aquest tracte de favor que
pretén el Govern Balear i, per tant, pensam que s'hauria de
retirar de manera fulminant aquest article. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Balanzat. Per part d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, té la paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Simplement per deixar constància
que nosaltres votarem favorablement a aquestes esmenes de
supressió, primer perquè, lògicament, aquest no és el canal,
el vehicle legislatiu adequat per modificar la normativa.
Segon, perquè existint un problema real i objectiu, pensam
que això s'ha de tractar amb molt delicadesa, precisament
per evitar les discriminacions que aquí es plantegen entre
sectors econòmics i, sobretot, perquè són molt delicades les
mesures que, en un moment determinat, primen aquells que
no han fet l'esforç d'adequar-se la normativa i castiguen
indirectament aquells que sí han fet aquest esforç. És per
tant un tema delicat, un tema que seria susceptible de
tractament legislatiu però, en qualsevol cas, no d'aquesta
manera ni en aquests moments. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Per part del grup Popular, té la
paraula el Sr. Juaneda.
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EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Sembla que tots els grups reconeixen
que hi ha un problema, per altra part diuen que això suposa una
amnistia, que causa greuges comparatius, que són
discriminacions, però cap dels grups polítics que presenta
l'esmena de supressió en presenta una d'alternativa, un nou
redactat. No reconeixem que hi ha un problema? Com l'hem de
resoldre? Nosaltres feim una proposta, reconeixem que hi ha
una situació problemàtica, hi ha una situació d'inseguretat
jurídica i nosaltres, amb aquest article, la resolem, li donam una
sortida i, en cap cas, no és una amnistia. Es tracta de resoldre
un tema d'inseguretat jurídica, no té cap sentit que establiments
que fa més de cinc anys que estan oberts, que en el moment que
es varen obrir no s'exigia la llicència municipal d'obertura, no
té cap sentit que ara se'ls exigeixi.

Per què al sector turístic? Precisament perquè els requisits,
els tràmits i la documentació que es requereix per part de la
normativa turística, els requisits i les autoritzacions que s'han
concedit per part de la Conselleria de Turisme, són molt
exhaustives, són molt completes i garanteixen que l'establiment
està en unes condicions adequades. El simple fet que en el
moment de l'obertura no els era exigible la llicència municipal,
això crea una situació d'inseguretat que creim que no es pot
mantenir. Per això excepcionam vincular aquest article, aquesta
redacció a situacions de discriminació quant que els empresaris
que s'han modernitzat es veuran perjudicats... No té res a veure
una cosa amb l'altra. Els processos de modernització,
d'adaptació de les instal•lacions a la normativa turística són els
mateixos. Ja dic: simplement es corregeix una situació
d'inseguretat jurídica. En qualsevol cas, com que demanen la
supressió, nosaltres no estam d'acord a suprimir aquest article.
Creim que és una solució a un problema real que vostès
mateixos han reconegut. Si haguessin presentat alternatives, les
haguéssim pogut discutir però, frontalment suprimir l'article,
nosaltres no hi estam d'acord. Per tant, no votarem a favor de
cap de les esmenes que proposen aquesta supressió. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda.  A l'article 16 no s'hi mantenen
esmenes i, a l'article 17, s'hi mantenen dues esmenes: la 7105
del grup parlamentari Nacionalista-PSM i la 6856 del grup
parlamentari Socialista. Per defensar l'esmena 7105 del grup
parlamentari Nacionalista-PSM, té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats: aquest
article 17, sobre Cap de Pinar -supòs que ja n'han parlat en
altres ocasions, no sé si ara el Sr. Juaneda ens demanarà que, en
comptes d'una esmena de supressió haguéssim duit una
fotografia de l'indret alternatiu, o alguna cosa d'aquesta mena.
Jo crec que qui governa ha de governar i, en tot cas, ha de
demanar la col•laboració dels altres grups, però fins a un punt.
Resulta ja sorprenent que dient que determinades mesures no
s'han de prendre a través d'una llei d'acompanyament, es
demani la col•laboració per resoldre un tema complex a través
de la llei d'acompanyament precisament. I si no no hi ha
col•laboració. Nosaltres l'oferim, i en parlaríem en molts altres
llocs.

El nostre grup -referint-nos expressament a aquest article
17- té coneixement de l'entrada en aquest Parlament de
9.200 signatures demanant que no s'aprovi aquest article de
la llei. Mentre, dilluns que ve hi haurà un ple a l'ajuntament
d'Alcúdia en el qual, sembla, es debatrà una moció del Partit
Socialista -en tot cas, ja en donaran més aclariments- en la
qual es demana que no s'aprovi aquest article. Són mostres,
com a mínim, que difícilment es pot dir que l'ajuntament ha
controlat el procés i el procediment que s'havia de seguir per
fer possible aquesta residència de Cap de Pinar. Ens podrien
demanar, ens agradaria que constàs a la documentació
enviada pel Govern amb el projecte de llei, què en pensa la
comissió de seguiment, de l'acord d'intencions? Seria una
pregunta vana, perquè la comissió de seguiment encara no
està constituïda, per tant no ho sabem.

El Govern, creim, encara que només sigui per veure que
té una contestació sobre el procediment respecte del que
havien donat suport, hauria de tornar enrera en aquest
procediment. Aquest procediment pretén declarar d'interès
general una edificació de la qual no sabem res, un procés
absolutament innovador, no vist, -es declarava un espai
d'utilitat pública, però mai un edifici sense veure un
projecte, un avantprojecte, alguna cosa, no el veim, i el
declaram d'interès general. Només se'ns diu on es
localitzarà, tret de l'ajuntament d'Alcúdia del debat sobre la
ubicació, perquè aquesta llei dibuixa davant la cala on se
situarà.

A més és un procediment que elimina la possibilitat del
tràmit d'informació pública. L'avanç de directrius parla -
crec- a 30 llocs de la necessitat de la participació ciutadana,
de fomentar dins les decisions d'ordenació del territori, dins
les decisions urbanístiques que hi hagi opinió que es pugui
expressar. Aquesta llei sostreu un tràmit clàssic de qualsevol
interès general, que és la informació pública quan, en
realitat, creim que és indiscutible que hi ha hagut una
contestació social a aquesta decisió.

Precisament, el batle que, amb tal condició, més o
menys, es va presentar en el debat a la totalitat, ens deia un
tant aïrat -d'alguna manera a la cañellista manera- on eren
les firmes, on eren els que votaven en contra. Estan
presentades, creim que ara s'han de tenir presents. De tota
manera, ja el portaveu del Partit Popular se'n va encarregar
de desacreditar les firmes, de dir que sempre érem els
mateixos que firmàvem, etc. Per tant, jo admetria el repte,
i creim que, tot i que sigui un interès de tots els mallorquins,
val la pena deixar-nos estar, si tots coincidim -el nostre
grup, com a mínim, hi coincideix- en deixar en mans dels
alcudiencs la decisió de si un espai propietat de l'ajuntament
d'Alcúdia ha de ser o no destinat a residència d'alts càrrecs,
que hi hagi un referèndum. Jo crec que serà difícil que el
Partit Popular negui que hi ha unes causes -com a mínim hi
ha una sospita raonable que una part de la població, una part
important de la població no hi està d'acord. Anem a les
urnes i clarifiquem-ho.
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En qualsevol cas, creim, des del nostre grup, que no estam
d'acord ni amb la forma ni amb el contingut. No hauríem de
tornar, podem tornar a repetir una vegada més i citar les
autoritats més desenvolupistes d'aquest país, com era el Sr.
Jeroni Saiz, citar-lo textualment, que sempre ve de gust, quan
deia que el veritable interès públic del Cap des Pinar és
preservar els seus valors naturals. Així ha quedat demostrat
posteriorment l'any 85, amb la declaració d'anei d'alta
protecció, on l'avanç de Directrius d'Ordenació del Territori no
hi deixen fer res, ni residències d'alts càrrecs, com ara mateix
no es pot fer, d'ençà de la declaració de sepa, i creim que és
molt més interessant una protecció integral, una protecció que
consideram que seria compatible amb una certa entrada
racional, amb una escola de natura i amb un ús diguem-ne dels
que les Directrius d'Ordenació del Territori assignen a aquesta
mena d'espais. En aquest sentit, compartim la filosofia que en
fa l'avanç.

Per altra banda -i acabam, Sr. President-, estam convençuts
que hi ha altres indrets a Mallorca molt més interessants per a
aquest ús bàsicament, com dèiem, perquè es pot rehabilitar
patrimoni, i així, arreglam dos problemes d'un cop, un
patrimoni importantíssim que se'ns fa malbé, mentre que no
feim una construcció inexistent a una cala verge d'Alcúdia.
Creim que és un plantejament diferent. I per altra banda, si hem
de triar amb recursos, ja ho avançam, ens interessa molt més
promocionar patrimoni cultural, uns pobles perfectes, que facin
ganes de visitar, un paisatge, uns espais naturals, que no
aquesta incidència tan important amb l'arribada de VIP'S que
sembla que, tant el sector, pel que veig jo ara, amb regals que
tornen estar damunt la palestra, com amb residències, crec que
és un element propagandístic al qual es dóna molta
d'importància, nosaltres no la negam, en el cas de la residència
d'alts càrrecs, ens semblaria bé, ara, si es pot triar, si s'ens
obliga a triar entre protegir, desclassificar territoris perquè hi
hagi realment indrets paradisíacs dins l'illa de Mallorca, si se'ns
fa triar entre rehabilitar patrimoni cultural per realment poder
fer les fotos dels cartells de propaganda, si se'ns fa triar, ens
quedarem amb això. Creim que no cal, creim que la residència
d'alts càrrecs també pot ser una línia, però es pot compaginar
amb aquesta que nosaltres deim, en comptes d'anar-hi per una
línia diametralment oposada.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Per defensar l'esmena 6854 del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Quetglas, perdó, el
Sr. Antich.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
bàsicament en la mateixa línia que el Sr. Alorda dir que
nosaltres demanam que se suprimeixi aquest article ja que
tampoc no estam d'acord ni amb la forma de com es vol dur
a terme aquesta residència a Cap des Pinar, ni amb el
contingut d'aquest article; no estam d'acord que a través
d'una llei d'acompanyament es dugui a terme una
modificació de la Llei d'espais naturals, d'una llei tan
important, per ventura la més important que ha aprovat
aquest parlament, no creim que aquesta sigui la fórmula,
sinó que creim que, en tot cas, qualsevol modificació a més
de dur el consens de tots els grups parlamentaris s'hauria de
fer a través dels tràmits que pertoquen. 

En relació al contingut tampoc no hi estam d'acord,
nosaltres no donarem suport a una rebaixa més de la Llei
d'espais naturals, per fer una residència a Cap des Pinar,
nosaltres no ens hem manifestat en contra que el Govern
dugui a terme una residència per a alts càrrecs, però sense
cap dubte ni una, a les nostres illes hi ha edificis i hi ha
indrets on segurament es pot dur a terme aquesta residència
sense la necessitat d'haver d'emprar una derogació singular
d'una llei, com deia, tan important.

Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Antich. Grups que vulguin intervenir? Per
part del Grup Mixt, té la paraula el Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, es vol fer una residència per
a alts càrrecs, una residència per als amics del Sr. Matas, i
no se'ls ocorre altra cosa que fer-la dins una anei, dins un
espai protegit en lloc de, tal vegada, fer-la a un altre lloc.
Hem de partir de dir que Els Verds no estam d'acord que el
Govern balear financiï residències ni a un espai natural ni a
un altre lloc, és a dir els alts càrrecs se suposa que també
deuen tenir un alt sou i, per tant, són ells els que s'han de
pagar les seves vacances, no les hem de pagar tots els
residents de les nostres illes.

Però, en qualsevol cas, jo crec que el pobre d'Alcúdia,
com en general el pobre de Mallorca, ha manifestat el seu
rebuig a aquest projecte de residència i per tant crec que
seria molt sensat retirar aquest punt, com demanen les
esmenes, crec que seria el més sensat. Per això, el Grup
Mixt donarà suport a aquestes esmenes.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Balanzat. Per part d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, té la paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Jo crec que aquest és
probablement un dels pitjors articles d'aquesta llei, per la forma
i pel fons, és a dir, jo crec que si hi ha moltes coses en aquesta
llei que no troben en una llei d'acompanyament el seu vehicle
natural, des del punt de vista polític i legislatiu, jo crec que
aquest article és dels que més cantes, per dir-ho d'una manera
familiar, a l'àmbit d'aquesta llei.

No té seny ni té tacte, és un acte de prepotència, de
prepotència per part de la majoria absoluta que donarà suport
a aquest article, de prepotència respecte d'un ajuntament al qual
se'l té sotmès a un doble discurs permanent, de respecte a les
seves decisions, als seus debats, i d'altra banda adopció a
d'altres seus, en aquest cas al Parlament de les Illes Balears, de
decisions que predeterminen allò que teòricament a
l'Ajuntament d'Alcúdia es troba en fase de debat, de discussió
i de definició. Això és senzillament un doble discurs, això no té
sentit i lògicament des del punt de vista del fons, nosaltres
compartim bastant la posició que ha expressat el Sr. Balanzat.
Nosaltres, donat que som, probablement, la comunitat
autònoma, i Mallorca en concret l'illa amb major concentració
de personatges de la vida política, de les finances i del món de
l'espectacle, probablement, de tot l'Estat espanyol, sense que
això hagi necessitat fins ara d'una residència d'alts càrrecs
finançada pel Govern de la Comunitat Autònoma,
probablement podríem mantenir els mateixos estàndards
d'atractiu sense necessitat d'aquesta residència. No es demostra
enlloc que això sigui una eina útil a la nostra comunitat
autònoma, tal volta seria una eina útil a d'altres comunitats on
precisament estiguin intentant assolir un estàndards d'atractiu,
per repetir el terme, semblants als nostres.

En qualsevol cas, el que sí ja és un desbarat complet, el que
no té sentit és que es contradiu, com molt ingènuament i per
esgarrifament dels seus propis correligionaris, va reconèixer el
conseller de Medi Ambient aquí, a aquesta tribuna, fa unes
setmanes, perquè contradiu la pròpia posició del Partit Popular,
això ho fa encara més patètic, sostinguda en anys anteriors, i no
té cap tipus de sentit, insistesc, fer una infraestructura
d'aquestes característiques a una àrea natural d'especial interès.
Això és senzillament absurd, no té sentit, no acompanya ni a
prop fer-s'hi, els objectius que teòricament es pretenen, és
simplement un despropòsit que, per això mateix, per manca de
base argumental, és difícil de contraargumentar, perquè els
despropòsits i els absurds, realment, són difícils de
contraargumentar, en aquest sentit, i com supòs que s'ha entès
clarament de la meva exposició, votarem favorablement les
esmenes de supressió.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Per què nosaltres defensam i
donam suport que a la llei d'acompanyament hi hagi aquest
article 17?, per què creim que no s'ha de suprimir? Crec que
obeeix a diversos motius, perquè, per altra banda, també
s'ha de dir que la inclusió d'aquest article en aquesta llei no
suposa la construcció, no estam aprovant aquí la construcció
de la residència, sinó que és una primera passa per
possibilitar un acord, una decisió, una voluntat clara i
manifesta d'aquest govern i, a més a més, compartida per
altres institucions, per altres grups polítics que no són del
Grup Popular que estan a altres institucions, com després
diré. Però nosaltres defensam la inclusió d'aquest article a
la llei d'acompanyament, primer perquè estam d'acord amb
la construcció d'una residència per a alts càrrecs aquí, a
Balears, i en concret a Mallorca, estam d'acord i els
beneficis d'aquesta acció, els beneficis d'aquesta actuació
crec que són compartits per la gran majoria de la població
i, a més, per quasi tots els grups polítics presents a aquesta
cambra. Són evidents els beneficis que açò pot reportar per
a la nostra comunitat autònoma, el ressò internacional que
pot donar la presència aquí d'aquestes personalitats, com
s'ha demostrat ja durant aquests anys pel fet que el Rei
tengui la seva residència d'estiueig aquí, a Mallorca, i, per
tant, en aquest sentit crec que és una acció positiva i molt
interessant per a aquesta comunitat comptar amb una
residència per a alts càrrecs.

En segon lloc, i també pel contingut d'aquest article, la
ubicació a Cap des Pinar, ubicació, a més, compartida pel
Grup Socialista, que aquí ara sembla ser que ho posa en
dubte, la ubicació a Cap des Pinar té molts de beneficis, té
moltes qüestions que fan que nosaltres creguem que és la
ubicació més adequada, és una zona que ja està inaccessible
per al públic, és una zona amb caràcter militar, és una zona
que ja té unes mesures de seguretat, d'aïllament, que són
adequades per fer aquest canvi d'ús de residència d'ús
militar a residència d'alts càrrecs. Crec que els beneficis
quant als estalvis que suposarà l'execució d'aquest projecte,
el primen per damunt de qualsevol altra ubicació.

Quant al procediment que empram, quant a incloure un
article a la llei d'acompanyament. Evidentment que hi ha
moltes maneres de dur endavant aquest projecte, aquesta
voluntat, aquesta decisió del Govern, del Grup Popular, hi
ha diversos procediments, però creim que aquest és
l'adequat perquè suposa una modificació puntual, és una
acció puntual i concreta per a una acció concreta i, per tant,
no creim que sigui oportú, en aquest cas, obrir una
modificació de la Llei d'espais naturals, com una tramitació
específica en aquest sentit i, per tant, és adequat incloure-ho
a la llei d'acompanyament dels pressuposts. 



4076 DIARI DE SESSIONS / Núm. 97 / fascicle 1 / 17 de desembre del 1997

Per tant, per aquests tres arguments, perquè estam d'acord
amb la construcció d'una residència, perquè estam d'acord amb
la ubicació, creim que és la més adequada, i perquè defensam
que mitjançant la llei d'acompanyament s'adopti una mesura
com aquesta que ens permetrà amb caràcter immediat iniciar els
tràmits corresponents, creim que nosaltres defensam l'articulat,
el text tal com ve, i no acceptam les esmenes de supressió, les
esmenes d'eliminar aquest article.

Per altra banda, dir que entre d'altres coses hem de respectar
els acords que hi ha a les institucions, vull recordar aquí que hi
ha un acord d'intencions entre el Ministeri de Defensa, entre el
Govern i entre l'Ajuntament d'Alcúdia, acord suportat
majoritàriament per tots els grups polítics presents a
l'Ajuntament d'Alcúdia, el que passa és que el PSM, pel que es
veu, no està representat a l'Ajuntament d'Alcúdia, es va
presentar a les eleccions, però va tenir un resultat que no li va
permetre ni tan sols tenir un representant en aquest municipi, tal
vegada per açò és pel que proposa aquí que facem un
referèndum i tenir una segona ocasió per dir la seva i saltar el
que és el referèndum que feim aquí cada quatre anys, que es va
en aquesta comunitat a les eleccions municipals i autonòmiques
on vostès no van aconseguir representació.

Per tant, ja dic que no donarem suport a la supressió
d'aquest article, perquè pels arguments que he donat creim que
és adequat, apropiat, és al lloc oportú i ens permetrà tirar
endavant amb un projecte que crec molt interessant i que crec
que tots els grups polític li haurien de donar suport. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. 

A l'article 18 s'hi mantenen els vots particulars següents: vot
particular del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM i un vot
particular del Grup Parlamentari Socialista, com a
conseqüència de l'aprovació de l'esmena 6521 del Grup
Popular. Per defensar el vot particular del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Crec que hem anat presentant
aquestes esmenes perquè feim com a grup una aportació en
positiu d'una visió diferent de ls política i del model territorial
que té el Partit Popular, tant de bo, creim que s'està demostrant
que allà on no hi som, en els municipis on no hi som és ben
necessari que hi entrem ben aviat perquè, si no, realment se'n
van molt lluny d'allà on vol el poble si no hi ha cap veu que ho
recordi de tant en tant, com s'ha demostrat en el punt anterior
i, per tant, fent ús, com que aquí sí que hi som i aquí sí que
aquesta veu se sent i d'alguna manera mediàticament ha tengut
un ressò el que s'ha fet durant aquests vint anys el Partit
Socialista de Mallorca i el Partit Socialista de Menorca,
continuarem amb aquest tarannà i esmenam de supressió o,
millor dit, de tornar al que teníem, que com a mínim era millor,
l'article 18 que modifica la Llei del sòl rústic.

Dèiem en aquell moment, a l'esmena a la totalitat, que
l'article 18 el que constatava, amb unes modificacions
absolutament de caràcter menor que feia sobre la Llei del
sòl rústic, era que era una llei amb presses, una llei on
s'havia fet el (...) a l'oposició, i que ni en ponència ni en
comissió ni tan sols per a millores tècniques se'ns havia
escoltat i se'ns havia apreciat i que ara, a corre-cuita, dins la
llei d'acompanyament, s'havien de fer retocs. Nosaltres
vàrem dir que ens abstendríem, senzillament perquè pogués
passar, però que no ens agradava el contingut, no ens
agradava la fórmula que havia utilitzat el Partit Popular.

Però no, ara és diferent, no només no resolen cap dels
problemes que va deixar obert aquella llei del sòl rústic, que
són les esteses elèctriques, que no hi ha cap parcel•la
mínima, ni dins anei, per a ús agrícola, ni dins anei, per tant,
per fer una caseta d'eines, que no sabem ben bé què és una
caseta d'eines, però per fer una caseta d'eines no hi ha una
parcel•la mínima en totes les Illes Balears, perquè també es
va modificar la Len, la Llei del sòl rústic modifica la Len,
per aclarir que es parla d'habitatges, quan es posen els
200.000 metres en anei, mai de construccions, les casetes
d'eines hi entren, doncs aquests eren debats importants de la
pressió que rep en aquests moments, a demanda
importantíssima de sòl residencial al sòl rústic de les Illes
Balears, i que no ha volgut fer els ulls clucs aquesta llei del
sòl rústic.

Ara, a què ve a reaccionar aquesta esmena que s'ha
introduït en ponència?, bàsicament a una interpretació de la
Comissió insular d'urbanisme de Mallorca, com d'alguna
manera fa sistemàticament aquesta llei del sòl rústic, anar a
remolc d'iniciatives de la Comissió insular d'urbanisme de
Mallorca, i redreçar-les a la "pepera" manera. Per què?,
resulta que com que se'ns havia dit que els 7.000 metres era
una solució extraordinària, excepcional, que s'hauria de
motivar i explicar al planejament, la Comissió insular
d'urbanisme havia entès que l'ajuntament primer havia de
modificar el planejament perquè la Llei del sòl rústic havia
posar un mínim de 15.000 metres, i que posteriorment,
modificant el planejament de manera motivada, per a
aquelles finques anteriors a l'any 58, es podria deixar en
7.000 metres. Bé, aquesta interpretació no ha agradat gens
al Partit Popular, no li ha agradat gens, i ha hagut de fer una
esmena per aclarir que si hi ha un planejament actual que
diu 7.000 metres, han de ser 7.000 metres, que no ens
faltaria d'altra, que la llei de cap manera no ha volgut passar
de 7 a 15.000 i donar la possibilitat que l'ajuntament tornàs
motivadament als 7.000. Això els ha preocupat tant que han
hagut de fer esmena a corre-cuita.
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L'altre element que introdueix també nou, és aquest que
quan el planejament ja estigués aprovat inicialment, no s'ha
d'adaptar a una llei. La veritat és que és un procediment que no
havíem utilitzat gaire en aquesta cambra, que jo recordi, com a
mínim, de la normativa que fins ara s'ha aprovat, més aviat al
contrari, sempre es donava un termini perquè els planejaments
s'adaptin a la llei, i ara el que es diu és que els planejaments
d'aprovació inicial no s'han d'adaptar a la Llei del sòl rústic,
quan, efectivament, moltes d'aquestes normes de la Llei del sòl
rústic són d'aplicació directa, però n'hi ha d'altres que
requereixen una prèvia adaptació del planejament. Per tant, tots
els que estaven al davant, jo supòs que algun altre ponent
parlarà d'un municipi més concret perquè veig que la polèmica
s'ha centrat en aquest municipi que també era objecte de
l'article anterior, i que de cada vegada més va tenint més
protagonisme en aquesta cambra, desgraciadament no per
matèries positivament mediambientals, quan ens pensàvem que
la titularitat d'una conselleria d'aquest nom seria per a bones
notícies d'aquest ordre, però la veritat és que quan s'han
anomenat aquí municipis de caràcter esdrúixols, són
senzillament perquè es fan rebaixes a la normativa
mediambiental.

Jo crec que és una mala notícia i nosaltres voldríem tornar
a l'article 18 que teníem i no a aquest que se'ns ha ampliat en
ponència. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Els
arguments de defensa del nostre vot particular cap a la retirada
del text de la comissió, són bàsicament els mateixos. En primer
lloc, perquè jo crec que si qualcú tenia dubte que aquesta llei de
sòl rústic, segons va denunciar al seu moment el Grup
Parlamentari Socialista, era una llei improvisada, era una llei
que havia sortit d'una manera precipitada, a remolc d'iniciatives
sobre protecció de sòl rústic que havia tengut el Consell de
Mallorca, si qualcú tenia algun dubte, dic, ara ja li pot
desaparèixer, quan aquesta llei no havia entrat plenament en
vigor encara, perquè alguns dels seus articles, per a la seva
plena efectivitat, necessitaven incorporacions als planejaments
municipals, ja s'hi introduïen, via llei d'acompanyament,
modificacions, i quan aquestes modificacions encara no estaven
incorporades, perquè encara no estaven discutides, el Grup
Parlamentari Popular ja introduïa modificacions a les
modificacions, amb la qual cosa es posa absolutament de
manifest que aquesta és una llei improvisada, poc reflexionada,
una llei de contingut estrictament polític per anar a la contra de
les iniciatives del Consell de Mallorca, i així ha sortit.

Aquest text que en aquest moment se'ns proposa,
fonamentalment té algunes modificacions que són de sentit
comú i que responen a esmenes no acceptades en el seu dia
pel Grup Parlamentari Popular que proposàvem els grups de
l'oposició, com és per exemple la regulació dels nuclis
rurals, la regulació del sòl rústic protegit en relació al sòl
rústic comú, coses que des d'aquesta tribuna havíem exigit,
que des d'aquells bancs se'ns havien negat i ara ve de la mà
d'una esmena del Grup Parlamentari Popular. La llei és una
mala llei, és una llei mal feta i continua essent-ho.

Però és que a més a part d'aquestes correccions contra
les quals no tendríem res a dir, per això no havíem posat
esmena al text original, ara, amb aquest text que ve derivat
de l'esmena del Grup Parlamentari Popular, hi ha dues coses
amb les quals estam radicalment en contra. Són les mateixes
que ha exposat el Sr. Alorda.

La primera, l'aplicació automàtica de l'edificabilitat de
les parcel•les entre 7 i 14.000 metres segregades abans de
l'any 58, sempre que ja estiguin en el planejament
municipal. Efectivament, des de la Comissió insular
d'urbanisme de Mallorca, i jo supòs que també, perquè no
pot ser d'una altra manera, des de les comissions insulars
dels altres consells, s'havia fet la interpretació que per a
l'aplicabilitat de la norma que permetia l'edificabilitat de
parcel•les segregades abans de l'any 58 entre 7.000 i 14.000
metres, era necessari la inclusió en el planejament, perquè
així ho diu la lletra del text de la Llei de sòl rústic
actualment vigent, és literal, no hi cap interpretació; aquesta
interpretació, alguns ajuntaments havien demanat
interpretació a la Comissió d'urbanisme de Mallorca, així es
va fer, i ara ens ve una correcció que fa que les parcel•les
entre 7 i 14.000 metres primer no necessiten cap mena de
motivació, amb la qual cosa, a més, es desestimula els
ajuntaments a l'adaptació de la Llei de sòl rústic, perquè
serà més còmode per als ajuntaments no fer-ho, primer, es
declara automàticament l'edificabilitat d'aquestes parcel•les
sense haver de justificar-ho i sense haver d'incorporar-ho al
planejament, cosa amb la qual estam radicalment d'acord,
com estam radicalment d'acord amb la inclusió de parcel•les
pel fet que siguin, haguessin estat segregades abans del
gloriós any 1958 per un ministre de règim franquista, per
una ordre ministerial de règim franquista, atorgui la
capacitat d'edificabilitat a unes parcel•les segregades o no.

I la segona modificació amb la qual estam absolutament
en contra és aquella que afecta l'estat de tramitació de la
modificació d'algunes de les normes, per què?, perquè és
absolutament discriminatori. La Comissió insular
d'urbanisme de Mallorca, i estic convençut que també les de
Menorca i Eivissa, ja han exigit a diversos ajuntaments que
modificaven el seu planejament, l'adaptació a la Llei de sòl
rústic, l'hem exigida, l'hem posada com a prescripció o com
a deficiència a esmenar, i aquells ajuntaments que han
tengut la mala sort que el seu batle no fos conseller, s'han
vist obligats a adaptar la seva normativa a la Llei de sòl
rústic, quan ha arribat el moment de veure la modificació de
l'ajuntament del qual el batle és el conseller, ara ens ve aquí
una excepció feta a mida de la tramitació de les normes
d'Alcúdia que l'eximiran d'incorporar al seu planejament la
normativa de la Llei de sòl rústic perquè es troba
exactament en el moment de tramitació que està definit en
aquesta llei.
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Per tant, a nosaltres ens sembla una discriminació
intolerable, una discriminació sobretot a aquells que en aquests
moments fan i ultimen, i alguns ja el tenen fet, l'esforç
d'adaptar-se a la Llei de sòl rústic i que estaven en una situació
processal igual a la que està ara aquest. Per tant, ens sembla
inacceptable, i sobretot ens sembla contradictori. El Govern,
per exemple, manté una postura molt ferma, al nostre judici
excessivament ferma, en relació a suavitzar les condicions
d'adaptació dels planejaments municipals al Pla d'ordenació de
l'oferta turística, el Govern té un criteri, diu, "no, que s'adaptin",
i fins i tot ens està obligant, a les comissions d'urbanisme de les
distintes illes, obliga a denegar modificacions de planejament
que van en el sentit que proposa el POOT, que la seva no
tramitació implica l'autorització de normativa indesitjable sota
el punt de vista del POOT, ens obliga a denegar modificacions
que permeten adaptar escoles, això ens ha passat, a la Comissió
insular d'urbanisme de Mallorca hem hagut de denegar una
modificació de planejament que permetia l'adaptació d'un
institut a la Logse perquè no s'adaptava simultàniament al
POOT, està el Govern excessivament rígid en aquesta qüestió,
al nostre judici, i el conseller ho sap, perquè jo personalment li
he dit, de manera exagerada i no justificada, crec que s'hauria
de suavitzar, i, en canvi en la Llei de sòl rústic suavitza totes les
condicions d'adaptació a la llei per part dels ajuntaments. Per
què?, per què aquesta manca de coherència?, té alguna cosa a
veure que, com ha dit el Sr. Alorda, el Sr. ramis sigui
simultàniament batle d'Alcúdia i conseller de Medi Ambient?
Al nostre judici, evidentment, sí. La resposta no pot ser una
altra, és la situació d'una incompatibilitat de fet i és la situació
d'una discriminació que afecta ajuntaments de tots els colors
polítics, també del Partit Popular i que, evidentment, els seus
batles, ens consta estan bastant molestos.

Gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Grups que vulguin fer ús de la
paraula? Sr. Juaneda, té vostè la paraula pel Grup Parlamentari
Popular.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President, moltes gràcies. Jo ja sé que la Llei del
sòl rústic que vam aprovar no fa massa en aquest parlament,
no és la llei que voldrien vostès, però és que aquest debat ja
el vam tenir, el vam tenir en el seu moment, i vostès,
bàsicament han centrat la seva intervenció en qüestions de
fons de la Llei de sòl rústic, el debat que ja vam tenir en el
seu moment. Avui tractam simplement una sèrie de
mesures, una sèrie de qüestions puntuals que s'introdueixen
a través d'aquesta llei d'acompanyament que clarifiquen, que
milloren, i més encara després de l'esmena presentada pel
nostre grup, que milloren el text de la Llei de sòl rústic.
Sembla ser que en moltes d'aquestes coses hi estan d'acord,
que no estan d'acord amb la Llei de sòl rústic, ja ho vam dir,
ja ho vam debatre i ja ho vam discutir en un altre moment,
i no és aquest el moment, nosaltres per tant, i donat que són
unes qüestions que milloren el text, que el clarifiquen, que
el posen en millors condicions, crec que hem de mantenir
aquest article i, per tant rebutjar totes i cadascuna de les
esmenes de supressió.

I una qüestió concreta, vostè mateix ho ha reconegut
però en el seu moment va sortir a la premsa i als mitjans de
comunicació amb falsedat, dient que s'havia fet un article a
la mida del batle d'Alcúdia, crec que ha quedat demostrat i,
si no, no pot repetir aquí, mantenir la mateixa postura.
Aquesta modificació afecta desset municipis, vuit d'ells
governats pel Partit Socialista, per tant, es retracti almanco
de les afirmacions que va fer en el seu moment i no
persisteixi en aquesta actitud de confondre l'opinió pública.
Repetesc que votarem en contra de suprimir aquest article,
donat que creim que millora el text i en açò no ens hi podem
oposar, no estarem d'acord amb el fons, no estarem d'acord
amb la Llei del sòl rústic, això ja ho vam discutir, però que
aquest article a aquesta llei d'acompanyament millora el text
i és una millora al text de la llei, nosaltres creim que és així
i, per tant, s'ha de mantenir i no suprimir-se.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Juaneda, miri, si qualcú s'ha
de retractar és el Govern, el Govern va crear una cortina de
fum amb una falsedat dient que aquesta disposició afectava
desset municipis, això no és ver, almanco jo li puc assegurar
que pel que fa a l'illa de Mallorca, no és veritat. A l'illa de
Mallorca la disposició afecta dos municipis només, el
d'Alcúdia i el de Muro, perquè la resta de modificacions en
tramitació no poden quedar afectades per aquesta disposició
perquè, o bé se'ls ha exigit ja l'adaptació a la Llei de sòl
rústic com una prescripció o com una deficiència
assenyalada al procés de planejament i, per tant, els
ajuntaments estan fent aquesta adaptació, o bé perquè en el
moment de tramitació no els era exigible, en el moment de
l'aprovació inicial, l'adaptació a la Llei de sòl rústic, no se'ls
ha exigit, ni se'ls pot exigir, perquè les deficiències i les
previsions ja estan assenyalades, i la comissió no se'n pot
inventar de noves, així de simple.
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Per tant, descartats tots aquests, només queden dos
municipis a Mallorca afectats per aquesta norma, són el
d'Alcúdia i el de Muro, dels de Menorca i d'Eivissa,
honradament, no ho sé, però si s'han fet amb els mateixos
criteris que a Mallorca, evidentment, no seran els disset que
s'han dit. A Mallorca, Alcúdia i Muro. I perdoni, el Sr.
Conseller no té la informació, jo, donada la doble condició, i no
és el moment de discutir això, de diputat i conseller, tenc la
correcta informació. Municipis afectats per la disposició que
eximeix d'adaptació a la Llei de sòl rústic a planejaments en
tramitació, a Mallorca, dos, Alcúdia i Muro.

I a més de la relació directa que té el Sr. Conseller amb el
municipi d'Alcúdia, miri a veure si en té alguna amb el
municipi de Muro. Gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

A l'article 19, no s'hi mantenen esmenes.

A l'article 20, s'hi manté l'esmena número 7106, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. Té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. També havíem al•legat, dins l'esmena
a la totalitat, que no ens semblava bé aquest lliurament, aquest
regal a l'administració de l'Estat del solar de Can Sales, per mor
que crèiem que cadascú ha de complir amb les seves
competències. La Comunitat Autònoma, mentre no rep cap
mena de patrimoni de l'Estat, s'estan desafectant instal•lacions
militars, perdó, i, en canvi, hem de contribuir amb béns i amb
immobles a aquesta biblioteca estatal. Creim que no és un
procés adequat. En qualsevol cas, hauríem volgut veure dins la
documentació que se'ns enviava amb el projecte de llei alguna
mena de conveni, algun compromís ferm, pel el qual la gestió
d'aquesta biblioteca seria autonòmica, seria del propi país; en
aquest cas, amb aquest compromís ferm i segur, creim que, per
ventura, haguéssim pogut canviar el nostre parer, però sense
tenir aquestes garanties, no ens pareix apropiat.

Per altra banda, també haver de ser còmplices, d'alguna
manera, que sia en el darrer punt de la tramitació de l'operació
Can Salas, del què ha significat i de tot el tragí que ha suposat
quant a la compra i a tot el trull que hi ha hagut, francament, el
nostre grup es quedarà amb l'esmena de supressió més tranquil
i més a gust, que no participant en aquesta operació Can Salas,
encara que sigui en el seu darrer tram. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Per defensar l'esmena 6857, del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Aquesta és una esmena de
caràcter purament testimonial. Nosaltres no estam d'acord
amb el pelotazo i amb l'operació especulativa que es va fer
amb Can Salas, i per manifestar la ostra oposició a aquesta
operació, presentam aquesta esmena. No estam en contra
que el Govern compleixi la Llei de patrimoni, que l'obliga
a l'aporvació per llei de les donacions, per tant, en aquest
sentit, no és el sentit de la nostra esmena, sinó mantenir la
nostra posició de denúncia constant i d'oposició a aquesta
operació especulativa que afavoreix interessos particulars en
contra dels interessos generals. Significa, ha significat, la
compra de Can  Salas un dels episodis negres dins la
història de corrupció d'aquesta comunitat autònoma, en la
qual nosaltres continuam mantenint la nostra postura de
frontal oposició. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Juaneda, pel Grup
Parlamentari Popular, té vostè la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President. He de dir que el que es pretén amb
aquest article és donar, com saben tots els diputats,
compliment al que estableix la Llei de patrimoni. Es
requereix una autorització legal per poder procedir a la
cessió d'aquest immoble per part de la Comunitat Autònoma
al ministeri, perquè s'hi puguin fer les inversions que tots
esperam, i, a més, és una pràctica habitual que es facin
aquests tipus de cessions perquè es facin aquestes
inversions. Simplement es tracta d'açò, de l'autorització
legal per procedir a la cessió d'aquest immoble, perquè es
dugui a terme el projecte que s'ha de dur endavant a Can
Salas.

Una vegada més, se'n demana la supressió, però no es
diu què es faria. Jo no sé si és que no volen... Estan aquí
també per col•laborar, perquè entre tots proposem sortides
als problemes. Una vegada més en demanen la supressió, no
diuen què farien, i s'oposen que nosaltres sí que tenguem
una fórmula concreta, una autorització legal, una qüestió
habitual i una pràctica habitual en molts altres casos.

I considerem que no, que a la de supressió ens hem de
quedar tal com estam, una vegada més sense fer res i sense
donar solució i sortides a aquests problemes.

Per tant, ja dic que mantendrem la redacció d'aquest
article i, per tant, votarem en contra de la seva supressió.
Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

A l'article 21, s'hi mantenen els vots particulars següents:
Vot particular del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM i Grup
Parlamentari Socialista a l'article 21, com a conseqüència de
l'aprovació de l'esmena RGE número 6515, del Grup
Parlamentari Popular.

Per part del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, Sr.
Alorda, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Sense estendre'ns-hi, creim que és
inapropiat modificar el règim de les empreses públiques a
través de la Llei d'acompanyament. Ja ho vàrem dir en el debat
de la totalitat respecte d'aquells articles que coneguérem quan
se'ns va donar el projecte, però és que el Partit Popular, a més
a més, aprofita les ponències i les comissions per introduir de
bell nou esmenes que no hem vist i que no hem pogut analitzar,
i sense aportar cap mena de documentació, ni del seu abast.

Creim que només amb això ja bastaria per eliminar aquest
article, i que no s'incorporàs d'aquesta manera dins una llei
d'acompanyament.

Però, per altra banda, les habilitacions que es donen a les
empreses públiques ens semblen perilloses quant al seu abast i
als seus límits, i, per tant, creim més prudent estudiar-ho en un
debat més global, com havia fet a una esmena el PSOE respecte
d'una revisió completa de la Llei d'empreses públiques i
entitats, que no ara haver d'arreglar problemes puntuals, que
nosaltres creim que espanyen més que no arreglen, amb aquest
article 21. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. La incorporació d'aquest nou article
pressuposa la possibilitat que el Govern de les Illes Balears
contracti, amb termes d'obres realitzades per la pròpia
Administració, obres comanades sense concurrència a empreses
públiques de la Comunitat Autònoma.

Bé, no és una qüestió que, en principi i de manera total,
absoluta i frontal sigui rebutjable, però sí amb els termes amb
que s'exposa en aquest article, excessivament genèric,
excessivament ample, que possibilitat excessivament coses que
sabem que no passaran mai, però ens trobam davant una
situació on es dóna un exagerat marge de possibilitat d'actuació
al Govern de la Comunitat Autònoma, que, d'acord amb aquest
article, sabem que no ho farà, podria fer una nova autopista;
l'autopista de Manacor, la podria fer per encàrrec directe una
empresa pública, la qual, al mateix temps, tendria la possibilitat
de subcontractar empreses de caràcter col•laborador, i llevar
una contractació d'aquest calibre a la Llei de contractes i al
control que aquesta llei pressuposa.

Evidentment, sabem que no serà així, però no és necessari
per fer front a qüestions, i jo reconec, per la meva pròpia
experiència administrativa, que a vegades són necessàries,
és a dir, a vegades l'Administració no troba, perquè no
existeixen dins el mercat, empreses que es facin càrrec de
determinades qüestions que sí la pròpia Administració ha de
fer, per exemple, en matèries relatives a gestió
mediambiental, això és clar, però aquesta autorització no se
circumscriu a això, aquesta autorització és
omnicomprensiva, és general, és exagerada, i, al nostre
judici, suposa un excessiu marge d'actuació discrecional en
un tema delicat, que sostreu del control propi de la Llei de
contractes de l'Estat actuacions administratives
tremendament delicades, que suposen, a més,
subcontractacions que poden tenir envergadura i que poden
ser molt importants, les quals, naturalment, necessiten del
control que la Llei de contractes suposa. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Grups que vulguin fer ús de la paraula?
Sr. Juaneda, té la paraula, pel Grup Parlamentari Popular.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President, moltes gràcies. Evidentment, es pot
treure punta a tot i es poden treure les coses de lloc. El que
es fa amb aquest article és donar una possibilitat, deixar una
possibilitat oberta, i serà després l'Administració qui en faci
l'ús que cregui oportú, i amb un criteri racional en cada cas.

Per altra banda, sí que es deixa la porta oberta a unes
determinades actuacions, però que també es regulen en
altres disposicions que regulen els sistemes de contractació
de l'Administració pública.

Per tant, com dic, les esmenes i les intervencions per
defensar-les han estat un poc treure les coses de lloc, i, en
definitiva, creim que és molt més sensat el que nosaltres
pretenem amb aquest nou article, i, a més com que és
coincident amb altres qüestions que hem debatut a altres
esmenes, no ens estendríem més en la seva defensa, o en el
rebuig a les esmenes presentades pels grups de l'oposició.

Per tant, com dic, hi votarem en contra. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

A l'article 2, s'hi manté un vot particular. Vot particular del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, article 22, com a
conseqüència de l'aprovació de l'esmena 6520, del Grup
Parlamentari Popular. Sr Alorda, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. També en la mateixa línia, d'entrada,
ens sembla molt poc apropiat que el Partit Popular utilitzi les
esmenes a la Llei d'acompanyament per introduir articles nous,
que en cap moment hem pogut veure, per modificar lleis d'una
certa envergadura, les quals no tenen res a veure amb els
pressupostos ni amb la línia tributària ni pressupostària del
Govern.

En aquest cas, estam modificant la Llei d'incompatibiltats.
Tots recordam que en un moment determinat de l'era Soler, que
bàsicament es basava en declaracions i en una certa nova
actitud, un dels tocs que realment varen arribar a aquest
parlament, i jo crec  que realment n'era l'únic, va ser aquesta
Llei d'incompatibilitats, una llei d'incompatibilitats en la qual
prohibia, el projecte, tal com venia, que els batles poguessin
ocupar gairebé cap lloc dins l'Administració autonòmica, d'alts
càrrecs, evidentment, i que llavors va ser modificada en
ponència i en comissió per part del propi Partit Popular.

Bé, en aquesta Llei d'acompanyament, creim que s'hi
modifica, com dic, aquesta Llei d'incompatibilitats. Trobam que
no (...) sistemàtica. Només per això, ja creim que es proposaria
la seva supressió i debatre-ho en un altre debat més tranquil, i
en una altra seu, en un altre "puestu", Sr. Juaneda, perquè crec
que cada cosa s'ha de fer en el seu "puestu", i, en aquest cas, no
és aquí on s'ha de discutir això.

Per altra banda, ens repugna una miqueta el tema de la llei-
mesura.

Hi ha, posteriorment a l'aprovació de la Llei
d'incompatibilitats, un batle que és nomenat gerent. El nostre
grup demana per què no se li aplica la Llei d'incompatibilitats,
i el conseller, que no ens contesta, ni en una altra banda, a la
millor s'empolistra els mostatxos, però no ens contesta, i ens
compareix una esmena a la Llei d'acompanyament que diu "els
batles podran ser gerents". Com a mínim, adaptar-nos a la
legalitat, apliquem la legalitat, i si llavors no ens agrada, facem
això que vostès tenen tan bo de fer, canviar la legalitat, però
mentre està en els butlletins i publicada, com a mínim,
apliquem-la.

Ens pareix molt poc seriós que un nom i llinatges mogui, en
sigui el motor, de la iniciativa legislativa d'aquest país, creim
que s'ha d'actuar més serenament, amb més fredor, amb més
visió general de les pel•lícules, i no d'aquesta manera puntual,
contra una pregunta d'un grup de l'oposició.

Per tant, creim que és molt poc elegant aquesta esmena
que s'hi ha introduït, nosaltres en demanam la supressió més
enllà del debat del contingut en qualsevol altra seu, i en
qualsevol cas, i malgrat no sia en aquest debat de l'article el
moment apropiat, evidentment, demanam que s'apliqui
estrictament la legalitat mentre que, abans d'1 de gener,
aquesta llei no entri en vigor, com diu la disposició final, em
pareix, segona, a la qual donarem suport, i hi donarem
suport, a aquesta disposició final segona pensant, per
exemple, en aquest article 22. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Grups que vulguin fer ús de la paraula?

Als articles 23 i 24, no s'hi mantenen esmenes.

A la disposició addicional única, que es va debatre a la
comissió com a disposició derogatòria segona, no s'hi
mantenen esmenes.

Es manté una esmena que postula l'addició d'una nova
disposició addicional, és la 7107, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. Sr. Alorda, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. En
aquesta disposició, la intenció inicial del nostre grup era
discutir-la immediatament, després del cap des Pinar, per la
seva relació amb la LEN, es tracta de la protecció dels
Canons.

El nostre grup es demana fins quan aquest país haurà de
sobreviure amb la doble moral dins ordenació del territori,
dins el debat de les urbanitzacions i de redreçar el model
depredador que ens ha caracteritzat, la balearització; quant
temps haurà de sobreviure, com dic, amb aquest doble
debat, amb el Partit Popular?

Hem hagut de presentar una esmena a la Llei
d'acompanyament, contra el nostre criteri i contra el que
hem argumentat a tots els indrets, perquè el PP, el Govern
balear, ens ha prohibit tramitar-lo com una llei específica,
com a nosaltres ens hauria agradat; ha fet ús de les
prerrogatives per, en base que podria tenir repercussió
pressupostària, no parlar-ne en una altra seu, com nosaltres
voldríem, cosa  que nosaltres hem presentat oficialment dins
aquest parlament.

Com que se'ns diu que té efectes pressupostaris, en
parlarem a la Llei de pressupostos, el que sí que farem serà
parlar-ne, perquè, evidentment, en aquesta cambra es
parlarà dels Canons, no en faltaria d'altra, i afortunadament,
com a mínim, no han laminat aquesta iniciativa de presentar
una esmena a la Llei d'acompanyament.
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I ens demanam per què no en vol parlar el Partit Popular,
dels Canons; per què no en vol parlar?

D'entrada, veim un Partit Popular que promou en aquest
moment més de 10.000 places a Llucmajor, la Vinyola a
Campos, més de 5.000 places a Santanyí, d'urbanitzacions de
nova planta, urbanitzacions aprovades l'any 95 damunt terreny
rústic, l'any 94, es a dir, no requalificacions, plans parcials que
vénen dels anys seixanta o dels anys setanta, no, urbanitzacions
de nova planta, i,  mentrestant, voten en contra de desqualificar
territori a Calvià, voten en contra de desqualificar territori a
Manacor, i, en canvi, sorprenentment, a Artà, els Canons
d'Arta, s'han de protegir íntegrament, i no cal ni parlar de
reduir-hi una tercera part la capacitat de població, sinó que ha
de ser protecció íntegra, malgrat ja hi hagi un projecte
d'urbanització aprovat, quan de tots els altres que dic no hi ha
ni pla parcial, en la immensa majoria, per tant, amb unes
conseqüències econòmiques molt diferents.

Incomprensible, però O.K. per part del Grup Parlamentari
Nacionalista, naturalment, ens hi trobaran. Fantàstic. Si només
poden ser els Canons, anem als Canons. No ho entenem. Ens
agradaria que qualque dia n'hi hagués una visió més general,
que se'ns explicàs que hi ha una intenció de canviar alguna cosa
en l'ordenació territorial del país, i no només una operació
puntual.

Però protegim els Canons.

De moment, hi ha aprovada inicialment una modificació,
amb els vots únics del PSM, de desclassificar completament
aquell territori, però que diu que comptarà amb el suport del PP
i d'Esquerra unida, tot i que en el moment de votar el PP va
sortir fora de la Comissió insular d'urbanisme. Tant de bo que
s'hi repensim i que, quan vengui l'aprovació definitiva, siguin
dins la sala i puguin votar.

Ara bé, si el PP vol protegir i si el PP, quan ve a la Comissió
insular d'urbanisme de Mallorca, sap que els informes jurídics
han dit en alguna ocasió que hi ha un entrebanc perquè la
Comissió insular d'urbanisme defensi..., desclassifiqui un
territori, i és la Llei d'espais naturals, perquè, curiosament,
entenen alguns tècnics de la comissió, no ho compartim des del
nostre grup però és important què pensa l'assessor jurídic de la
Comissió insular d'urbanisme de Mallorca, diu que aquest país
ja ha dit amb un instrument molt adequat i molt idoni quins són
exactament aquells espais naturals que, de totes totes, han de
quedar preservats del desenvolupament urbanístic, aquests
queden a un annex i estan a la Llei d'espais naturals. Per tant,
mentre el Parlament sobirà no canviï aquest annex, hi ha dubtes
que es pugui dir que, per interès públic, es pot desclassificar un
territori; d'aquest dubte, n'és plenament conscient el Partit
Popular.

Creim que tots hem d'estar d'acord que no hi ha millor
protecció que la legal, i així i tot el PP vota en contra, o
sembla que no accepta la tramitació. Confiem ara que ens
votin l'esmena i que es protegeixi amb la LEN, perquè,
evidentment, no tenen cap dificultat a modificar la LEN, ens
ho han demostrat, com a mínim, en tres ocasions, la varen
modificar l'any 92, l'han modificada en la Llei del sòl rústic
i l'han modificada, o pretenen modificar-la, amb l'article 17;
segons sembla, l'única condició per modificar la LEN és que
sigui  amb rebaixes, si és a l'alça, no, si a la baixa, sí, tres
vegades ja.

Creim que no és una actitud adequada i no està gens
d'acord amb l'esperit de les directrius d'ordenació del
territori, unes directrius d'ordenació del territori que parlen
de tot, tot és ordenació del territori excepte les
urbanitzacions. El fet que es pugui duplicar el sostre
edificable, com diu l'avanç de directrius, sembla que no
preocupa i que no és una decisió d'ordenació del territori.

Nosaltres creim que hi ha massa despropòsits en aquesta
operació dels Canons, que voler que sia la Comissió insular
d'urbanisme qui necessàriament s'avanci a la seva protecció,
senzillament perquè el Consell Insular de Mallorca hagi de
fer front a unes indemnitzacions, quan no ha rebut ni una
sola pesseta per fer-hi front, i quan el Govern balear braveja
del seu pressupost, de 120.000 milions de pessetes, que li'n
sobra fins i tot per fer bonificacions fiscals i que en té per a
tot allò que vol però no per a aquesta operació, ens sembla
un despropòsit majúscul, i que llavors encara vengui el PP
i digui que no descarta modificar la LEN però després que
la Comissió insular d'urbanisme hagi desprotegit els
Canons, no acaba d'explicar..., per al nostre grup és
claríssim, però, en tot cas, el PP ens ho haurà d'explicar, si
el que vol es protegir els Canons i considera una cosa
important per a Mallorca, important per ales Balears, que
aquest espai es preservi,o si el que fa és utilitzar les
institucions i el poder que té en cada moment per crear més
o menys galimaties i problemes a els altres administracions
i a les altres institucions.

Creim que és un molt mal plantejament i que, si de bon
de veres, el Partit Popular vol protegir els Canons, que ho
faci avi aprovant amb nosaltres aquesta llei, i tant de bo que
aquest exemple s'estengui i que hi hagi moltes altres
urbanitzacions que també s'incorporin a l'annex de la Llei
d'espais naturals. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Grups que hi vulguin
intervenir? Sr. Grosske, té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Simplement he d'explicar
que, des del punt del vista de fons, la posició d'Esquerra
Unida és claríssima, en favor de la protecció integral dels
Canons, així ho hem manifestat a totes les instàncies
institucionals i extrainstitucionals on ens ha estat possible.
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En segona, que la modificació de la Llei d'espais naturals és
probablement la millor manera d'abordar normativament
aquesta protecció integral.

I tercera, que, efectivament, aquí es planteja un problema de
caràcter metodològic. Quan s'ha parlat del tema del cap des
Pinar, nosaltres hem manifestat que, lògicament, estàvem en
contra de la utilització de la Llei d'acompanyament per a la
modificació de la LEN, amb vista a permetre la construcció
d'una residència d'alts càrrecs al cap des Pinar.

El que passa és que, com molt bé ha explicat el Sr. Alorda,
el portaveu del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, aquí es
dóna el cas que aquesta iniciativa de modificació de la Llei
d'espais naturals per protegir els Canons ha estat intentada, ha
estat iniciada, per part del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
d'acord amb el procediment que, des del nostre punt de vista, és
més correcte, i que precisament ha estat el Partit Popular qui ha
blocat aquesta iniciativa invocant la seva relació amb la matèria
pressupostària. Per tant, és el propi Partit Popular qui ha vengut
a avalar amb les seves posicions el fet que aquesta iniciativa es
dugui ara  a terme a través de la Llei d'acompanyament del
pressupost, i, per tant, tant per qüestions de fons, de voluntat de
protegir els Canons de manera integral, com per qüestions de
forma, perquè pensam que aquesta és la manera com ha estat
obligat a dur endavant aquesta iniciativa, nosaltres votarem
favorablement aquesta esmena. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular, té vostè la
paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Alorda, li ho hauré de recordar,
vostè ha tret el paraigües abans que plogui, però ha de ser
coherent, no es pot estar aquí..., vostè mateix ho ha reconegut,
però, així i tot, no es pot estar durant tot el debat, durant tota la
tramitació parlamentària de la Llei d'acompanyament, dient que
res del que nosaltres proposam que s'inclogui en la Llei
d'acompanyament és el lloc adequat i oportú, i ara introduir una
disposició dins la Llei d'acompanyament. No pot fer açò, ha de
ser coherent amb el que ha mantingut fins ara, no ho faci, no
digui que el Partit Popular li prohibeix no sé quines coses,
emprin els mecanismes que vostè sincerament cregui que són
els adequats per fer una proposta com aquesta, i no aprofiti una
cosa sobre la qual vostè no està d'acord per sortir aquí i
provocar un nou debat, cosa que podria fer que ni tan sols
haguéssim d'entrar en el fons de la qüestió, per la seva pròpia
incoherència.

En qualsevol cas, només diré que la voluntat de protecció
dels Canons per part del Grup Popular, per part del Govern,
és manifesta, i, a més, es troba a documents. Hi ha un
conveni, un compromís, quant que el Govern, sense tenir
competències en aquesta matèria, es compromet a cobrir el
50% de les indemnitzacions que es derivin de la
desclassificació dels Canons d'Artà. Per tant, que no hi hagi
voluntat de protecció, és fals, és fals, està demostrat, i hi ha
els documents que així ho acrediten. Una altra cosa és que
vostès tenguin problemes amb l'Ajuntament d'Artà, amb el
propi grup del PSM i els vulguin resoldre, tirar pilotes, fora
i posar la responsabilitat a altres institucions, que no tenen,
en molts caos, per què assumir-la. Assumeixin la seva
responsabilitat, siguin valents, en facin la desclassificació,
i el Govern, en aquest sentit, hi participarà amb un 50% de
les indemnitzacions que se'n derivin, i és un fet constatable,
i que es pot demostrar.

Per tant, per la seva pròpia incoherència, com també pel
fons, per la qüestió, perquè nosaltres creim que ja s'ha
manifestada i concretada la voluntat de protecció, votarem
en contra que s'afegeixi aquesta disposició, aquest article, a
la Llei d'acompanyament. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

A la disposició derogatòria...

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Podria fer ús de...

EL SR. PRESIDENT:

Té vostè la paraula, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, d'entrada, em sembla
molt greu que se'ns tracti d'incoherents,quan hem demanat
discutir en proposició de llei, l'hem entregada, l'hem, per
tant, registrada, i el Govern ens ha prohibit parlar-ne en
aquesta cambra, el Govern balear ha prohibit discutir aquest
tema en aquesta cambra, perquè té conseqüències
pressupostàries. Bé, com a mínim, ho duim quan s'hi parla
de pressupostos. Ja més coherència...
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Li deman que totes les propostes que vostè dugui a la Llei
d'acompanyament tenguin a veure amb els pressupostos. No li
vàrem discutir tant les qüestions ni tributària ni de funció
pública, en referència a plantilla-catàleg, que, per tant..., li
vàrem parlar del títol III.

Vostès mateixos han lligat les dues coses. Si no les lliguen
separin-les, i que es discuteixi en punt separat en aquesta
cambra, primera qüestió.

Segona qüestió, el fet de demanar la pau al món i que no hi
hagi guerra no significa que posarem la segona galta. Si pactam
unes regles de joc, i nosaltres proposam que sigui no utilitzar la
Llei d'acompanyament (...) espuris, és una cosa, ara, que només
utilitzin vostès tancs, no pensi que cada un de nosaltres sigui un
Gandhi, cadascú tendrà el seu plantejament, però, a les regles
del joc, ens sumam a les que hi ha, i jugam amb el joc que hi
ha, m'explic?, i si no, escolti el que deim quan acatam la
Constitució.

Per tant, no entenc aquest escàndol de la incoherència que
vostè ens planteja.

Respecte de les competències, no em digui que no té
competències aquest parlament. Les lleis, Sr. Juaneda, només
ls aprova aquest parlament, no en faltaria d'altra. Les
urbanístiques, les de sòl rústic, les d'ordenació del territori i les
d'espais naturals, les d'espais naturals, aquesta és la
competència que he vengut aquí a reclamar, a aquesta cambra,
i vostè em surt per la tangent.

Una, el Govern no hi té competències, bé, el Govern.
Ordenació del territori és medi natural, paisatge, són
assentaments urbans, és mirar que estiguin bé els pobles urbans,
són els equipaments, la xarxa d'infraestructures, és que hi hagi
un excés de places a Mallorca, és la política turística, la
mediambiental. Llegeixi el tom de les directrius i sabrà què és
ordenació del territori, ho es tot. Vostè imagini, comenci a
imaginar, i qualsevol cosa que imagini és ordenació del
territori, per tant, també ho és un problema candent com el que
hi ha a Mallorca, a Menorca i a Eivissa d'excés
d'urbanitzacions; si això no és un problema de país, si això no
és un problema greu que ha de preocupar al Govern, que ha de
mirar de redreçar, ja em dirà en què s'ha d'entretenir el Govern.
Per tant, competències, totes.

I qui en té poques, i poca responsabilitat en aquest tema, és
l'Ajuntament d'Artà. des d'un punt de vista artanenc,
exclusivament artanenc, la sostenibilitat en fer els Canons són
absolutament unes ratios absolutament sostenibles,
absolutament. Allò que fa insostenible els Canons és la situació
de Mallorca i la situació de les Illes Balears, no la d'Artà, que
és l'ajuntament, amb molta diferència, d'aquesta illa que més ha
preservat voluntàriament el seu territori, d'altres han hagut de
consentir que aquesta cambra els protegís el territori, Artà ho ha
fet voluntàriament. Per tant, des d'una tesi municipal que, a més
a més de deixar d'entrar uns ingressos, a més a més que ha
retallat totes...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Alorda, vagi acabant, que entram en...

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, Sr. President.

Ens sembla de molt mal gust que quan nosaltres
apel•lam els interessos de Mallorca i els interessos de les
Illes Balears, i ho fem a les seus corresponents, se'ns surti
amb Artà, concretament, que és un exemple, per ventura
l'únic, que no es pot posar.

Per altra banda, el que nosaltres demanam al Partit
Popular és coherència. Si vol preservar aquest espai, voti
amb nosaltres aquesta esmena, i no passi gens d'ànsia,
hauran fet el més adequat per protegir l'espai, ningú no l'hi
qüestionarà. La Llei d'espais naturals, no hi ha cap tècnic en
el món que li digui que no és la millor fórmula de protegir
íntegrament i per sempre els Canons. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Juaneda, per tancar la qüestió.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President. Gràcies. Miri, la incoherència, la té
vostè. No em surti esquitxant els altres, no (...) jo
d'incoherent, nosaltres ho hem dit obertament, les mesures
que proposam a la Llei d'acompanyament com a instrument
per a determinades mesures legislatives, ho defensam, no
ens n'amgam, d'açò, és vostè qui s'ha passat tot aquest mes,
sempre que ha pogut, que açò era un disbarat i que aquí
vulneràvem el debat democràtic, que segrestam el
Parlament, i no sé quantes coses. Jo li deman coherència en
aquest sentit. No em digui què li va dir el Govern, si li va
prohibir o no. Vostè ha mantingut la postura que no s'ha
d'utilitzar la llei d'acompanyament per modificar segons
quines coses, i ens proposa una modificació de la llei
d'espais naturals. Això és la seva incoherència, nosaltres no
en tenim cap. Ho podem tornar a dir aquí, i tan fort com
vostè, si també hem d'aixecar el to de veu. Però la
incoherència, en qualsevol cas, la té vostè.

Quant a les competències, una vegada més, és tirar
pilotes fora. Qui pot desqualificar la zona? La comissió
insular d'urbanisme. I que ho faci, nosaltres hi estam
d'acord, ja ho hem manifestat. Que ho faci, i el Govern, a
més, hi posarà el 50% de les indemnitzacions que se'n
derivin. El problema és que no volen assumir les seves
responsabilitats i volen traslladar els seus problemes interns,
la seva manca d'eficació en la gestió als altres. Per tant, no
faci volar coloms, no faci focs artificials i actuïn amb
responsabilitat, facin el que han de fer, i siguin coherents
amb els seus principis. Quan tenguin poder, quan tenguin
possibilitats, ho facin, perquè s'han passat molts anys
criticant aquí, fent propostes al Partit Popular, i quan vostès
tenen la possibilitat de fer-ho, s'amaguen i no són capaços
d'assumir aquesta responsabilitat. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. A la disposició derogatòria única, a les
disposicions finals primera i segona no s'hi mantenen esmenes.

Passam ja al darrer punt que és l'exposició de motius, a la
qual es manté l'esmena 6844 del grup parlamentari Socialista.
Sr. Quetglas, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Aquesta és una esmena
fonamentalment estètica, per deixar arrodonida. Jo crec que és
una aportació positiva i, simplement, esperam que el grup
Popular contesti -va dir que ho faria en plenari- si la incorpora
o no.

Es tracta que, mitjançant una transacció es va incorporar al
text de la llei una modificació relativa a la modificació del pla
de residus, i nosaltres proposam una al•lusió en l'exposició de
motius a la consideració -per la seva transcendència- que fa la
llei i que ha estat incorporada mitjançant una transaccional, i
esperam que el grup parlamentari Popular accepti la seva
incorporació o, almanco, una transacció sobre la mateixa.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Grups que vulguin intervenir?
Pel grup parlamentari Popular, el Sr. Juaneda té la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Per dir que, després de tres hores de
debat tenim la satisfacció de poder donar suport a una esmena
de l'oposició i sense cap transacció, amb tots els termes que
vostè l'ha presentada, perquè realment crec que és una esmena
de caràcter estètic i, a nosaltres, l'estètica ens sembla bé i crec
que, amb la seva aportació, dóna compliment al que després
aprova el text. Moltes gràcies.

(Rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Acabat el debat, superat en vuit minuts,
passarem a les votacions. Jo demanaria, per favor, que les Sres.
i Srs. Diputats estiguessin atents a l'hora de fer les votacions,
als efectes que els membres de la Mesa puguin controlar els
resultats.

Passam a votació i, per tant, deman als serveis de la Cambra
que, des d'aquest moment no es permeti ni l'entrada ni la sortida
de ningú d'aquesta sala, ni de públic ni dels mitjans de
comunicació.

Votació conjunta del títol del dictamen i els articles 1, 2
i 3.

Vots a favor, es poden posar drets per favor?

Perdó, la llei de menors. Començam amb les votacions
de les propostes de la comissió tècnica interinsular número
de registre 5012/97, d'atribució de competències als
Consells Insulars en matèria de tutela, acolliment i adopció
de menors. Una volta aclarit, repetim. Votació conjunta del
títol del dictamen i dels articles 1, 2 i 3, als quals no es
mantenien esmenes.

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

Vots en contra?

Abstencions?

S'aprova per unanimitat.

Votarem l'esmena 6078, del grup parlamentari Esquerra
Unida, a l'article 10.

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

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions, es volen posar drets?

Vots a favor 3, vots en contra 30, abstencions 24. Queda
rebutjada l'esmena.

Article 10 del dictamen.

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

Vots en contra? 

Abstencions?

Vots a favor 54, vots en contra 3, cap abstenció. Queda
aprovat l'article 10 del dictamen.

Als articles 11 i 12 no s'hi mantenen esmenes. Votació
conjunta dels articles 11 i 12 del dictamen.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovat per unanimitat.

A l'article 13 s'hi manté l'esmena número de registre
6081, de modificació, del grup parlamentari Esquerra
Unida.
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Vots a favor de l'esmena 6081, es volen posar drets, per
favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 3; en contra, 30; 24 abstencions. Queda
rebutjada l'esmena 6081.

Vots a favor de l'article 13 del dictamen, es volen posar
drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor 54, en contra 3, cap abstenció. Queda aprovat
l'article 13 del dictamen.

A l'article 14 no s'hi mantenen esmenes.

Vots a favor de l'article 14, es volen posar drets? Poden
seure, moltes gràcies.

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovat per unanimitat.

A l'article 15 s'hi manté l'esmena 6083, de modificació, del
grup parlamentari Esquerra Unida.

Vots a favor de l'esmena 6083, es volen posar drets?

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions?

Vots a favor 3, en contra 30, 24 abstencions. Queda
rebutjada l'esmena 6083.

Votació de l'article 15 del dictamen.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor 54, cap en contra, 3 abstencions. Queda aprovat
l'article 15 del dictamen.

Votarem l'article 18 del dictamen.

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

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions?

Vots a favor 30, en contra 3, 24 abstencions. Queda aprovat
l'article 18.

Votarem conjuntament els articles 16, 17, 19 i 20, les
disposicions addicionals primera, segona, tercera, quarta i
cinquena.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Demanaríem que els 16 i 17 es
votassin per separat.

EL SR. PRESIDENT:

Votarem l'article 16 i 17.

Senyores i senyors diputats que votin a favor dels
articles 16 i 17 del dictamen, es volen posar drets, per
favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 54; cap en contra, 3 abstencions. Queden
aprovats els articles 16 i 17.

Votarem conjuntament els articles 19 i 20, les
disposicions addicionals primera, segona, tercera, quarta i
cinquena, les disposicions transitòries primera, segona,
tercera i quarta, la disposició final primera, segona i tercera,
i l'exposició de motius.

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

Vots en contra?

Abstencions?

S'aprova per unanimitat.

Procedeix ara, en compliment de l'article 24.6 de
l'Estatut d'Autonomia, efectuar votació final única per tal
que la majoria suficient s'assoleixi amb el vot favorable
computat de manera separada dels parlamentaris que
representin, si més no, dues illes diferents.

Senyores i senyors diputats que votin a favor d'aquesta
proposta de transferència als Consells Insulars, de l'illa de
Mallorca, es volen posar drets, per favor? Poden seure,
moltes gràcies.

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor 30, 2 abstencions, cap en contra. 
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Per l'illa de Menorca, vots a favor, es volen posar drets?
Poden seure.

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor 11, cap en contra, 1 abstenció.

Illes d'Eivissa i Formentera, es volen posar drets?

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions?

Vots a favor 13, cap en contra, cap abstenció.

Atesos els resultats de la votació, aquesta presidència
proclama que l'aprovació d'aquesta llei ha obtingut la majoria
qualificada establerta a l'article 24.6 de l'Estatut d'Autonomia.
Queda aprovada, en conseqüència, la llei d'atribució de
competències als Consells Insulars en matèria de tutela,
acolliment i adopció de menors.

Passam ara a les votacions del dictamen del projecte de llei
5643 de diverses mesures tributàries i administratives. Si en
algun moment hi ha d'haver alguna votació separada d'alguna
esmena, per favor, ho indiquin a algun membre de la Mesa.

Al títol del projecte de llei no s'hi han presentat esmenes.
Votació del títol de la llei.

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

Vots en contra?

Abstencions?

S'aprova per unanimitat.

Al títol I, normes tributàries, no s'hi han presentat esmenes.
Votació del títol I, normes tributàries.

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

Vots en contra?

Abstencions?

S'aprova per unanimitat.

A l'article 1 hi han mantingut esmenes els grups
parlamentaris Nacionalista i Socialista. Volen que es votin
conjuntament? Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Demanaria votació separada de
les esmenes 7088 i 7090.

EL SR. PRESIDENT:

La resta es poden votar conjuntament, tant les del PSM
com les del grup parlamentari Socialista? I aquestes dues,
Sr. Quetglas, conjuntament?

Votarem les esmenes 7088 i 7090 conjuntament. És així?

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. És que jo he entès que la petició
del Sr. Quetglas anava en un altre sentit. Nosaltres
demanaríem votació separada de la 7088.

EL SR. PRESIDENT:

Votarem aquestes dues una a una.

Vots a favor de l'esmena 7088 del grup Nacionalista-
PSM, es volen posar drets? Poden seure, moltes gràcies.

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor 7, en contra 30, 20 abstencions. Queda
rebutjada l'esmena 7088.

Esmena 7090.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 7; en contra 30; 20 abstencions. Queda
rebutjada l'esmena 7090 del grup parlamentari Socialista.

Votarem l'esmena 7091 del grup parlamentari
Nacionalista, 6847, 6845 i 6846 del grup parlamentari
Socialista.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queden
rebutjades aquestes esmenes.
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Votarem l'article 1 del dictamen.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 21; 6 abstencions. Queda
aprovat l'article 1 del dictamen.

A l'article 2 s'hi mantenen les esmenes 7092, 7093, 7094 del
grup parlamentari Nacionalista-PSM, i l'esmena 6848 del grup
parlamentari Socialista. Es pot procedir a la votació conjunta?

Vots a favor de les esmenes 7092, 7093, 7094 del grup
Nacionalista i 6848 del grup Socialista, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queden
rebutjades aquestes esmenes.

Votarem l'article 2 del dictamen.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovat l'article 2 del dictamen amb 30 vots a favor,
cap en contra i 27 abstencions.

A l'article 3 s'hi manté l'esmena 7095 del grup parlamentari
Nacionalista-PSM i l'esmena 6849 del grup parlamentari
Socialista. Procedirem a la votació conjunta.

Vots a favor de les esmenes 7095 i 6849, es volen posar
drets? Poden seure, moltes gràcies.

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queden
rebutjades aquestes esmenes.

Votació de l'article 3 del dictamen.

Vots a favor, es volen posar drets? Poden seure, moltes
gràcies. Jo demanaria a les Sres. i Srs. Diputats que, per favor,
s'aixequin. Si no, haurem de repetir les votacions.

Repetim la votació de l'article 3 del dictamen.

Vots a favor l'article 3 del dictamen, es volen posar
drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 27; cap abstenció. Queda
aprovat l'article 3.

Als articles 4, 5 i 6 no s'hi mantenen esmenes.

Vots a favor, es volen posar drets? Perdó, Sr. Grosske?

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Demanaria votació separada de l'article 5.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Nosaltres demanaríem votació separada de l'article 4.

EL SR. PRESIDENT:

Tots tres separadament.

Vots a favor de l'article 4, es volen posar drets? Poden
seure, moltes gràcies.

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra cap; 27 abstencions. Queda
aprovat l'article 4 del dictamen.

Article 5.

Vots a favor, es volen posar drets? 

Vots en contra?

Abstencions?

S'aprova per unanimitat.

Article 6.

Vots a favor, es volen posar drets? 

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra cap; 27 abstencions. Queda
aprovat l'article 6.
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Votarem el vot particular presentat pel grup parlamentari
Socialista a l'article 6 bis.

Vots a favor d'aquest vot particular, es volen posar drets? 

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 25; en contra, 30; dues abstencions. Queda
rebutjat aquest vot particular.

Votarem l'article 6 bis del dictamen.

Vots a favor, es volen posar drets? 

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; abstencions 18; en contra, 9. Queda
aprovat l'article 6 del dictamen.

Al títol II, normes que afecten el règim de la funció pública,
no s'hi han presentat esmenes. Votació del títol II.

Vots a favor, es volen posar drets? 

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 54; en contra cap; 3 abstencions. Queda
aprovat el títol II del dictamen.

Als articles 7, 8 i 9 del dictamen no s'hi mantenen esmenes.
Sr. Quetglas?

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Jo demanaria votació separada de l'article 8.

EL SR. PRESIDENT:

Votarem, en primer lloc, l'article 8 del dictamen.

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

Vots en contra?

Abstencions?

S'aprova per unanimitat.

Votarem conjuntament els articles 7 i 9.

Vots a favor del articles 7 i 9 del dictamen, es volen posar
drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; cap en contra; 27 abstencions. Queden
aprovats els articles 7 i 9 del dictamen.

A l'article 10 s'hi mantenen les esmenes 7098, 7099,
7096, 7097 del grup parlamentari Nacionalista-PSM, i les
esmenes 6850, 6851, 6852 del grup parlamentari Socialista.
Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Voldria votació separada de la
7099.

EL SR. PRESIDENT:

Votarem l'esmena del grup parlamentari Nacionalista-
PSM 7099.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 10; en contra 30; 17 abstencions. Queda
rebutjada l'esmena 7099.

Votarem ara les esmenes 7098, 7096 i 7097 del grup
parlamentari Nacionalista-PSM i les esmenes 6850, 6851 i
6852 del grup parlamentari Socialista.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra 30; cap abstenció. Queden
rebutjades aquestes esmenes.

Votarem l'article 10 del dictamen.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 27; cap abstenció. Queda
aprovat l'article 10 del dictamen.

Als articles 10 bis i 10.3 no s'hi mantenen esmenes.
Votarem conjuntament els dos.

Vots a favor, es volen posar drets?
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Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 3; 24 abstencions. Queden
aprovats aquests articles.

Al títol III, normes que afecten diversos règims
administratius, no s'hi mantenen esmenes. Votació del títol III
del dictamen.

Vots a favor, es volen posar drets? 

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 47; en contra cap; 10 abstencions.

A l'article 11 s'hi manté l'esmena 6853 del grup parlamentari
Socialista.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30. Queda rebutjada l'esmena
6853.

Votació de l'article 11 del dictamen.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Repetirem la votació. No és un problema ni de la
presidència ni de la Mesa. Puc anar més poc a poc, si volen.
Votarem l'article 11 del dictamen.

Vots a favor, es volen posar drets? 

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 18; 9 abstencions. Queda
aprovat l'article 11 del dictamen.

A l'article 12 no s'hi mantenen esmenes.

Vots a favor de l'article 12 del dictamen, es volen posar
drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 19; 8 abstencions. Queda
aprovat l'article 12 del dictamen.

Votarem l'esmena 7100 del grup parlamentari
Nacionalista-PSM a l'article 13.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada l'esmena 7100.

Votarem l'article 13 del dictamen.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 27; cap abstenció.

A l'article 14 no s'hi mantenen esmenes. Votació de
l'article 14.

Vots a favor, es volen posar drets? 

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 19; 8 abstencions. Queda
aprovat l'article 14 del dictamen.

A l'article 15 s'hi manté l'esmena 7102 del grup
parlamentari Nacionalista-PSM i l'esmena 6854 del grup
parlamentari Socialista. Votam conjuntament les dues
esmenes.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queden
rebutjades aquestes dues esmenes.

Votació de l'article 15 del dictamen.

Vots a favor, es volen posar drets? 
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Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 27; cap abstenció. Queda
aprovat l'article 15 del dictamen.

A l'article 16 no s'hi mantenen esmenes. Votació de l'article
16 del dictamen.

Vots a favor, es volen posar drets? 

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, cap; 27 abstencions. Queda
aprovat l'article 16 del dictamen.

A l'article 17 s'hi manté l'esmena 7105 del grup parlamentari
Nacionalista-PSM, i l'esmena 6856 del grup parlamentari
Socialista. Votam conjuntament les dues? Votarem les esmenes
7105 i 6856 a l'article 17 del dictamen.

Vots a favor, es volen posar drets? 

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queden
rebutjades aquestes dues esmenes.

Votarem l'article 17 del dictamen.

Vots a favor de l'article 17, es volen posar drets? 

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 27; cap abstenció. Queda
aprovat l'article 17 del dictamen.

A l'article 18 s'hi mantenen els vots particulars del grup
parlamentari Nacionalista i del grup parlamentari Socialista, a
l'esmena aprovada del grup parlamentari Popular.

Vots a favor d'aquests dos vots particulars a l'article 18, es
volen posar drets? Poden seure, moltes gràcies.

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 25; en contra, 30; 2 abstencions. Queden
rebutjats els dos vots particulars.

Votació de l'article 18 del dictamen.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 25; abstencions, 2. Queda
aprovat l'article 18 del dictamen.

A l'article 19 no es mantenen esmenes. Votació de
l'article 19 del dictamen.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 23; abstencions, 4. Queda
aprovat l'article 19 del dictamen.

A l'article 20 es manté l'esmena 7106 del Grup
Parlamentari Nacionalista i la 6857 del Grup Parlamentari
Socialista. Votarem conjuntament les dues esmenes.

Vots a favor de les esmenes 7106 i 6857, es volen posar
drets?

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions?

Vots a favor, 24; en contra, 30; abstencions, 3. Queden
rebutjades aquestes dues esmenes.

Passam a votar l'article 20 del dictamen.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 24; abstencions, 3. Queda
aprovat l'article 20 del dictamen.

A l'article 21 es mantenen els vots particulars del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM i Socialista, concretament
a l'article 28 i com a conseqüència de l'aprovació de
l'esmena presentada pel Grup Parlamentari Popular, la 6515.
Votació conjunta dels dos vots particulars del Grup
Parlamentari Nacionalista i Socialista.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions?
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Vots a favor, 27; en contra, 30; abstencions, cap. Queden
rebutjats aquests dos vots particulars.

Vots a favor de l'article 21 del dictamen, es volen posar
drets?

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 27; abstencions, cap. Queda
aprovat l'article 21 del dictamen.

A l'article 22 es manté un vot particular presentat pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM com a conseqüència de
l'aprovació de l'esmena del Grup Parlamentari Popular número
6520.

Vots a favor d'aquest vot particular, es volen posar drets?

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; abstencions, cap. Queda
rebutjat aquest vot particular.

Votació de l'article 22 del dictamen.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 27; abstencions, cap. Queda
aprovat l'article 22 del dictamen.

A l'article 23 i 24 no es mantenen esmenes. Sr. Alorda...,
farem votació separada, pel que veig. Votarem l'articel 23 del
dictamen.

Vots a favor de l'article 23, es volen posar drets?

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions?

Vots a favor, 54; en contra, 3; abstencions, cap. Queda
aprovat l'article 23 del dictamen.

Vots a favor de l'article 24, es volen posar drets?

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, cap; abstencions, 27. Queda
aprovat l'article 24.

A la disposició addicional única, que es va debatre a la
comissió com a disposició derogatòria segona, no es
mantenen esmenes. Votació de la disposició addicional
única del dictamen.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, cap; abstencions, 27. Queda
aprovada la disposició addicional única del dictamen.

Es manté una esmena d'addició d'una nova disposició
addicional, concretament la 7107 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM.

Vots a favor d'aquesta esmena, es volen posar drets?

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30. Per tant, queda rebutjada
l'esmena 7107.

A la disposició derogatòria única i a les disposicions
finals primera i segona no es mantenen esmenes. Votació
conjunta de la disposició derogatòria i les disposicions
finals primera i segona del dictamen.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions?

Vots a favor, 47; en contra, cap; abstencions, 10. Queda
aprovada la disposició derogatòria i les disposicions finals
primera i segona del dictamen.

A l'exposició de motius es manté l'esmena 6844 del
Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor de l'esmena 6844, es volen posar drets?

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions?

Vots a favor, 54; en contra, cap; abstencions, 3. Queda
aprovada aquesta esmena. 

Per tant, es vota ara l'exposició de motius amb la
incorporació d'aquesta esmena ja aprovada.

Vots a favor, es volen posar drets?
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Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions?

Vots a favor, 32; en contra, 9; abstencions, 15. Queda
aprovada l'exposició de motius.

Atès que l'article 23 del dictamen afecta els consells
insulars, s'ha de procedir ara a una votació final per illes. 

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

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions?

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

Se suspèn la sessió.

Recomença la sessió.

Tornarem procedir a aquesta...

Passam a la votació per a l'illa de Menorca.

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

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions?

Vots a favor, 6; en contra, 5; abstencions, cap.

Diputats d'Eivissa i Formentera.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions?

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

Atès el resultat de la votació, aquesta presidència proclama
l'aprovació de la Llei, que ha obtingut la majoria qualificada
establerta a l'article 24.6 de l'Estatut. Queda aprovada, idò, en
conseqüència, la Llei de diverses mesures tributàries
administratives.

S'aixeca la sessió que començarà a les 16,30.
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