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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem aquesta sessió
plenària. El primer punt de l'ordre del dia és el referit a
preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 2722/98, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a construcció noves carreteres.

La primera, la formula el diputat Sr. Antoni Alorda, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a construcció de noves
carreteres. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, ja hem anomenat avui matí dues
sentències del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
qeu condemnen el Govern i que recorden que, mentre no hi hagi
un pla director, no hi pot haver noves carreteres o canvis
substancials sobre les existents, incloses les duplicacions de
calçada o les variants. Per tant, la contractació de
circumval•lació d'Alcúdia o l'accés al Murterar són il•legals i han
estat declarades nul•les de ple dret, donant lloc a
indemnitzacions. 

Ja hi haurà ocasió de parlar de les conseqüències d'aquestes
sentències, però ara ens interessa saber si el Govern
aprofitarà que aqeustes sentències no són fermes per fer-ne
cas omís o, si pel cas contrari, com demanam la pregunta,
descarta dur a terme construcció de noves carreteres,
duplicacions de calçades o variants de travesseres de les
xarxes primària o secundària previstes en el conveni de
carreteres abans que s'aprovi definitivament el Pla director
sectorial de carreteres. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per favor guardin silenci.

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

Gràcies, Sr. President. Miri, clar que descartam que el Govern
dugui a terme noves carreteres ni duplicacions de calçades, ni
variants de travesseres de xarxes primària i secundària previstes
en el conveni de carreteres. Per consegüent, dit això ja està
contestat; és a dir, no farem cas omís, descartarem i, a més,
estava previst, no estava previst fer cap nova obra contemplada
en el conveni de carreteres fins que no estàs aprovat el Pla
director sectorial.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. De moment, idò, anam ajornant
l'entrada de la posada en pràctica d'aquest conveni perquè, si el
Sr. Aznar va entrar l'any 96 i hi havia zero pessetes, per al 97
zero pessetes i per al 98 sembla que serà dificultós que hi hagi
cap gran inversió per una manca de previsió, entenem nosaltres,
perquè no trobam lògic que primer es firmi un conveni de
carreteres i es pactin les prioritats pactant un conveni abans que
s'instrumenti la planificació adequada amb el debat social
adequat per establir quines són les prioritats i quines han de ser
aquestes inversions.

Ja li tornam a demanar, com avui matí, que, com a mínim, no
serveixi, aquesta aprovació i aquesta exposició al públic, com a
una espècie de passa tu i un pla director sectorial de lectura
única, sinó que hi hagi realment possibilitats d'exposar,
d'argumentar, d'al•legar, i que el Govern ho tengui present i no
es tanqui en banda perquè té un conveni de carreteres ja signat.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Per descomptat que no hi ha pitjor sord
que aquell que no vol escoltar, perquè vostè sembla sord, també.
Li he dit que aprovaríem el Pla sectorial de carreteres i hi hauria
exposició pública. Què vol que li digui més? És que vostès fan
ganes que no els escoltin i facem les carreteres, què carai?! És
que quan una persona ve aquí, li demanen una pregunta, contesta
i vostè surt per peteneres. És increïble! És que arriba un moment,
a que vostè -li torn a repetir- li sap molt de greu, li sap molt de
greu que es firmàs aquest conveni de carreteres. Això és el que
els pica, a vostè. Per consegüent, li torn a repetir, la pregunta (...)
descartam fer noves carreteres fins que el Pla sectorial estigui
aprovat, i res més, i no es preocupi, que les inversions no es
perdran, ni molt manco.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 2681/98, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eberhard Grosske i Fiol, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a pressions sobre els MCS.

Passam a la següent pregunta, la 2681/98, que formula
l'Hble. diputat Sr. Eberhard Grosske i Fiol, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a les pressions sobre els mitjans de comunicació social. Té
la paraula, Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Avui matí, a una altra
pregunta sobre aquest mateix tema, he situat el marc general
en el qual s'inscriu aquesta qüestió, que és un marc, des del
nostre punt de vista, extraordinàriament greu perquè afecta
la mateixa salud del sistema democràtic que necessita, entre
altres coses, una escrupolosa independència dels mitjans de
comunicació social, i que necessita que els poders públics
tenguin una actitud equitativa, objectiva, respectuosa,
respecte a aquests mitjans de comunicació.

Com que avui matí he situat el tema, em limitaré, per
tant, a demanar al Govern que contesti en aquesta cambra,
perquè així consti al Diari de Sessions, amb la màxima
claredat possible si, efectivament, algun membre o alt càrrec
del Govern de la CAIB s'ha adreçat a algun mitjà de
comunicació per pressionar sobre la orientació que aquest
mitjà hauria de donar a una informació determinada.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. per contestar, té la paraula la
consellera Sra. Estaràs.

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

Gràcies, Sr. President. Mai, en cap cas, no hi ha hagut
cap tipus de pressió a cap mitjà de comunicació. Gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs. Vol fer ús de la paraula, Sr.
Grosske? Té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí; com avui matí al Sr. Rami, el primer que he de fer és
donar les gràcies a la consellera per la claredat de la
resposta -així quedarà constància- i de la resposta,
evidentment, en un moment determinat s'hauran de retre
comptes. 
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De la mateixa manera que avui matí he dit que no creia el que
m'havia contestat el Sr. Conseller, jo també he de dir a la Sra.
Estaràs que no crec el que acaba de dir. Ans al contrari, jo pens
que el Govern de la Comunitat Autònoma està desenvolupant
una operació d'empait als mitjans de comunicació com mai no
s'havia conegut en tot el període de vigència de les nostres
institucions autonòmiques; també vull que quedi constància
d'això en els mitjans de comunicació, així com del fet que, des
del punt de vista d'Esquerra Unida, aquest és un tema del qual
tornarem a parlar en aquesta cambra. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Per tancar la qüestió, té la paraula la
Sra. Estaràs.

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

Gràcies, Sr. President. El Govern mai no ha aprovat ni
aprovarà una pressió sobre cap mitjà de comunicació. Qüestió
diferent és que es pugui cridar un mitjà per manifestar una
postura crítica davant una informació, cosa que crec que és
perfectament lícita i no suposa cap pressió. 

Però vostè dóna suport a un govern o a una institució que és
un exemple del que és coacció als mitjans de comunicació.
Aquesta consellera va tenir ocasió d'assistir a un festival a Inca
en què es varen pagar els mitjans de comunicació, es varen pagar
Telenova i Canal 4, i es va demanar a aquestes televisions que no
sortís a cap programa la meva imatge com a membre del Govern,
i jo formava part d'aquell acte i hi havia 400 gimnastes de
l'Inserso. Això sí que és pressió als mitjans de comunicació, i
vostè va guardar silenci. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs.

I.3) Pregunta RGE núm. 2712/98, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a denúncia al tribunal de la competència
sobre l'increment de tarifes dels vols nacionals.

Passam a la següent pregunta, la 2712/98, que formula l'Hble.
diputada Sra. Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a denúncia al tribunal de la competència sobre
l'increment de tarifes dels vols nacionals. Té la paraula, Sra.
Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Sobre el dia 25 d'abril de l'any
passat, quan hi va haver un pacte ocult entre diferents
companyies aèries amb una pujada de tarifes, sortiren als
mitjans de comunicació, a través del Govern, anuncis com:
"El Govern denuncia les companyies aèries per l'increment
de tarifes", "El Govern presentarà aquesta setmana denúncia
contra les tarifes aèries", "Balears denuncia les companyies
aèries per pujada il•lícita de tarifes", "Jaume Matas afirma
que s'ha de defensar l'interès públic", etc. Jo li deman, Sr.
Conseller, en quina data el Govern, el Govern, ha presentat
o presentà aquesta denúncia? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Té la paraula el Sr. Fiol.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, el dia 23 d'abril del
1997, el director general de Consum, (...) membre del
Govern, va dirigir un escrit al Servei de Defensa de la
Competència on denunciava les notícies que havien
aparegut als mitjans de comunicació, concretament el dia 17
d'abril, que era el fet a què vostè es refereix. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús de la paraula, Sra.
Barceló? Té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, li haurem de
repassar la lliçó de l'Estatut. Qui és el Govern? El Govern
són els consellers, és el president, és el vicepresident, és el
Consell de Govern. Aquests són els organismes que tenen
la representació del Govern a l'hora de posar una denúncia,
i aquí, Sr. President, al seu director general de Consum, que
presenta una denúncia i la denúncia és un acte personal i
mai un director general té la representació del Govern -i es
miri la jurisprudència existent- aquí es demostra
evidentment que el Govern ni el conseller varen donar
suport a aquesta denúncia. La firma és del director general,
i la denúncia, en nom i representació del Govern, l'havia de
firmar o el conseller o el Consell de Govern. 

A partir d'aquí, senyor, comencen els primers problemes
amb el seu director general de Consum i, evidentment, el no
suport del Govern d'aquesta comunitat autònoma, que no
s'atreví, no s'atreví, a presentar la denúncia en representació
dels ciutadans de Balears, i deixa que un director general la
firmi amb el seu càrrec, que no és representatiu del Govern.
Aquesta és la realitat; aquí tenen el fet i aquí, evidentment
i en justícia, el que és la rigorositat legislativa, senyors del
Govern, no es van atrevir; per molts de titulars, no es van
atrevir, i van deixar, una vegada més, a qui defensa els
interessos dels consumidors, ben tot sol. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Vol fer ús de la paraula, Sr. Conseller?
Té vostè la paraula.

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

Sí, Sr. President, per intentar aclarir aquesta qüestió.
Evidentment, el director general de Consum va interposar
aquesta denúncia per ordre del conseller. Després..., deixi que li
expliqui, després que el Consell de Govern discutís aquesta
qüestió. Per tant, no sé com pot dir vostè, quan el director
general actua com a director general, amb un document de la
Conselleria, utilitzant el registre de la Conselleria -aquí tenc el
paper, no em digui que no- com s'atreveix a dir que ho va fer a
títol personal i que l'hem deixat tot sol?

Escolti, miri, vostè el que passa és que es pensava,
possiblement, que aquest paper no existia, que aquesta denúncia
no s'havia realitzat i munta aquest enrenou, però li puc assegurar
absolutament que el director general de Consum va actuar, com
és natural, com és natural, per ordre del conseller. Això és així
de clar, li agradi, a vostè, o no.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

Passam a una sèrie de preguntes que, havent-se observat que
s'ha produït un error a les preguntes per a les quals se sol•licita
resposta oral, les preguntes 2750/98, 2751/98 i 2752/98, se
sol•licita la correcció de les esmentades preguntes substituint
"davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports", per "davant
el Pla de la Cambra".

I.4) Pregunta RGE núm. 2750/98, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a igualtat d'accés a l'educació infantil.

I passam a la pregunta 2750/98, que formula l'Hble. diputat
Sr. Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a igualtat d'accés a l'educació infantil. Té vostè la
paraula, Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Puc formular la pregunta, veritat? Bé,
idò formularé la pregunta. Atès que, segons ha manifestat la
Conselleria i així ho disposen els documents que s'han evacuat,
la implantació progressiva de la gratuïtat a l'educació infantil es
farà començant pels alumnes d'edat més avançada, és a dir, per
a aquells alumnes de cinc anys, posteriorment de quatre i,
posteriorment, de tres, i tenint en compte que els alumnes de
quatre i de tres ja estan escolaritzats i que, lògicament, els pares
d'aquests alumnes pensen que s'hauria de garantir la seva
permanència en el centre a què ja han optat, i atès que el sistema
d'admissió d'alumnes canviarà substancialment, perquè s'hauran
de preveure els criteris que, en compliment de la LOGSE i els
decrets posteriors, fixen uns barems per a aquesta admissió, com
pensa garantir al mateix temps la Conselleria la continuïtat dels
alumnes -dret que tenien els pares perquè no hi havia aquestes
condicions quan entraren als centres- al mateix temps que el dret
d'aquells pares que vulguin entrar a centres sostinguts amb fons
públics? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Crespí. Té la paraula el conseller Sr. Ferrer.

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

Gràcies, Sr. President. Evidentment, com vostè diu aquí
la qüestió, des del punt de vista jurídic, potser no des del
punt de vista polític o personal, però sí des del punt de vista
jurídic, important, és respectar la legalitat vigent i, per tant,
en concret en aquest cas el darrer reial decret, que és el
366/97, mitjançant el qual es garanteix l'elecció i admissió
d'alumnes a aquells centres sostinguts per fons públics. Per
tant, aquesta és la prioritat del Govern, que en els centres on
s'hagi concertat el sosteniment amb fons públics, és a dir,
concertar l'ensenyament als cinc anys, assegurar de realitzar
l'admissió dels alumnes segons a allò que atén aquest decret.

Nosaltres esperam que això pugui crear, si és que en
crea, poquíssims conflictes amb l'altra qüestió, amb la
continuïtat dels alumnes que ja hagin començat el segon
cicle d'educació primària en aquests mateixos centres. En
qualsevol cas, si aquest conflicte es presentàs en casos
concrets, en primer lloc s'haurà d'atendre la normativa,
aquest reial decret i, com vostè diu, el desenvolupament de
la Llei orgànica, abans que aquest que vostè anomena "dret"
que tenen a continuar en el centre.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús de la paraula, Sr.
Crespí. Té vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, Sr. President; jo crec que el conseller no m'ha
contestat la pregunta. No queda més remei a un centre
concertat que, als alumnes que entrin al primer curs
concertat, hi entrin complint una legislació. Això no forma
part de la bondat o maldat que pugui tenir l'equip directiu
del centre, sinó que és un precepte legal. Però aquí això topa
amb el dret que tenen els pares que en el seu dia, quan
aquest centre no era concertat, varen assumir, amb la
direcció del centre, la continuïtat a tot el cicle d'educació
infantil, i és a aquests pares, que no els emparar cap
precepte legal, sinó simplement un compromís de
continuïtat. A aquests pares, com pensa la Conselleria, si hi
ha conflicte, perquè naturalment nosaltres plantejam la
pregunta si hi ha conflicte; si no n'hi hagués d'haver no la
plantejaríem, però n'hi pot haver, i a determinats centres el
conflicte pot ser més gros del que es pensa; per tant, com
pensa garantir a aquests pares el pas de quart, o de la unitat
d'educació infantil de quatre anys a cinc anys? On se'ls
donarà plaça? Què es farà amb aquests nins -suposem també
que (...) les ratios establertes a la legislació vigent- què
pensen fer amb aquests nins que no càpiguen al centre i els
passin uns altres per davant pel fet d'haver concertat amb
aquest sistema l'educació infantil?
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Crespí. Vol fer ús de la paraula, Sr. Conseller?

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

Sí, gràcies, Sr. President. Jo crec que sí, que li he contestat la
pregunta. Aquí allò important és complir -com és natural no pot
ser d'altra manera- la normativa vigent. Hi ha prou places, tant a
centres públics com a concertats, perquè tots els nins de cinc
anys que ho vulguin els seus pares estiguin escolaritzats i,
naturalment, en cas de conflicte, si és que es produeix, que jo
tenc i crec que a la Conselleria també es tenen molts de dubtes
que es produeixi aquest conflicte, allò primordial es complir el
Reial Decret i, en tot cas, aquests nins que no poguessin
continuar -repetesc que tenc els meus dubtes que això sigui així-
haurien d'escolaritzar-se en el centre que els correspongui.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.5) Pregunta RGE núm. 2751/98, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a canvi de nom de la Direcció General
d'Educació.

Passam a la següent pregunta, la 2751/98, que formula el
diputat Sr. Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a canvi de nom de la Direcció General
d'Educació. Té vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. L'altre dia, en comissió, el conseller
ens va explicar quines eren les competències que els diferents
directors generals territorials tenien, i si bé va quedar clar que els
directors generals de Menorca i d'Eivissa tenien la representació
genèrica del conjunt de la Conselleria i, per tant, n'eren els
responsables polítics a cadascuna d'aquelles illes, el director
territorial de Mallorca, el director general territorial de Mallorca,
tenia unes competències específiques, unes competències
específiques amb alt contingut tècnic: la investigació, l'aplicació
de l'I+D, els ensenyaments especialitzats, etc. Vol dir això que
no és una direcció general territorial, sinó una direcció general
amb competències específiques, la qual cosa, si més no entrant
en altres continguts, que creim nosaltres que correspondrien a les
direccions generals ja anomenades, en tot cas, una d'universitats,
a investigació..., però, si més no, és enganar els ciutadans. 

Jo sempre he cregut que el nom de les coses és important
perquè m'agrada, quan vaig a una botiga i deman una cosa,
em donin allò que jo deman, i no una altra dient-me: "Miri,
escolti, els noms no són importants; vostè vol una
americana però jo li vendré una colflori". No, el tema és
més seriós. Si tenim un director general que té unes
competències, posem-li a la porta del seu despatx un rètol
que digui "Direcció General d'això i d'això altre", el que
vostè vulgui, que per això és el conseller, però no enganem
els ciutadans, no paguem favors polítics amb direccions
generals i assignem funcions clares i transparents, que des
d'aquest parlament puguem demanar-ne comptes, i això, al
final, és simplement el que voldríem que vostè ens explicàs.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Crespí. Té la paraula el conseller Sr. Ferrer.

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

Gràcies, Sr. President. A part d'aquesta llarguíssima
exposició, ja m'han demanat que ho expliqui, tant en ple
com en comissió, tres vegades. La veritat és que vostè té
una autèntica fixació en una qüestió de nomenclatura que va
ben enfora d'altres membres -avui horabaixa mateix- del seu
grup parlamentari, que diuen que els directors generals no
són membres del Govern. Però, en fi, jo crec que aquí allò
important -i ho he repetit moltes vegades i, per tant, no
enganam els ciutadans- és quines són les funcions d'aquest
director general, funcions que vostè ha comentat i que, per
tant, no repetiré. Les té clares ell, les té clares tothom, crec,
en aquest parlament, perquè ja s'ha repetit tres vegades, i
crec que els ciutadans en cap cas se senten enganats; se
senten, en tot cas, representats en aquestes competències per
un director general que és el que té la missió de dur
endavant aquestes competències, molt més enllà d'aquesta
qüestió de nomenclatura que a vostè tant li preocupa.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrer. Vol fer ús de la paraula, Sr. Crespí.
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EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, gràcies, Sr. President. Es veu que allò de la nomenclatura
no és el seu fort, Sr. Ferrer, perquè aquí, a Castella-la Manxa i a
Pernambuco els directors generals no són membres del Govern,
no ho són. Per tant, les qüestions de nomenclatura són molt
importants, i és molt important la qüestió de nomenclatura per
llegir la pregunta i contestar-la. No pensa canviar el nom a la
direcció general? Això, amb un no rotund, jo ja no tendria per
què contestar. 

Però, en qualsevol cas, Sr. Conseller, quan nosaltres li
preguntam això, ho feim perquè el director general tampoc no és
representant de ningú: no representen els ciutadans, els directors
generals; això en tot cas són els membres d'aquesta cambra, que
som electes i, per tant, el nom de les coses -li regalaré un llibre
amb aquest títol- vostè veurà que són molt importants, perquè li
preguntarem quines feines ha fet aquest director general en
relació als temes que vostè li ha assignat en ús de les seves
competències que, nominalment i jurídicament, té.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Crespí. Vol fer ús de la paraula per acabar la
qüestió?

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

Gràcies, Sr. President. Evidentment no pens canviar el nom
del director general. Vostè em diu que no li contest el que em
demana; bé, vostè tampoc fa la pregunta: passa aquí cinc minuts
parlant però no fa la pregunta que ha remès prèviament per
escrit; en qualsevol cas, estic encantat que aquí públicament em
digui que em regalarà un llibre, el rebré encantat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.6) Pregunta RGE núm. 2723/98, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a Es Trenc.

Passam a la següent pregunta, 2723/98, que formula l'Hble.
diputat Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a Es Trenc. Té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Ramis, li hem fet aquestes
setmanes tota una sèrie de preguntes sobre la postura del
Govern respecte a les absurdes capacitats de població que
hi ha en els planejaments urbanístics vigents a les Illes
Balears, tant en qüestions generals com en qüestions
concretes, en exemples concretes. A mi em sembla que em
dóna una contesta molt diferent, a mi personalment, que a
la premsa, però el que ha anat contestant, bàsicament, són
dues coses, si no em rectifiqui: és que no té cap
competència perquè són dels consells, bàsicament aquesta,
cosa que és un disbarat, però m'ha dit això, i, segona, que
només es pot tolerar desclassificar -i, en això, hi ha insistit
molt- si és d'acord amb el sistema que diu l'avanç de
Directrius d'Ordenació del Territori, és a dir, negociant i de
mutu acord amb els promotors, un absurd encara més gran,
però en el qual vostè insisteix. 

És per això que, després d'haver sortit aquesta sentència
important sobre Es Trenc, que aclareix que només cal
indemnitzar les despeses realment executades, realment
realitzades pels promotors, li volem fer aquesta pregunta:
Considera el Govern que s'hauria d'haver negociat amb els
propietaris d'Es Trenc com amb els promotors, fins a arribar
a una desclassificació de mutu acord? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient, Sr. Ramis.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel
Ramis i Socías):

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Alorda, a la seva
pregunta hi ha dues preguntes. Jo tractaré de ser molt clar i
molt concís. Sí, que considera el Govern que s'havia d'haver
negociat amb els promotors i fins al punt màxim de
negociació a què s'hagués pogut arribar. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús de la paraula, Sr.
Alorda? Té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Estam molt satisfets que hi hagi
uns serveis jurídics en aquest govern, o no sé ben bé de qui
surt la iniciativa, de guanyar sentències com la d'Es Trenc
en comptes de fer-li cas, perquè si hagués de negociar de
mutu acord com ens va negociar amb Mondragó, la veritat
és que les diferències entre el que ha costat protegir Es
Trenc i el que ha costat protegir Mondragó són la
demostració entre el seu sistema i el sistema que diu la llei.
El que diu la llei i diuen els tribunals. La veritat és que hi ha
una fal•làcia respecte a les indemnitzacions mil milionàries,
i una fal•làcia, sobretot, respecte d'allò que vostè diu els
drets individuals inalienables dels promotors. 
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Realment l'únic que vostè defensa, i això ens ho demostra
cada vegada amb les seves contestes, és un dret inalienable -vaja,
en principi o per a vostès- inalienable, de l'especulació. Això és
l'únic que s'entén, perquè cap promotor no negociarà que li
paguin les despeses del pla parcial i les despeses del projecte
d'urbanització, que és l'únic que s'ha de pagar, i al Suprem ens
remetem. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Vol fer ús de la paraula, Sr. Ramis?

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT, ORDENACIÓ
DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel Ramis i Socías):

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Alorda, és evident que la seva
manera d'entendre l'urbanisme i l'ordenació del territori no
coincideix, afortunadament, amb la manera que té d'entendre
l'ordenació del territori aquest govern. És evident, també,
almanco per a mi, que quan vostè parla -i parla cada vegada que
pot, supòs que perquè ho deu tenir molt a prop- d'especulació, no
s'està automedicant amb la recepta que fa als altres, perquè
vostès sí, efectivament, tenen la possibilitat de dur endavant
desclassificacions pures i dures, amb les quals no està d'acord el
Govern, dins el Consell Insular.

Miri, Sr. Alorda, la política d'aquest govern en temes de
desclassificacions efectivament està molt clara i està molt
definida. És la via de negociació amb promotors, amb els
ajuntaments i amb les entitats implicades, i vostès, quan varen
fer les seves al•legacions a aquestes directrius d'Ordenació del
Territori, efectivament ens varen demanar que suprimíssim
l'incís allà on es feia referència a aquest procés negociador. El
que passa és que també, a la vegada, varen dir que era absurd fer
cas a les conveniències dels particulars, conveniències legítimes,
que deien vostès per una altra banda; en qualsevol cas
generadores de dret, perquè supòs que l'estat de dret no el
qüestionaran, vostès, Sr. Alorda. Convé que tenguem clar quina
és la legitimitat que tenim cada un per dur endavant això. 

I, per cert, no vulgui confondre ningú comparant la sentència
de Mondragó o la desclassificació de Mondragó amb la sentència
i la desclassificació d'Es Trenc o la d'Els Canons. Miri, la
situació d'Es Trenc és una situació concreta, i la pròpia sentència
-per si no l'ha llegida, que jo sí que ho fet- diu, literalment,
literalment: "Sin embargo, en modo alguno puede considerarse
incorporado a su patrimonio -es refereix al patrimoni de
l'urbanitzador- el derecho al valor urbanístico del terreno como
pretenden los (...), dado que, por una parte, los planes parciales no
se encontraban, en modo alguno, en grado avanzado de ejecución,
como demuestra el hecho de que los peritos arquitectos a los que se
encargó la valoración del terreno afirmaron que no se observaba
obra significativa de urbanización, y -i, Sr. Alorda- y por otra no
puede afirmarse que la inejecución o el retraso en la misma fuera
imputable a la Administración". Pensi, vostè pensi, si això és
aplicable a la seva responsabilitat i a Es Canons. Ho pensi, Sr.
Alorda, que li convé. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.7) Pregunta RGE núm. 2752/98, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a persones que han elaborat enquestes
d'educació.

Passam a la següent pregunta, la 2752/98, que formula
l'Hble. diputat Sr. Andreu Crespí i Plaza, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a les persones que han
elaborat les enquestes d'educació. Té vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, gràcies, i com que la pregunta és clara i concisa,
simplement deman als serveis de la Cambra que la
transcriguin al Diari de Sessions.

Quines persones han elaborat les enquestes dirigides a
professors i pares d'alumnes dels centres educatius de
Balears?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el conseller d'Educació, Sr. Ferrer.

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

Gràcies, Sr. President. El qüestionari que acompanyava
la carta, tal i com ja he manifestat diverses vegades,
l'elaboraren tècnics, funcionaris i personal de la Conselleria
d'Educació.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrer. Vol fer ús de la paraula, Sr. Crespí?

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, Sr. President. Jo crec que quan una pregunta diu
"quines persones", les persones, les persones humanes,
tenen noms i llinatges, i aquestes -siguin o no funcionaris de
la Comunitat Autònoma- tenen nom i llinatges, i aquesta és
la pregunta que jo li faig, talment, al conseller. I deman a la
presidència que li expliqui, en empara d'aquest diputat, què
vol dir "quines persones", en mallorquí de Mallorca, de
Menorca, d'Eivissa i Formentera, del Principat, de l'Alguer
i del Rosselló. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Crespí. No tenc cap dubte que el conseller
ha entès exactament la pregunta i li deman que la contesti.
Gràcies.
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EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sr. President. Jo no tenc cap inconvenient, Sr.
Crespí, en donar les explicacions, com a responsable polític, que
em demanin en aquesta cambra i així ho faré sempre, i si es va
enviar aquesta enquesta amb una carta a tots els professors i
també als pares de la nostra comunitat, signada per jo mateix, és
perquè jo som el responsable polític d'aquesta enquesta i de totes
les accions que es fan des de la conselleria.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Passam a la pregunta següent.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sr. President. Jo, em perdonarà, però ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Crespí, ...

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Li deman l'empara a vostè perquè ell mateix ha dit que
l'enquesta l'han feta funcionaris ...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sr. Crespí, ...

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

... i llavors no diu el nom, i jo crec que es vulnera el dret del
diputat, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Crespí, jo només li record que el Sr. Conseller ha
contestat dient que ell era la persona ...

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Responsable polític, però a la primera intervenció ha
reconegut que els autors materials eren uns altres, és a dir, ell
mateix manifestament vulnera el meu dret a conèixer els autors
materials de l'enquesta en públic i davant aquesta cambra.

EL SR. PRESIDENT:

Jo crec ...

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Per tant, jo li deman l'empara, Sr. President, perquè no
pot ser que una conseller es negui a contestar les coses.
Home, per l'amor de Déu!

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Crespí. Crec que aquesta qüestió està tancada, el
conseller ha contestat, i, com és natural, ell ha dit que el
nom de la persona era el mateix conseller, jo no li puc
demanar que ...

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Demani la cinta i veurà que ha dit que era el responsable
polític, Sr. President.

I.8) Pregunta RGE núm. 2735/98, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a hotel Cala Tuent, SA.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la pregunta següent, la 2735/98, que formula
l'Hble. Diputat Sr. Pere Sampol i Mas, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a hotel Cala Tuent,
SA. Té vostè la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Simplement voldríem saber en
quina situació exacta es troba l'autorització prèvia per a la
construcció d'un hotel a nom de Cala Tuent, Societat
Anònima. És a dir, data d'aquesta autorització prèvia i si es
troba afectada per cap suspensió d'autoritzacions prèvies.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Té la paraula el conseller de
Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María
González Ortea):

Sí, gracias, Sr. Presidente. Ayer, me pasa el jefe de
Servicio de Ordenación de Turismo un informe al respecto,
a petición mía por aparición de esta pregunta en el orden del
día, y, entre otras cosas, me dice que este expediente se ha
informado favorablemente en el día de hoy, 11 de mayo del
1998, por la sección técnica, "por lo que en breve haré la
propuesta de resolución favorable del expediente de
modificación de la autorización previa". Ésta es
concretamente la situación actual. Gracias.



4950 DIARI DE SESSIONS / Núm. 115 / 12 de maig del 1998

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús de la paraula, Sr. Sampol?

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, teníem entès que hi havia una
autorització prèvia de fa bastants d'anys, hi havia un pla parcial
que es tramita des de l'any 80 i busques, i aquest hotel tenia
autorització prèvia. És evident que no pot tenir una autorització
prèvia de dia 11 de maig del 98, perquè en aquest moment les
llicències estan suspeses, pel decret, pel famós decret que ens ha
ocupat avui matí. Per tant, a mi m'agradaria que em digués
exactament data de l'autorització prèvia i concretament si la
conselleria ha tramitat la suspensió en base al Decret 106/1993,
de 30 de setembre. Ara. autoritzacions posteriors a l'entrada en
vigor del decret, o no l'he entès bé, la veritat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Vol fer ús de la paraula, Sr. Conseller?

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María González
Ortea):

Sí, Sr. Sampol, disculpe, no he leído todo el informe porque,
sinceramente, yo había interpretado la pregunta en el sentido del
momento en que se encuentra hoy, creí que usted tenía
conocimiento total. Le leo todo el informe, si el Sr. Presidente
me permite, lo leo muy rápidamente, como acostumbro: "Este
expediente con el número 150/87 obtuvo la autorización previa
de construcción, como hotel de 4 estrellas, con 210 alojamientos
y 40 plazas, en fecha 21 de enero de 1988, con arreglo a lo
dispuesto en el Decreto 30/1984", es decir que la primera
autorización, repito, para que tome nota, aunque se lo puedo dar
por escrito, no hay problema, 21 de enero del 88. "En fecha 16
de abril del 96, V. H. dictó resolución -desde luego no era yo, el
anterior V. H.- declarando la vigencia de la citada autorización
previa, ya que se acreditó la solicitud de la licencia municipal de
obras en fecha 17 de noviembre de 1987, cumpliendo con ello el
Decreto 106/93. Tercero: en fecha 1 de diciembre de 1997, la
entidad hotel Cala Tuent, SA, ha solicitado la modificación del
proyecto que obtuvo la autorización previa mencionada, siendo
la capacidad solicitada de 114 alojamientos y 222 plazas", es
decir que se disminuyen 96 unidades y 178 plazas, con fecha,
insisto, 1 de diciembre del 97. Y aquí viene el párrafo que le
había leído, que creí que era a lo que quería ir usted, al final de
la cuestión, a la situación actual. "Este expediente se ha
informado favorablemente en el día de hoy, 11 de mayo de 1998,
por la sección técnica, por lo que en breve haré -esto me dice el
jefe de la Sección de Ordenación del Turismo, ayer- la propuesta
de resolución favorable del expediente de modificación de la
autorización previa". Lógicamente el jefe del Servicio de
Ordenación recibe este expediente de la sección técnica, se han
subsanado las deficiencias que la sección técnica haya podido
encontrar, y entonces está pendiente de proponer, el jefe de la
sección al director general que es el que firma definitivamente
estas autorizaciones previas, ayer estaba pendiente de ese
trámite.

Ésta es su situación completa. Espero que eso haya
contestado absolutamente su pregunta. Gracias, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Acabades les preguntes, passam
al segon punt de l'ordre del dia, proposicions no de llei.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 7171/97,
presentada pels grups parlamentaris Socialista,
Nacionalista-PSM, d'Esquerra Unida de les Illes Balears i
Mixt, relativa a creació d'una comissió no permanent per
elaborar un informe sobre el maltractament i la violència
contra les dones a les Illes Balears i l'elaboració de
propostes d'actuació.

Passam a debatre la Proposició no de llei RGE núm.
7171/97, presentada pels grups parlamentaris Socialista,
Nacionalista-PSM, Esquerra Unida de les Illes Balears i
Mixt, relativa a creació d'una comissió no permanent per
elaborar un informe sobre els maltractaments i la violència
contra les dones a les Illes Balears i l'elaboració de
propostes d'actuació. Per part del Grup Mixt, té la paraula ...
Esquerra Unida de les Illes Balears, Grup Parlamentari
Socialista, Sra. Leciñena.

LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

Sr. Presidente, esta proposición la vamos a presentar y
a defender conjuntamente los cuatro grupos que la
presentamos.

EL SR. PRESIDENT:

Té vostè la paraula.

LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Hace meses
que la violencia doméstica y las mujeres víctimas de malos
tratos son portada de actualidad informativa en los medios
de comunicación debido, entre otras cosas, a que hemos
asistido a una sucesión de asesinatos de mujeres a manos de
sus exmaridos en condiciones dramáticas y lamentables. En
Baleares, cada día se producen dos denuncias por malos
tratos, pero ésta no es la cita real, sino sólo la punta del
iceberg, dado que tan solo se denuncian entre un 10 y un
30% de los casos reales.
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No estamos hablando de una situación nueva, la mujer ha
venido padeciendo la violencia masculina desde los orígenes
históricos de la sociedad, la violencia de índole física, la de
carácter psíquico o emocional y la sexual acompañan la vida de
muchas mujeres desde tiempo inmemorial. Es una violencia
invisible, oculta entre las paredes del hogar, y precisamente en
el silencio y la ocultación en que se comete esta violencia, está
la razón de su perpetuación en el tiempo.

La violencia contra la mujer es una cuestión cuyo origen y
cuyos cimientos están en la propia estructura de la sociedad
humana históricamente constituida. Es una violencia de carácter
estructural y sexista que se extiende por todos los puntos del
planeta y que afecta a las mujeres en cuanto tales, es decir, a la
persona de la mujer por el hecho de serlo. Es una violencia que
se produce con independencia de la ideología política, del nivel
cultural y del plano socioeconómico al que están adscritos los
agresores y las víctimas dentro de la sociedad.

La conducta agresiva no se produce de forma ciega e
indiscriminada, sino que se ejerce sobre individuos que están en
posición de infidelidad, que es precisamente lo que configura la
relación de agresividad del hombre contra la mujer. 

Por tanto, una primera consideración a hacer, para
entendimiento del fenómeno que convierte a la mujer en víctima,
es el status de subordinación en que convencionalmente se sitúa
a la mujer en general respecto del hombre. Cuanto más
convencional haya sido la educación de una mujer, mayor
posibilidad tiene de llegar a ser víctima de sus relaciones de
pareja. 

En la mayoría de los casos, la espiral de la violencia
doméstica comienza en la infancia, en el 95% de los casos el mal
trato que la mujer soporta en esa etapa de su vida, tiene su
antecedente en el mismo tipo de violencia de que fue testigo o
parte durante la niñez. Una vez que la violencia se ha instalado
en la relación de la pareja, resulta dificilísimo para la víctima
librarse de ella, porque su introducción ha sido fruto de un
proceso lento y complejo, hasta completar el llamado ciclo de la
violencia, que se inicia con una situación de tensión en la pareja,
pero todavía hay cierta capacidad en la reacción de la mujer que
comprueba como, cediendo a las exigencias del agresor,
consigue demorar la incidencia de los actos violentos; sigue la
fase de doblegamiento en la que el violento reitera sus ataques
como un castigo por cada resistencia de la mujer, y ésta llega a
perder todo control sobre la situación, y finalmente, en la última
fase de este ciclo, la mujer queda en total desconcierto al
comprobar que a cada acto de violencia sigue el arrepentimiento
del agresor, con lo que la víctima asocia los términos de castigo
y manifestación de cariño, quedando de este modo atrapada en
la espiral de la violencia.

Un dato que habla por sí solo: el 80% de las mujeres muertas
por sus parejas masculinas estaban en trámites de
separación judicial o ya separadas con intervención judicial.
Y otro dato que también dice mucho: según consta en el
artículo 82.1 del Código Civil y en el artículo 153 del
Código Penal, tanto para concederse la separación
matrimonial, como para imponer la sanción en penal, tiene
que existir el requisito previo de la reiterabilidad del
maltrato. Hay sentencias en que la reiteración exigida por la
ley ha servido de poco, porque por encima de la normativa
legal, está la interpretación de quién la había de aplicar, y
los jueces, al parecer, tampoco están libres de las
inspiraciones sexistas, según las cuales el hecho de golpear
a una mujer no es un delito grave.

Por otro lado, aprovechando que en nuestra legislación
el divorcio está conceptuado más como un remedio que
como una sanción, los jueces rechazan muchas veces que en
los interrogatorios se formule ninguna pregunta relacionada
con el comportamiento del demandado durante la
convivencia. Asimismo, se deniegan en tantas otras
ocasiones, los oficios encaminados a documentar la
conducta agresiva del marido en la que se funda la petición
separatoria. Es imprescindible conocer cuál es la causa
última de la separación si se quiere articular con justicia y
responsabilidad los efectos de la misma, y esto, además, sin
poner en peligro la integridad de la mujer y la seguridad de
los hijos.

Los maltratadores utilizan sus derechos de padre para
elaborar y planificar toda una estrategia encaminada a hacer
desistir a la mujer en sus propósitos separatorios, y en ese
proceso, no dudan en mezclar a los hijos. El hecho de que
una mujer tenga que huir de su casa con sus hijos a
esconderse y protegerse en un centro de acogida, la
circunstancia de que existan denuncias e incluso sentencias
condenatorias por malos tratos del marido a la mujer, y
además haya habido abandono económico o de otro orden
del agresor a los miembros de la familia, no son, al parecer,
razones suficientes, como para que los jueces suspendan el
derecho de las visitas del agresor a sus hijos, con el
consiguiente riesgo para integridad de la madre y de los
mismos hijos.

Abordar la complejidad de la violencia clandestina que
el hombre protagoniza en el seno de la familia no es factible
dentro de los límites de la extensión de esta proposición no
de ley, apenas es una aproximación al problema, quedando
pendientes otros muchos aspectos que concurren en el
fenómeno de la violencia doméstica. Se trata de un
problema complejo y multifactorial, y por tanto su
tratamiento también debe ser multidisciplinar, a través de
actuaciones como las siguientes. 

Acciones a nivel educativo, como puedan ser módulos
formativos dirigidos a todas las personas que directa o
indirectamente trabajen en el área de prevención o atención
a las mujeres víctimas de la violencia doméstica; formación
del profesorado en el sentido de impartir el principio de
igualdad y no discriminación de la mujer en las aulas;
control sobre el material didáctico al objeto de eliminar
cualquier contenido discriminatorio contra la mujer;
inclusión de material didáctico específica en materia de
violencia; etc.
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Acciones a nivel sociosanitario como la elaboración de un
protocolo sanitario de atención a los malos tratos y su inmediata
difusión a los hospitales, centros de salud, médicos de familia,
pediatras, etc., acompañado de un manual de recomendaciones
para actuar en los casos en que se detecte algún síntoma de
violencia; incluir en los centros de salud de atención primaria,
actuaciones para la prevención de la violencia; formar y
sensibilizar a los profesionales de la salud que intervengan en la
atención a las víctimas de violencia; programas de reeducación
de maltratadores y grupos de terapia; agilizar la tramitación del
soporte comunitario transitorio; elaborar planes específicos para
la recuperación de la autoestima de estas mujeres así como su
reinserción sociolaboral; editar una guía de recursos disponibles
dirigidos a las víctimas y otorgar a las mujeres prioridad para
acceder a una vivienda de protección oficial, son otras tantas
medidas imprescindibles en esta área.

Acciones de reinserción laboral, como la puesta en marcha de
cursos de formación, becas para la mujer, acogidas al programa
de malos tratos para hacer cursos de formación, etc.; potenciar la
creación de centros dirigidos a mujeres víctimas de violencia, y
en concreto centros de atención a la mujer donde ésta pueda
asesorarse e informarse las veinticuatro horas de día, y donde se
les asegure la acepción en casas de acogida o pisos tutelados;
ayudas económicas directas a sus (...) lugares; etc.

A nivel de medios de educación, son importantes la difusión
de campañas preventivas de violencia doméstica que fomenten
la igualdad entre los sexos, así como su promoción de espacios
divulgativos con información veraz sobre los valores de igualdad
y la prevención de violencia contra la mujer; incluir en la
programación contenidos que (...) o menosprecien a las mujeres
o que de algún modo puedan inducir el ejercicio de la violencia.

En otro orden de cosas, es necesaria la creación de oficinas de
asistencia a las víctimas en los órganos judiciales y fiscales,
creación de centros de mediación familiar dictados en los
juzgados de familia, creación de unidades específicas de atención
a la mujer, víctima de violencia en las comisarías y servicios y
cuerpos de seguridad.

A nivel legal, habría que adoptar medidas cautelares
necesarias para la protección de las víctimas de malos tratos
como abandono del domicilio familiar por culpa del agresor,
alejamiento, protección policial, prisión preventiva, suspensión
del régimen de visita a los hijos, de mujeres maltratadas o
mantenimiento del secreto del paradero de la víctima. 

Conseguir que las agresiones y los malos tratos sean
considerados como delitos y no como faltas, que las denuncias
y penas sean acumulables, que la evitabilidad en el delito quede
probada no sólo por la acumulación de las denuncias, sino con la
aportación de otro tipo de pruebas. Normalización de los
reconocimientos médicoforenses para garantizar la acertada
calificación jurídicopenal de los comportamientos violentos,
garantizar la asistencia gratuita en la mujer objeto de maltrato,
creación de módulos de reciclaje profesional específico para
colectivos de jueces, fiscales o policías, con el fin de que
adquieran un mayor grado de concienciación sobre el problema
de los malos tratos.

A todas estas medidas hay que añadir un largo etcétera
de otras tantas que serían necesarias y que podrían constituir
un plan de acción de cara a la prevención y la atención de la
violencia de la mujer.

Para llevar a cabo y con efectividad estas y otras
acciones, es necesaria la realización de estudios e
investigaciones, sobre las causas, la incidencia y la
frecuencia de esta problemática en cada una de las islas de
nuestra comunidad autónoma. Las formas que adopte y las
consecuencias de la violencia contra las mujeres. Y también
es necesario mejorar las estadísticas existentes para obtener
un mejor diagnóstico de la situación real en Baleares.

Ante todo lo expuesto, los grupos parlamentarios
Socialista, Nacionalista, de Esquerra Unida y Mixto,
creemos necesario y por esto presentamos esta proposición
no de ley, la creación de una comisión no permanente para
el estudio de los malos tratos y la violencia ejercida contra
las mujeres en las Islas Baleares y la presentación de
propuestas de actuación encaminadas a erradicar esta
realidad en nuestra comunidad autónoma. Gracias.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Popular, la Sra. Ferrando té la paraula.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Bé, en primer lloc, m'han de permetre que em
sàpiga com un poc de greu o que demostri un poc el meu
malestar parlamentari, perquè aquesta moció l'hagin
decidida presentar els quatre grups de l'oposició, i no hagin
fet cap menció, ni tan sols dir que tenien intenció de
presentar aquesta proposició no de llei, al Grup Parlamentari
Popular, crec que hagués estat una acció de delicadesa
parlamentària poder dir, per ventura nosaltres haguéssim dit
"la feim, la signam, no la signam", però crec que hagués
estat una delicadesa parlamentària poder dir si volíem o no
signar aquesta proposició no de llei, crec, i ho puc dir
almanco a nivell personal, que en temes d'aquests, sempre,
quan ens hi han volgut trobar, i per tal de millorar la situació
de les dones, crec que ens hi han trobat, i crec que hagués
estat una delicadesa parlamentària almenys proposar-nos
aquesta presentació d'aquesta proposició no de llei.
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En segon lloc, dir, no sé si ha estat encertat que per sorteig o
no, li hagi tocat al Partit Socialista, però és que ara em feina
molta gràcia sentir moltes de les mesures que deia aquí la
diputada que en teoria li ha tocat representar, quan moltes de les
teories que vostè proposava, moltes eren a nivell d'estat i que jo
sàpiga, el Partit Socialista ha governat durant tretze anys, i per
exemple, el tema de la formació dels jutges, que precisament és
un dels temes que de vegades notam i que ells mateixos
demanen, ha fallat molt, els temes sanitaris, on aquesta
comunitat no té competències, crec que s'haguessin pogut fer
moltes actuacions. 

També m'ha estranyat molt, perquè em semblava, i aquí he de
dir que no compartesc un poc la visió que han et, com si, gràcies
a aquesta comissió que ara proposen aquí els quatre grups,
anàssim a eradicar completament el tema dels maltractaments,
perdoni'm, però, segons una opinió molt personal, això suposa un
desconeixement total del problema. El tema dels maltractaments
és un tema que es ve succeint, per desgràcia, des de fa molts
d'anys i s'ha descobert un poc, s'han anat fent coses, però no és
un tema que solucionarem gràcies a la creació d'una comissió no
permanent. En aquest sentit, no estic d'acord en moltes de les
coses que ha exposat aquí la diputada que ha representat els
quatre grups, ni tampoc amb el que diuen a l'exposició de motius
d'aquesta proposició no de llei, en el sentit que el II Pla
d'igualtats d'oportunitats  fa referència a tota una sèrie d'accions,
i que, com que aquestes accions són clarament insuficients, per
desgràcia es produeixen els maltractaments. Miri, per desgràcia
no és així, tant de bo poguéssim prendre mesures que es
poguessin solucionar, però hi ha molts de països molt avançats,
Canadà, Suècia, que supòs que vostès no posaran en dubte, que
també han pres mesures i, per desgràcia, la violència domèstica,
encara es produeix.

De totes formes, el Partit Popular considera que es fan
actuacions, i crec que és bo que es creï una comissió, no que es
creï, però que aquest parlament, que els diputats i diputades de
tots els grups parlamentaris sàpiguen el que s'està fent en aquest
tema, perquè crec que hi ha molt de desconeixement. Em va
cridar molt l'atenció, precisament a rel del Dia Internacional de
Dona, llegir que un regidor de l'Ajuntament de Palma que en
teoria se suposa que vol anar com a batle de l'Ajuntament de
Palma, proposa, per exemple, que a Palma, a la Policia Local, es
creÏ una comissaria de la dona, un desconeixement total del que
s'està fent actualment en aquesta comunitat autònoma, perquè
precisament som una de les comunitats pioneres, precisament a
la Policia Local, on es dóna informació jurídica, psicològica i
assistencial de les dones víctimes de maltractaments. Això posa
en evidència que molts dels polítics que actuam avui en dia,
desconeixem el que es fa, per tant, crec que és molt positiu que
aquesta comissió, a part d'estudiar i analitzar el problema de la
violència domèstica, també conegui, perquè la desconeixença ens
fa dir coses que no tocarien, conegui el que s'ofereix a aquesta
comunitat autònoma en el tema de la violència domèstica.

Ho dic ara i ho he dit en moltes ocasions en què he
intervengut en el tema de la dona, no es pensin que ni per un
Pla d'igualtat d'oportunitats, ni perquè ara creem o facem en
aquest parlament una comissió en temes de violència
domèstica, eradicarem o farem efectives les mesures contra
la violència domèstica. De totes formes, el Partit Popular
donarà suport que s'estudiï el tema dels maltractaments, jo
com més partidària de parlar de violència domèstica, perquè
no és un tema que només afecti les dones, per desgràcia,
això, no parlaré jo de la violència domèstica perquè ja ha fet
una introducció que en segons quines coses estic o no
d'acord, però crec que el tema de la violència domèstica, per
desgràcia, és un tema que no només afecta les dones, sinó
que també afecta els menors, perquè directament o
indirectament els fills i les filles de les dones o de la família,
també són víctimes d'aquests maltractaments o d'aquesta
violència.

Per tant, nosaltres consideram que és oportú que el
Parlament analitzi, estudiï i faci propostes per tal de millorar
l'actuació, perquè tot és millorable, de fet, si no fos
millorable, ja no hi hauria violència domèstica, i crec que
totes les propostes que arribin per part de tots els diputats i
diputades, crec que milloraran les actuacions que es facin.
En aquest sentit, creim que és important que aquest
parlament debati aquest tema, però, en lloc de fer-ho, tal i
com proposen tots els grups parlamentaris, la proposta que
nosaltres faríem seria que, en lloc de ser a través d'una
creació d'una comissió no permanent, que sigui la Comissió
de Drets Humans la que estudiï i analitzi les propostes
d'actuació per tal d'eradicar aquesta problemàtica a la nostra
societat. I creim que és molt just i és molt normal, sobretot
tenint en compte que Nacions Unides, l'any 93, va
considerar que la violència exercida contra les dones era una
vulneració dels drets humans, o que, millor dit, que les
dones tenien drets humans, i que la violència exercida
contra elles era una vulneració d'aquests drets humans. Per
tant, consideram que aquesta problemàtica, i així ho hem dit
en moltes ocasions, és una problemàtica de vulneració dels
drets humans, sol•licitam que aquest estudi, anàlisi i
propostes d'actuacions, es duguin a través d'aquesta
comissió, a més crec que és important, perquè donarem un
contingut a aquesta comissió que, fins ara, i així ho han dit
alguns dels diputats i diputades, millor diputats, ho ha dit un
diputat del Partit Socialista, donar un poc de contingut
pràctic a aquesta comissió crec que seria important i
poguéssim analitzar i treure propostes d'actuació en aquest
sentit.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula la diputada Maria
Àngels Lecineña.
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LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

Sí, Sr. Presidente. Aceptaríamos la propuesta del Grupo
Parlamentario Socialista, si tenemos la seguridad que en el seno
de esta comisión de Derechos Humanos se cree una ponencia
para el estudio de esta problemática.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sra. Ferrando?

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que dins una comissió no
permanent, les actuacions poden ser les mateixes que a una
comissió permanent, segons el que diu l'article 43, aleshores del
que es tractaria aquí és que "el Parlament de les Illes Balears
acorda que la Comissió de Drets Humans estudiï el tema de
maltractaments i la violència exercida contra les dones a les Illes
Balears, i la presentació de les propostes d'actuació tendents a
eradicar ...", l'únic que faig jo és substituir una comissió no
permanent per una comissió de Drets Humans. No siguin tan
desconfiats, jo crec que és una qüestió de no crear una comissió
nova, quan existeix una comissió de Drets Humans que pot
estudiar i analitzar i té la mateixa funció que demanen a una
comissió no permanent. No crec que hi hagi cap problema.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

Sí, Sr. Presidente. Si pudiera ser posible dos minutos de
receso para ponernos de acuerdo los grupos que presentamos esta
proposición.

EL SR. PRESIDENT:

Se suspèn la sessió per un temps de cinc minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, Sra. Leciñena, té vostè la paraula per dir si han
arribat o no a un acord, i si hi ha acord, amb quin sentit.

LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

Aceptamos la propuesta del Grupo Parlamentario Popular, lo
único que queremos es asegurarnos de que en el seno de esta
comisión de Derechos Humanos pudieran venir los expertos y las
personas afectadas que creemos que su participación puede ser
muy importante en este tema. Solamente, esperamos que esta
comisión de Derechos Humanos en cuanto salga el próximo
período empiece ya a reunirse y a trabajar este tema, porque la
sociedad está pidiendo ya, por lo menos, un intento de solución,
unas acciones urgentes en esta problemática. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sotmetríem a votació el text ...

Sra. Ferrando.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Sí, gràcies, Sr. President. És que aquest temor que té
l'oposició, jo crec que l'article 43 del Reglament, jo l'he
llegit abans de venir, permet que hi intervenguin persones,
a més, els diria, fins i tot, jo mateixa tendré el gust
d'intervenir per fer una exposició en aquest tema, vull dir
que no hi ha cap problema, el recel l'hauríem de tenir
nosaltres, el Partit Popular, quan vostès no ens han consultat
res d'aqueste tema i ens haguessin pogut fer la proposta. No
crec que hi hagi tant de problema per canviar una comissió
no permanent en una comissió de Drets Humans on, segons
el Reglament del Parlament, es podrà sol•licitar la
compareixença de persones, i crec que aquí, el que tots
volem, no es pensin que només són vostès, solucionar el
problema o intentar eradicar la problemàtica de la violència
domèstica, no creguin que només preocupa els grups de
l'oposició, al Grup Popular i al Govern, a qui donam suport,
també ens preocupa aquest tema.

(Aldarull a la sala).

EL SR. PRESIDENT:

Sotmetem a votació, per favor, per favor. Sotmetem a
votació el text que diu "El Parlament de les Illes Balears
acorda que la Comissió de Drets Humans elabori un estudi
dels maltractaments ..." i tal com continua el text. Després
serà la comissió qui determinarà el pla de feina i les
compareixences que facin falta tal com està establert al
Reglament.

Es pot donar per aprovat per unanimitat? S'aprova per
unanimitat. Moltes gràcies.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 7296/97,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
protecció, foment i suport a la lactància materna.

Passam a la propera proposició no de llei, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a protecció, foment i
suport de la lactància materna. Per fer la presentació, té la
paraula la Sra. Carlota Alberola.

Demanaria, per favor, un poc de silenci, a veure si no es
transfereixen els ànims del Congrés dels Diputats aquí, avui
capvespre.
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Continuam nosaltres amb les nostres feines. Sra. Diputada.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats, l'organització de les Nacions Unides per a la Infància,
la UNICEF, vetlla des del 1946 per la salut dels infants arreu del
món, exercint accions en àmbits polítics, socials i sanitaris. El
programa Gobi, que inclou la lactància materna, es va iniciar
com una acció per disminuir la morbiditat i la mortalitat infantil.
La lactància materna es fomenta a tot el món, i aquesta promoció
es du a terme des de maternitat als hospitals, seguint la iniciativa
"hospital, amics dels nins". Aquesta iniciativa consisteix a fer
que des dels hospitals es promogui la lactància materna, seguint
les recomanacions donades per la UNICEF i l'OMS el 1989.

Els deu punts que es recomanen han estat avaluats i s'ha
demostrat que el compliment de qualsevol d'ells ja exerceix una
influència important en la iniciació i duració de l'alletament
matern. L'hospital que compleix aquests deu punts aconsegueix
el guardó "d'hospital amic dels nins". Actualment ja hi ha més de
dos mil hospitals que han obtingut aquesta distinció. A Europa,
els Països Nòrdics són els capdavanters, el 85% dels hospitals de
Suècia ja ho són. 

La cultura de la lactància materna havia estat primordial i
bàsica arreu de l'Estat, però va decréixer igual que a altres països
industrialitzats i substituït per l'anomenada cultura de la lactància
artificial, per influència, moltes vegades, de conceptes erronis,
situacions econòmiques, pressions socials i comercials i, no
poques vegades, ignorància de la tècnica, així com una falta
d'interès sanitari.

El nostre grup presenta aquesta proposició no de llei per tal
de fomentar i donar suport a la lactància materna, tot seguint els
criteris establerts per l'OMS i la Unicef.

Els principals avantatges per al nadó es troben en una més
gran protecció immunològica, menys processos al•lèrgia, millor
estat digestiu i nutritiu, una menor morbilitat i mortalitat i una
millor evolució psicològica per a la seguretat efectiva que es crea
en el vincle entre el nadó i la mare, així com altres avantatges de
tipus econòmic i de protecció del medi ambient, ja que es
disminueix la producció dels envasos de la llet artificial.

Les persones alimentades amb llet materna són menys
propenses a patir malalties quan són adultes, com la diabetis
insulina dependent, l'infomes i malalties cròniques del fetge.
També hi ha beneficis per a la mare, cal destacar que serà menys
propensa a sofrir càncer de pit, d'ovari, infeccions de la via
urinària i osteoporosi.

Respecte de l'esmena d'addició que presenta el Grup
Nacionalista-PSM, no hi donarem suport, per entendre que la
legislació laboral estatal sobre aquesta matèria no entra en
contradicció amb el contingut de la proposició de llei.

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

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Alberola, vostè té un torn de fixació de posició a
l'esmena, específic.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Gràcies, tal vegada ens hi hem avançat.

Llavors, el que demanaríem seria que aquesta proposició
no de llei, el contingut de la qual és poder donar suport i
promoció a la lactància materna, i que té un interès molt
especial cap a la promoció de la salut, presentam, per tant,
aquesta proposició no de llei i demanam que tots els grups
que conformen aquesta cambra ens donin suport. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

A aquesta proposició no de llei, s'hi ha presentat una
esmena, la número 2794/98, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. Per fer-ne la defensa, té la paraula el seu
portaveu.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Des del PSM, compartim l'interés
que ha mostrat el Partit Popular perquè les dones, les mares,
a l'hora d'elegir el tipus d'alimentació dels seus fills o de les
seves filles, es decantin per la lactància natural, perquè, com
molt bé apunten a la seva proposició no de llei, la llet de
mare compta amb els elements necessaris i la qualitat
apropiada, així com els anticossos que serveixen de
protecció enfront d'infeccions.

Les referències que vostès fan també a l'exposició de
motius de la seva proposició no de llei a la conveniència per
a l'economia domèstica i pel medi ambient, nosaltres creim
que són prou importants, el cost que tenen els preparats i els
esterilitzadors, que disminueixen, per altra part, la
producció de llet artificial, amb els seus envasos, però
nosaltres creim que la qüestió econòmica, que vostès
obvien..., en la qüestió econòmica, vostès hi obvien una
qüestió que per a nosaltres és molt important i, per açò, hem
presentat aquesta esmena, perquè hi ha un estalvi, que
vostès calculen en 120.000 pessetes en els preparats lactis
que es deixaran de comprar, i hi hauríem de tenir en compte
també, o hauríem de tenir en compte el que suposa per a una
família, per a l'economia d'una família, el fet que la dona
deixi d'aportar-hi un sou, és a dir, que deix d'aportar-hi la
seva part dels ingressos, per dedicar-se als al•lots, quan la
majoria de vegades representa més de 120.000 pessetes; per
tant, quan parlem d'obligacions de les dones, s'han de tenir
en compte les qüestions laborals i socioeconòmiques,
també, de les famílies, i no només tenir-ho en compte, sinó
que les administracions públiques, les institucions, si es vol
potenciar de veritat la lactància materna, no només amb
mesures dins els hospitals, sinó que aquesta després pugui
tenir una continuïtat a les llars de la nostra comunitat
autònoma, s'hi han de posar recursos.
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La setmana passada, el president Aznar ens animava, als
membres d'aquest estat, als ciutadans i ciutadanes, a tenir fills, en
un discurs amb motiu de la recepció que es va fer als integrants
de la Marxa contra l'explotació infantil.

És evident que si l'Estat, en aquest cas el seu president,
manifesta que els ciutadans hem de tenir, els ciutadans i les
ciutadanes, més fills, és evident que s'hi han de posar recursos,
perquè açò sigui possible, perquè açò sigui incentivat, perquè les
espanyoles i els espanyols s'animin a tenir més fills, i, per tant,
una d'aquestes qüestions prou importants és la modificació de la
legislació laboral que afecta aquestes qüestions.

Hi ha països que donen subsidis a les dones que tenen fills
durant unes períodes determinats, aquí se'ls permeten unes
excedències dels llocs de treball sense pagament. Per tant, açò
decreix els ànims de les espanyoles a l'hora de poder allargar els
períodes de lactància i de tenir cura dels seus fills.

Però sí que hi ha unes mesures, nosaltres creim que són
insuficients, i el Parlament hauria de demanar a l'Estat que es
modifiquessin, com podria ser l'increment de les setmanes de
baixa de les mare, l'incrment dels anys d'excedència, amb
garantia de no perdre el lloc de treball, o fins i tot incrementar
l'hora diària que tenen les dones per alletar els seus fills.

És per açò que hem presentat aquesta esmena a la seva
proposició no de llei, perquè veim que la seva proposta només es
basa en la promoció dins els hospitals i que després no s'acaba
quan les mares i els fills són a les llars, no hi ha una continuïtat
amb el que s'ha promogut dins l'hospital.

Nosaltres creim que no basta que es facin campanyes, sinó
que s'han de posar mecanismes, i en açò les administracions
tenen capacitat per fer-ho, i, per tant, hi ha administracions, com
puguin ser els aeroports, que tenen unes sales destinades a posta
a lactància i per canviar els nadons. També ens hem interessat en
què passava a les gran superfícies que hi ha a Palma, i hem sabut
que el Corte Inglés té una sala a posta destinada a donar de
mamar els fillets de les persones que hi vagin a comprar, però no
així altres grans magatzems, que l'única cosa que tenen és un
canviador, el qual, normalment, sol estar dins els lavabos de les
dones, és a dir, que els pares estam impedits de poder canviar els
nostres fills dins aquests grans magatzems. Per tant, són mesures
que poden semblar petites, però jo pens que són importants.

Per exemple, el Govern balear, la primera mesura que
podria prendre seria instal•lar una sala per a lactants a la nau
d'exposicions de Fires i Congressos, on s'arriben a juntar
moltes persones i, per tant, n'hi hauria facilitat, igual que als
aeroports o en aquells grans magatzems que he anomenat,
i serien unes mesures que, a poc a poc, incentivarien que les
mares donessin durant més temps la lactància materna als
seus fills, però, evidentment, no basta només amb
campanyes, sinó que açò després s'ha de quantificar amb
mesures molt més concretes per part de l'Administració.
Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gomila. Té la paraula el representant del
Grup Mixt; veig que no hi deuen voler intervenir, per tant,
per part d'Esquerra Unida, la Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. És evident que aquesta proposició no de llei recull
tota una història que ja s'ha donat i, per això, les dates de les
declaracions a les quals fa referència, la Declaració de
Fortalesa de 1985 i la d'Inocenti de 1990, vénen d'enfora, i
en aquest sentit és evident que, a nivell internacional i a
nivell general, estam d'acord amb el contingut de la
proposició no de llei.

De tota manera, allò que volíem dir és precisament
perquè el grup proposant parla una mica de la història
prèvia a aquesta concreció de la proposició no de llei, és
que, des de l'any 1995, aquesta campanya i aquesta idea
promoguda per l'OMS i la Unicef s'instaura a Europa i a
Espanya, i que, a Palma, des de l'any 1996 ja s'està aplicant
a hospitals públics, ho sabem de Palma. L'any 1997, hi van
venir uns representants de la Unicef i de l'OMS a avaluar la
possible acreditació de l'hospital de Son Dureta com a
Hospital amic dels infants, perquè ja s'havia llançat aquesta
campanya, i precisament dia 6 d'abril d'enguany la
Conselleria de Sanitat, juntament amb la gerència de Son
Dureta, fa una roda de premsa per promoure aquest tipus de
campanya de promoció de la lactància materna.

Per tant, en aquest sentit, no és una proposició no de llei
nova, és una proposició no de llei que ja, senzillament, és
una declaració de principis d'allò que ja es fa en molts
aspectes, i en aquest sentit hem de dir que el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida està totalment d'acord amb
l'exposició de motius, amb tots aquells aspectes pediàtrics
i sanitaris, en general, cap a la dona que es recullen en la
Declaració de la Unicef i de l'OMS.
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De tota manera, nosaltres voldríem afegir-hi un apartat, i és
per què hi ha reticències per part de les mares, de les dones, a
adoptar aquest tipus de lactància, i entenem aquest tipus de
reticència i que necessitin de campanyes promogudes pels
pediatres per diversos motius, hi ha el motiu cultural, hi ha el
motiu denominat de la modernitat i també hi ha motius de
pressió de la indústria de la llet en pols, que faciliten a través de
la propaganda dels seus productes aquesta independència,
aquesta llibertat, que pot donar a la mare i aquest, a la vegada,
positiu compartir l'alimentació del fil amb el pare, si es tria la llet
en pols en comptes de la llet materna.

Des d'aquest punt de vista, pensam que no basta només amb
la gran declaració de la cultura, de promoure la cultura de la
lactància materna, sinó que s'ha de veure des d'un punt de vista
més global i s'han de promoure i analitzar aquest tema també des
del punt de vista de la dona. Des del punt de vista de la
independència de la dona i de l'accés de la dona al món del
treball, és evident que la lactància materna ferma durant uns
mesos, dificulta la posterior incorporació a la seva empresa, o al
seu lloc de treball, i, a la vegada, limita la seva llibertat de
moviment, etc.

Per això, pensam que l'esmena que ha presentat el Grup
Nacionalista-PSM allò que fa és precisament incidir en l'aspecte
laboral, que és important perquè aquesta campanya pugui tenir
molta més recepció per part de les mares, ja que es llança i que
s'està d'acord, des del punt de vista del grup proposant, amb totes
les declaracions de l'OMS i de la Unesco cap al foment de la
lactància materna, a la vegada, que vagi acompanyat amb
modificació de la legislació laboral, que promogui que la mare,
la dona que tria la maternitat, tengui garanties de poder donar la
lactància materna amb major temps de descans maternal; en
aquest sentit, el segon apartat diu que en lloc de setze setmanes,
passarien a ser vint setmanes, en lloc d'una hora al dia fins als
nou mesos, que fos ampliat a dues hores fins als dotze mesos, i
en canvi allò que no tenim gaire clar, i en aquest sentit,
evidentment, el Grup Parlamentari Popular, ha dit que no
l'accepta, per tant, no cal que nosaltres intentem millorar
l'esmena del PSM, ja sabem que serà rebutjada, però, el primer
apartat de l'esmena del Grup Nacionalista-PSM, nosaltres
pensàvem que no responia exactament a la idea  de la promoció
de la lactància materna, quan parla de garantia de lloc de treball,
passaria..., bé, l'excedència passaria a ser de dos anys; en aquest
sentit, nosaltres volíem afegir-hi allò que reclama una plataforma
que s'ha creat a Mallorca i que supòs que tendrà repercussió a les
altres illes, una plataforma que es diu Zero a tres anys, que
reclama que hi hagi, dins el mapa escolar de cada localitat,
l'educació infantil de zero a tres anys i que els poders públics,
tant els ajuntaments com les administracions educatives,
promoguin l'ampliació de places de zero a tres anys, precisament
perquè, una vegada acabada l'excedència maternal, puguin tenir
suficients llocs d'escoles infantils de zero a tres anys, per tal que
realment hi hagi aquesta compensació a la maternitat que tanta
vol el Sr. Aznar promoure, com ha dit un altre diputat.

Per altra banda, independentment d'aquestes millores
que faríem a la proposició no de llei del Partit Popular,
també volíem recordar que aquesta campanya a favor de la
lactància materna no només s'ha promogut a partir dels
equips de pediatres d'hospitals públics, sinó també a partir
de centres d'atenció primària i de dones mares que estan en
lactància materna, les qual ja per segon any, aquest dissabte
passat, sortiren al carrer per demostrar que es podia i que
reclamaven espais públics per a la lactància materna. El
primer any que sortiren al carrer, només eren 18 mares,
dissabte passat, jo mateixa vaig comprovar que n'hi havia
30. Per tant, en aquest sentit, hi ha una sensibilitat social i
hi ha un compromís de mares i de centres d'atenció primària
en aquest sentit.

Per tant, perquè aquesta proposició no de llei no quedi
amb paraules buides i grans declaracions de principis, allò
que nosaltres exigiríem és que, per part del Grup
Parlamentari Popular, immediatament que s'aprovàs aquesta
proposició no de llei, reclamàs a la Conselleria de Sanitat
tota una sèrie de mesures que sí que pot fer, així, de qualque
manera, demostrarà aquesta voluntat que les declaracions de
principis es duguin a terme. La conselleria pot perfectament
coordinar i recomanar als hospitals privats, tant nombrosos,
desgraciadament, a la nostra comunitat autònoma, que facin
aquest tipus de campanya, pot fer una valoració inicial, en
aquest moment, 15 hospitals duen a terme aquesta
campanya, quins pediatres l'stan seguint, després de la
valoració inicial, pot promoure iniciatives i campanyes en
concret per llançar aquesta idea i, finalment, al cap de dotze
mesos o al cap de dos anys, fer una avaluació i ponderar què
s'ha fet i fins quin punt la Conselleria de Sanitat i Consum
del Govern balear s'ha compromès amb tot això.

Evidentment, la declaració de l'OMS i de la Unesco no
només afecta les dones i les mares del primer món, fa
referència també a les dones en general, a les mares, també,
dels països del sud, i ens hagués agradat que, per part del
grup proposant, hi hagués hagut un afegitó respecte del
compromís que, en tot allò que signifiquin projecte de
cooperació amb països del sud, s'hagués donat prioritat a tot
allò que significava una millor alimentació cap a les mares
dels països subdesenvolupats, per poder llançar la campanya
de lactància materna, i en aquest sentit hem de recordar les
impressionats imatges d'aquests dies en els telediaris de la
situació extrema que es viu en el país del Sudan, del sud, i
veure realment què significa per a segons quina població
femenina aquest tema de la lactància materna.

Ja per acabar, ja em queda poc temps, només volia
acabar dient que, per part del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida, hem estat temptades d'iniciar aquesta intervenció
precisament amb els arguments que sempre dóna el Grup
Parlamentari Popular quan ha de rebutjar les proposicions
de l'oposició, sempre utilitza dos arguments: un és que el
Govern ja ho fa, per tant, no importa dur-lo a terme, en
aquest sentit, per part nostra, hauríem dit que ja ho fan
pediatres, equips d'atenció primària, hospitals públics com
l'Insalud, per tant, seria totalment gratuïta aquesta
proposició no de llei, però nosaltres no participam d'aquesta
idea del Partit Popular i, per tant, hi donarem suport, i el
segon argument que sempre dóna el Partit Popular és, com
que el Govern ja ho fa, no importa fer-ho, i el segon sempre
és que l'oposició no aporta res de nou, per tant, no importa
donar-hi suport.
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Bé, idò, Esquerra Unida també creu que aquesta proposició
no de llei no aporta res de nou, simplement és una declaració de
principis recollida dels organismes internacionals, però tampoc
en aquest sentit no ho argumentam i donam suport a aquesta
proposició, però sobretot perquè pensam que l'esmena del Grup
Nacionalista millora, concreta i compromet el Grup Parlamentari
Popular en allò que realment és necessari en aquesta proposició
no de llei, no només declaracions de principis, sinó accions
concretes a dur a terme. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula la portaveu del Grup
Parlamentari Socialista, la Sra. Leciñena.

LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. El
Grupo Parlamentario Socialista votará a favor de esta
proposición no de ley porque estamos de acuerdo en que, por su
composición, la leche de la madre es, sin duda, el mejor alimento
para el lactante, aunque no es ni el único ni es insustituible.

La realidad es que la lactancia materna se suele iniciar en el
74% de las madres, tras el nacimiento de su hijo, y al final del
segundo mes, sólo la mantiene el 39, y al quinto mes, sólo el 9%.
Esta tendencia descendente producida en estos últimos años en
este método de alimentación está relacionada con varias causas,
entre las cuales yo destacaría la actividad laboral de la madre,
sobretodo, dado que las medidas legales existentes son
insuficientes para poder compatibilizar la actividad laboral con
la lactancia materna.

Por otro lado, en la elaboración de leches artificiales avaladas
por Sanidad y las campañas publicitarias que hay, también la
condicionan.

En otras ocasiones en que se opta por la lactancia natural, el
desconocimiento de la madre sobre la técnica hacen fracasar la
lactancia materna en los primeros meses.

Por otro lado, otra de las causas es el diagnostico de algunas
enfermedades que contraindican la lactancia materna, tanto en
los niños como en el caso de las madres, sobre todo en el caso de
virus como la inmunodeficiencia hormonal, la hepatitis B, la
hepatitis C o el uso de drogas.

Es verdad que la lactancia natural presenta ventajas para
el lactante; pueden ser que la leche es superior a cualquier
leche artificial, al ser de la madre; bacteriológicamente, es
segura, y proporciona inmunidad contra enfermedades
bacterianas y víricas, sabemos que disminuye el riesgo de
enfermedades respiratorias, diarrea y otras que han sido
enumeradas aquí; también estimula el desarrollo de las
defensa inmunológicas del lactante; previene o reduce el
riesgo de alergias, de asma, rinitis, etc., y disminuye la
tendencia a la obesidad, un mejor desarrollo de los dientes.

Pero en cuanto a las ventajas mencionadas por la
portavoz del Grupo Popular, en el sentido de promover la
relación madre-hijo a través del contacto físico que se
produce, no estamos de acuerdo. Creemos que las mujeres
que no pueden proporcionar una lactancia natural, no
establecen una relación peor con sus hijos, es decir, no
establecen una relación adecuada.

Para las madres, las ventas, desde nuestro punto de vista,
son principalmente dos, una es que facilita la recuperación
(...) embarazo, y otra, disminución del riesgo de cáncer de
mama y de ovario. Las ventajas mencionadas por la
portavoz del Grupo Popular respecto al ahorro y a la
comodidad, pensamos que las ventajas son relativas.
Respecto al ahorro, si es un impedimento para que la madre
desarrolle su actividad laboral, no creo que sea un ahorro.
Respecto a lo cómodo y rápido, también puede serlo la
lactancia artificial, dado que, además, puede ser el padre el
encargado de la lactancia del niño.

Visto todo esto, la OMS y la Unicef, vistas las ventajas
presentadas por la lactancia materna, en el 89, redactan un
decálogo de uso para los servicios de maternidad destinado
a promover las condiciones que favorecen la lactancia
materna durante los primeros momentos del recién nacido,
y que están encaminados, como ya se ha dicho aquí, a
capacitar al personal, a informar y a capacitar a las madres,
mostrarles la técnica, facilitar el contacto con el hijo, etc.
Parece ser que los hospitales que cumplen con estos diez
puntos que acabamos de mencionar son galardonados por la
Unicef como Hospitales amigos de los niños, y
precisamente con esta idea, promover estos diez puntos, en
el 90 se reúnen en el hospital (...) Inocenti, en Italia,
representantes de todos los países europeos. En la
declaración final, no solamente se acuerda el objetivo de
asegurarse que todos los servicios maternales practiquen
estos diez pasos para la lactancia materna, sino también, y
nos parece muy importante, entre otras consideraciones,
promover leyes que protejan los derechos de la mujer
trabajadora y establecer medios de mejora. Y esto hubiera
sido una propuesta también a incluir en esta proposición no
de ley.

Estas recomendaciones de la OMS y de la Unicef en (...)
la lactancia materna y con las que, básicamente, estamos de
acuerdo, en ningún caso habrían de servir para coaccionar
a las madres a la hora de decidir el tipo de lactancia.
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Nos preocupa que se asocie la lactancia materna con una
mejor relación afectiva madre-hijo, o que los hospitales que
fomenten la lactancia materna se identifiquen como hospitales
amigos de los niños. Hay que tener presente que, tras el parto, la
mujer está en un período muy delicado, un período donde se está
expuesta a sufrir la depresión postparto, inclusive hay madres
que tienen sentimientos de culpa cuando, por motivos laborales,
tienen que dejar a sus hijos en estos primeros meses al cuidado
de terceras personas, como para además hacerles creer que no
son buenas madres si no optan por la lactancia natural.

Creemos que es necesario que durante el embarazo la mujer
reciba la información y formación necesarias y adecuadas sobre
los tipos de lactancia, sobre sus ventajas e inconvenientes, para
que, según su propia realidad, sus propias condiciones, tome, en
libertad, la decisión que considere más adecuada.

Por otro lado, respecto de las propuestas presentadas por el
Grupo Parlamentario Nacionalista, creemos que enriquecen de
alguna manera, bueno, enriquecen bastante la proposición no de
ley presentada por el Grupo Popular, porque entendemos que el
fomento de la lactancia materna pasa, sobre todo, por facilitar a
la mujer seguir en su actividad laboral.

Por eso, votaremos a favor de las enmiendas, a excepción de
la primera, para la cual pediremos una votación aparte, dado que
la excedencia de dos años, con el criterio de la lactancia materna,
creemos que es excesiva, puede estar justificada desde otros
puntos de vista, pero no desde el punto de vista de la lactancia
materna. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Bé, jo crec que arribat aquest punt, no és necessari suspendre
la sessió, vist el que ens ha avançat la Sra. Alberola, però té la
paraula per fixar posició davant l'esmena del Grup Nacionalista.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, he d'agrair a tots els
grups parlamentaris el suport que donaran a aquesta proposició
no de llei.

He de dir, respecte de l'esmena d'addició que ha presentat el
Grup Nacionalista-PSM, que, en principi, no estam en contra, en
absolut, vagi per endavant, d'aquesta esmena, sinó que pensam
que la legislació estatal sobre aquesta matèria no entra en
contradicció, concretament, amb aquesta proposició no de llei,
i que el nostre grup, evidentment, està a favor de totes les
millores que vagin a favor de la maternitat i de la lactància, sigui
artificial o sigui natural, cap a la dona, però, quant al punt al qual
els hem dit que no donaríem suport, és perquè no el creiem
necessari, perquè hem demanat (...) informació a la Conselleria

de Treball i Formació sobre en quina situació es troba, en aquesta
matèria, la legislació estatal, i ens han contestat que es
treballa en la Directiva del Consell de la Unió Europea de
dia 3 de juny de 1996, sobre el qual hi ha un acord marc,
sobre permisos per parentiu, com deien altres grups, no
solament per a la dona, o per a la mare, sinó també per al
pare, i que tot aquest marc, a nivell de tot l'Estat, a la Mesa
de diàleg social, s'hi debat i es mira que s'hi incorporin tant
aquest punts que vostè demanava com, per exemple, també
que tingui un cost zero o que els contractes d'interinitat per
baixes de maternitat, cap als empresaris, i altres mesures
també, com que no hi hagi acomiadaments discriminatoris
per maternitat o per lactància, que aquests períodes es
puguin demanar per excedència.

També, respecte del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida, la seva portaveu, la Sra. Thomàs ens ha dit que el
Govern també hi hauria de participar o prendre mesures,
efectivament, per part de la Conselleria de Sanitat, el
conseller ens ha passat un resum de mesures on, per a l'any
98, es desenvoluparia una enquesta redactada d'acord amb
l'OMS, amb l'Organització mundial de la salut, per veure el
tant per cent de lactància, aprofitant la primera setmana,
quan es prenen mostres per a les metabolopaties, després,
també editaran un fullet divulgatiu, cursos de lactància,
organitzaran cursos de lactància materna per ATS i
comares, llavors, també un telèfon de la Conselleria de
Sanitat per al programa Suport a la lactància, i els podem
avançar ja aquest paquet de mesures per part del Govern, de
la Conselleria de Sanitat, concretament.

Llavors, també m'agradaria comentar a la senyora
portaveu, a la Sra. Leciñena, del Grup Socialista, que,
efectivament, hem dit que una de les mesures també cap al
nadó era aquest vincle que s'estableix entre el nadó i la seva
mare, són estudis que s'han dut a terme, estudis pediàtrics i
estudis de psicologia infantil, on s'ha vist, i vostè ho
recordarà molt bé, que, sobretot, a l'alletament matern
s'estableix un vincle molt especial, sobretot de la mirada de
la mare cap al fill o del nadó cap a la mare, o sigui, el nadó
no deixa de mirar mai la mare quan l'alletament és matern,
quan l'alletament és artificial, evidentment, també
s'estableix aquest vincle, no volem espantar ningú, el que sí
que hem de recolzar és que els moviments aquests no siguin
modes o moviments pendulars, en el sentit que, per
exemple, pot passar que la lactància artificial, dit fins i tot
pels metges, que era excel•lent i fantàstica i que no valia la
pena utilitzar la lactància materna, ni tampoc a l'inrevés, ara
perquè es torna a reprendre i a estudiar la bondat del que és
la lactància materna, tampoc no he de dir que la lactància
artificial és negativa, perquè crearia, evidentment, angoixa
en la mare, i que llavors cada mare té una circumstància
social, econòmica, laboral, i també biològica, de manera que
sabem perfectament que el període d'alletament pot anar
dels 3 a 6 mesos, que és el mínim recomanat, màxim un
any, i que aquest període doncs també pot ser amb un
lactància mixta, materna i artificial. D'aquesta manera
pensam que tenir una atenció individualitzada per a cada
mare és el millor, i per això dèiem que aquestes normatives
d'aquest acord marc a nivell del Consell d'Europa és molt
positiu, perquè no solament recau el pes en la mare, sinó
que també aquests permisos parentals es poden compartir
també amb el pare.
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De totes maneres, vull agrair totes aquestes apreciacions que
vostès han fet, que evidentment per al conseller de Sanitat, que
està aquí present, li serà de moltíssima utilitat, i donar-los
novament les gràcies per donar suport a aquesta proposició no de
llei, que especialment mira per la promoció de la salut. Moltes
gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Deman a la Cambra si es pot
considerar aprovada per unanimitat.

Sr. Gomila?

Sra. Carlota, l'esmena de transacció que ha fet el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM no s'incorpora?

LA SRA ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Gràcies, Sr. President. No, com hem exposat, pels motius que
ja a la Mesa de Diàleg Social s'estan treballant totes aquestes
normatives, per tant el nostre grup no considera necessari reiterar
al Govern de l'Estat aquesta petició. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, es manté la proposició no de llei tal com ha anat...
Sr. Gomila?

EL SR. GOMILA I BARBER:

És que em pens que devem tenir un torn de rèplica. Almanco
en les proposicions no de llei que presentam des de l'oposició hi
ha exposició, rèplica, contrarèplica...

EL SR. PRESIDENT:

Aquesta presidència indiscutiblement està per vetllar i
garantir el debat entre tots els grups parlamentaris. Vostè només
ha intervengut una vegada? Té vostè, idò, la paraula, Sr. Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, només per
lamentar que la proposta del Partit Popular només dugui fer
una campanya a dins els hospitals, amb els deus passos per
alletar amb èxit els nadons, i que després aquesta campanya
no pugui tenir una continuïtat a les llars d'aquestes famílies
que han decidit donar lactància natural, materna, als seus
fills, i que després es puguin trobar amb una sèrie
d'entrebancs, ja siguin de tipus social, ja siguin de tipus
econòmic, o ja siguin de tipus laboral. Per tant, és una
mostra més de les propostes que es fan des del Partit
Popular o des del Govern, on l'important és la façana,
l'important és la campanya, i que les mesures efectives que
es poden instar, malgrat totes aquestes qüestions s'estiguin
discutint a Madrid, hi podria haver una resolució d'aquest
parlament demanant una sèrie de mesures concretes per
afavorir aquesta lactància materna, i el que he dit abans, que
l'important per al Grup Popular són les campanyes, però
després quan davallam a les qüestions concretes, trobam
entrebancs. Després en açò ja no s'hi volen ficar, "perquè ho
estan discutint a Madrid, perquè ja ho estam fent, perquè la
Conselleria de Sanitat ja està elaborant un programa", i
lamentar aquesta situació.

Malgrat açò, com ja hem esmentat a la primera
intervenció, donarem suport a la proposta del Partit Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Passam a votació. Es pot donar per aprovada per
assentiment? Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Volia demanar al Sr. President si primer es vota l'esmena
i després la proposició no de llei?

EL SR. PRESIDENT:

No. No hi ha votació de les esmenes. En el cas de les
proposicions no de llei es poden proposar esmenes, i és el
grup proposant qui té la facultat d'acceptar o no.

Per tant, s'ha de votar la proposició no de llei tal com
està presentada pel Grup Parlamentari Popular.

Per clarificar. Senyores i senyors diputats que votin a
favor de la proposició no de llei, es volen posar drets, per
favor? Poden seure, moltes gràcies.

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 56; cap en contra; 3 abstencions. Queda
aprovada la proposició no de llei.

III.- Debat i votació de les esmenes a la totalitat,
presentades al Projecte de llei RGE núm. 1548/98, pel qual
es regula el règim específic de taxes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears: RGE núm. 2419/98,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista i RGE núm.
2470/98, presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM.
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I passam al darrer punt de l'ordre del dia, que és debat i
votació de les esmenes a la totalitat presentades al projecte de
llei núm. 1548, pel qual es regula el règim específic de taxes de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Hi ha presentada l'esmena 2419/98 per part del Grup
Parlamentari Socialista, i l'esmena 2470/98 pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. En primer lloc veurem l'esmena
presentada pel Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula el seu
portaveu, Sr. Quetglas.

(Remor de veus)

Senyores i senyors diputats, per favor. Començam aquest
debat. Sr. Quetglas, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Per segona vegada al llarg del dia d'avui ens trobam
amb una iniciativa legislativa que no té altra finalitat que la de
tapar, que la de posar una pàtina de legalitat sobre una segona
"xapussa" del Govern, la segona del dia d'avui, la segona també
denunciada, posada de manifest pel Consell Consultiu. La cosa
ja comença a ser preocupant.

Efectivament la Llei 2/97, de dia 3 de juny, la Llei de taxes
de la comunitat autònoma, que va ser aprovada per aquesta
cambra amb un elevat grau de consens, per unanimitat
pràcticament, és la reguladora del marc que ara es pretén aplicar.
Aquesta llei creava una estructura racional, crea una estructura
racional, sorgeix, es redacta a l'empara de la Sentència del
Tribunal Constitucional 185, que significava la desaparició d'allò
que fins aleshores havia significat dins la Comunitat Autònoma
els preus públics, la nova definició dels quals, és a dir com a
contribució obligatòria, obligava a la seva pràctica retirada del
món de les taxes, i reconvertir els preus a taxes. Aquesta llei va
produir una certa satisfacció, però avui hem de lamentar que
davant aquella satisfacció d'aquell dia, avui es converteix en
frustració davant la seva aplicació, i hauríem d'evitar, hem
d'evitar que una peça tan fonamental de l'estructura del sistema
tributari de la nostra comunitat autònoma com són les taxes,
s'estableixin d'aquesta manera tan mal feta, amb aquesta
frustració que aquest projecte de llei pretén.

I per què deim que aquest projecte de llei significa una
frustració davant l'afany coordinador, homogeneïtzador,
racionalitzador, de la Llei 2/97, per diverses raons. La
primera, perquè hi ha una evident manca d'homogeneïtat, i
per reforçar els nostres arguments ens limitarem a posar
exemples que posen de manifest de manera clara les nostres
afirmacions. Hi ha taxes que són horitzontals, hi ha taxes
que són iguals a totes les conselleries. Agafem-ne una per
exemple, aquella que es diu "confrontació de documents",
que no és altra cosa que anar amb un document original a un
conselleria perquè li facin una fotocòpia, li posin un segell,
li posin una firma, i aquell document adquireixi el caràcter
d'autenticitat que li permeti constar com a original a un
expedient. Si un fa això, a la Conselleria de Presidència li
costaria, segons aquest projecte 2.650 pessetes, segons el
text, segons la justificació 500; a més aquí tenim un error
bastant important entre el text i la justificació documental,
però podria tractar-se d'un error material; en qualsevol cas,
2.650 o 500. Però si se'n va a la Conselleria de transport,
això només li costarà 370 pessetes Si la confrontació de
documents la fa Cultura, 250. Si es va a Medi Ambient,
depèn, perquè si va a una dependència li costarà 328, si va
a una altra a fer una autentificació, que és exactament el
mateix, però no sé per què es diu d'una altra manera, li
costarà 695, en no ser que sigui d'obres hidràuliques, que en
aquest cas li costarà 320.

Vostès m'explicaran quina raó de ser té que un mateix
acte material, que significa la mateixa despesa, el mateix
cost, es faci aquí o es faci allà, tengui aquesta tan absoluta
discrepància de criteris. Què significa això? Això significa
que no hi ha hagut un criteri d'homogeneïtzació de tasques,
de feines, que són absolutament homogènies i
homogeneïtzables. Després hi ha coses molt rares; a la
Conselleria de transport hi ha una taxa per "consulta
expedient arxivat", 370 pessetes. És a dir, si un va a una
conselleria i obliga el funcionari aixecar-se de la seva
cadira, anar a l'arxiu i treure l'expedient, això costa 370
pessetes, però només a transports, a unes altres conselleries
afortunadament no.

Un altre exemple: Inscriure a un registre, una operació
material absolutament senzilla, consisteix en traslladar una
inscripció a un llibre de registre. Si es tracta de Presidència
ens costarà 6.360 pessetes si anam a inscriure una
associació; si l'anam a modificar, 5.300; i si l'extingim,
1.580. Però si anam a transports, això ens sortirà molt més
barat, ens costarà 795 pessetes; a Sanitat 21.730, i estam
parlant d'inscriure a un registre, no estam parlant de totes les
operacions prèvies d'inspecció, d'anàlisi, que facin falta per
produir aquesta inspecció.

Taxes per direcció d'obres. Aquesta és una cosa..., jo em
permet de fer una al•lusió a l'absurda que és aquesta taxa.
La taxa de direcció d'obres és una taxa que es posa a aquells
contractistes que fan una feina per l'Administració i que han
de suportar, com és lògic, una direcció facultativa per una
persona nomenada per l'Administració i a la qual
l'Administració li factura perquè aquesta persona li està
dirigint l'obra. El concepte sembla impecable, l'únic que
passa és que si a un li cobren la taxa per direcció d'obra, el
que fa el contractista és quan fa el seu escandall, i per tant
la seva oferta, i per tant cobra, diu "taxa per direcció
d'obres, 4%" i ho carrega, amb la qual cosa l'Administració
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està cobrant amb una mà el que està pagant amb una mà el que
està pagant amb l'altra. És una taxa absolutament absurda, que
l'únic que fa és generar paper, maldecaps i feina, inútilment,
perquè l'Administració, al cap i a la fi, se l'està pagant a ella
mateixa. Però això no és tot; aquesta taxa, a més, comporta
l'absurd que a distintes unitats administratives de la Comunitat
Autònoma té conceptes distints. Vegem què ens costa la taxa per
direcció d'obres a Ports; a Ports ens cobrarien 37.100 pessetes,
més un 1% del pressupost d'execució material. Però aquell
contractista que en lloc de fer una obra a Ports, la fa l'endemà a
Carreteres, li cobraran el 4% de l'import de la liquidació, de
l'import dels doblers líquids que pagui. Si no fa una obra a
Carreteres, sinó que la fa a Obres Hidràuliques, li cobraran el
4%, però del pressupost d'execució material. Tres conceptes
distints exactament per la mateixa obra, i pràcticament pels
mateixos conceptes, en qualsevol cas direcció feta pel mateix
tipus de facultatiu, un enginyer.

Estam per tant davant una recopilació sense absolutament cap
criteri. Però tampoc no hi ha criteri quant a la cobertura. La Llei
de taxes, lògicament, diu que la quantia d'una taxa, com a
màxim, significarà el 100% del cost del servei que significa per
a l'Administració executar-lo per al ciutadà. No és obligatori que
la taxa arribi al 100%, per tant la cobertura de la taxa pot ser
qualsevol valor menor al 100%. Hi pot haver una discriminació,
i aquesta discriminació és el reflex d'una determinada política en
relació amb l'actualització de les taxes com a element d'estimular
o desestimular determinades activitats, o fins i tot si es vol,
encara que al meu judici és apurar una mica el vertader sentit
d'una taxa, però també es podrien tenir en compte qüestions com
la capacitat de pagament, fins i tot qüestions redistributives,
encara que al meu judici discutibles, però en qualsevol cas es
podrien considerar.

Molt bé, idò hi ha taxes en aquest cas que cobreixen gairebé
el 100%, molt poques, però és evident que tot allò que falta fins
al 100% no és ni més ni manco que una subvenció encoberta a
l'activitat que paga la taxa. Vegem què passa: control de qualitat
de carreteres, és a dir, un empresari, un contractista que fa una
obra de carreteres, i al qual se li fan els controls de qualitat al
laboratori de carreteres, se li fa pagar el 45% del cost, és a dir,
rep una subvenció del 55% del cost de l'anàlisi del laboratori.
Hem de subvencionar els contractistes de carreteres? No sé per
què, i no sé per què en un 55%. Radiodifusió, 13%, 87% de
subvenció; és a dir, aquelles persones que vulguin autorització
per emetre en radiodifusió tenen una subvenció del 80% del cost
del servei per donar-li l'autorització. Laboratori de qualitat de
l'edificació, el 80% de subvenció, i vostè em dirà "home!, és que
aquí hi ha habitatges". Alerta, els habitatges de protecció oficial
tenen un 2% de cost, i això em pot semblar correcte, és correcte,
però aquí no parlam d'habitatges de protecció oficial, aquí
parlam de qualsevol tipus d'edificació, parlam de promotors
d'edificacions, d'habitatges de luxe o de qualsevol altre tipus
d'edificació. Aquests senyors reben el 80% de subvenció quant
a l'anàlisi de qualitat de les seves edificacions. Per què? Per què
les empreses de joc tenen una subvenció del 91%, i el cost de la

taxa d'això només és del 9% del cost total del servei. Em vol
explicar per què hem de subvencionar als empresaris de joc
el 91%. No profunditzaré per aquest camí, ni parlarem
d'Isba, ni coses d'aquestes, simplement deixarem la pregunta
enlaire. O Cala Nova; per què als propietaris de vaixells que
tenen el seu amarrament dins Cala Nova tenen una
subvenció del 27,5% sobre el cost del servei? A mi, la
veritat és que m'irrita pensar que els contribuents d'aquesta
comunitat autònoma hagin de subvencionar els llocs
d'amarrament als propietaris de vaixells de Cala Nova amb
un 27% del cost del servei. Per què els hem de subvencionar
d'aquesta manera? És a dir, no té peus ni cap aquesta
política indirecta de subvencions que es fa mitjançant les
distintes cobertures dels percentatges que signifiquen les
taxes en relació amb el cost.

Aquest criteri discriminador em pareix que té una
dimensió que en aquest parlament ens hauria de preocupar
més quan no hi ha ni una sola menció pel fet que aquelles
persones que tenen serveis de la comunitat autònoma que
necessàriament es fan a Palma de Mallorca, o
necessàriament es fan a l'illa de Mallorca, provinents de
Menorca, d'Eivissa o de Formentera, han de pagar la seva
taxa sencera, ni una sola discriminació a favor dels
ciutadans de les illes menors, i això a mi em pareix
senzillament vergonyós. Crec que una llei de taxes d'aquesta
comunitat autònoma, per exemple quan parlam de cursets,
quan parlam de persones que s'han de desplaçar per rebre
serveis que només se li oferiran aquí a Palma, o a Mallorca,
no té cap sentit que no tenguin una discriminació positiva
els ciutadans de Menorca, Eivissa i Formentera, taxes
d'educació, de cultura, d'esports, assistència a cursets de
funció pública, etcètera.

Hi ha taxes que són il•legals. Hi ha taxes que superen el
cost del que, segons la documentació que ens han facilitat,
és el cost del servei. Per tant, estan en flagrant il•legalitat,
per poc, és cert, perquè en el moment de fer la taxa han
produït una actualització amb un índex determinat, amb un
índex del cost de la vida, o els interessos, d'un o dos anys,
i per tant aquella taxa és lleugerament superior a la
documentació que ens envien com a justificació del cost del
servei. És poc, però això converteix aquesta taxa en il•legal,
senzillament, perquè excedeix del cost del servei, i segons
la llei a què ens referim, i de la qual aquesta n'és marc,
hauria de fer com a referència, lògicament les taxes no
poden superar el cost del servei. N'hi ha, a Sanitat, li posaré
un exemple simplement per demostrar que el que dic és
veritat, no per altra cosa; el trasllat de cadàvers, Conselleria
de Sanitat, la quantia de la taxa són 5.195 pessetes. Segons
la documentació que ens envien, del cost del servei unitari,
4.900. L'anotació al Registre Sanitari, 21.730 pessetes, ja li
he dit abans; segons el cost justificat 20.500. Per tant
aquestes taxes resulten il•legals, senzillament, no pot ser.
N'hi ha més, a Agricultura n'hi ha també.
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Una altra qüestió que em pareix molt important, i és una
qüestió de criteri bàsic: La taxa per informes per estudis
d'impacte ambiental sobre projectes urbanístics. Aquí hi ha una
qüestió, que ja ha tengut algun ressò als mitjans de comunicació,
però això ha de quedar claríssim; aquesta llei pretén que els
ajuntaments paguin taxa per les avaluacions d'impacte ambiental
que fa la Conselleria de Medi Ambient sobre plans generals
d'ordenació urbana o normes subsidiàries; i és així, per molt que
després se surti als mitjans de comunicació i es digui que no; és
així, perquè l'article 119 d'aquest projecte de llei estableix taxes
per a les avaluacions d'impacte ambiental de plans generals
d'ordenació urbana, ls seves modificacions i les seves revisions,
i les normes subsidiàries. Els únics subjectes passius que en el
món jurídic que vivim poden fer plans generals d'ordenació
urbana o normes subsidiàries són els ajuntaments, ningú més. Un
particular no pot fer un pla general d'ordenació urbana. Per tant,
ho diguin, vostès pretenen cobrar 400.000 pessetes a
l'Ajuntament de Palma, sense anar més enfora, per fer-li
l'avaluació d'impacte ambiental del Pla general d'ordenació
urbana, i 53.000 al municipi més petit per fer-li l'avaluació
d'impacte ambiental a les seves normes subsidiàries, perquè això
és el que diu la llei, encara que després surtin a una roda de
premsa i ho neguin, això és el que diu la llei. I això, senyores i
senyors diputats, ens pareix absolutament inadmissible. S'hauria
d'establir amb caràcter general, i així ho proposam a una de les
nostres esmenes parcials, la prohibició absoluta que una
administració posi una taxa per una feina a una altra
administració, quan aquesta actua especialment moguda
exclusivament per a l'interès general; i els plans generals
d'ordenació urbana i les normes subsidiàries ho són.

Continuam amb la línia argumental. Hi ha una manca de
sistemàtica a les justificacions. Jo els posaré un exemple; és a
dir, ens diuen que està tot justificat. Home, justificat..., el paper
ho aguanta tot, i clar, sobre el paper es pot posar qualsevol cosa.
jo els posaré per exemple les taxes del laboratori de carreteres
per les distintes proves de laboratori que es fan, materials,
formigons, bituminosos, etcètera. N'hi ha quatre pàgines, hi ha
un total de 104 epígrafs distints, alguns dels quals arriben a
127.000 pessetes, o sigui que no són..., una cosa que es diu
"código de Boston", que honradament els he de dir que no tenc
ni idea de què és, però qualque cosa important  deu ser. Quina és
la justificació d'aquestes quatre pàgines amb 104 epígrafs
d'aquesta taxa? Això justifica 104 epígrafs de les taxes de
laboratori; una cosa que diu "valoració estimada del cost del
servei, personal, tant d'enginyers, tant de no sé què, 27 milions
de pessetes, costs indirectes 2 milions de pessetes, 13 milions de
pessetes, percentatge estimat 45", ja està. Això justifica aquestes
quatre pàgines i 104 epígrafs de taxes? Per l'amor de Déu!,
siguem un poc seriosos, perquè hem d'aprendre a respectar tots
allò a la qual cosa ens obligam mitjançant les pròpies lleis; per
no parlar de les taxes de carns fresques, piadosament oblidades,
la taxa de carns fresques que el conseller ens va reconèixer que
no s'aplicava perquè era una taxa nociva per a aquesta comunitat
autònoma, cosa que nosaltres havíem dit, i per a la qual havíem
defensat una esmena a la totalitat, ara resulta que senzillament no
existeix, no sabem si la volen fer desaparèixer del món jurídic o
simplement que una vegada més els fa vergonya aplicar-la.

En resum, senyores i senyors diputats, aquest és un
projecte que no és racional ni és racionalitzador. És un
projecte absolutament heterogeni, que reflecteix la manca
de direcció política i la manca de coordinació del Govern.
Aquí ningú no mana; aquí únicament ha fet feina el senyor
de la grapadora, que ha agafat les propostes de cada
conselleria, les ha grapades i les ha enviades al Parlament.
Ningú no mana, ningú no coordina; no hi ha un criteri
homogeneïtzador ni unificador. Per què val a cada
conselleria una cosa distinta fer la mateixa feina? Hi ha una
absoluta manca de justificació de quanties i tarifes, com
hem demostrat. Hi ha una pervivència d'una estructura de
taxes obsoletes i absurdes, com hem demostrat. Hi ha una
política erràtica, incomprensible i injustificada de
subvencions encobertes; i mancada, en definitiva de tots
aquests elements, aquest projecte no mereix més que ser
tornat al Govern perquè faci els deures i, si pot, faci una llei
de taxes coherent, homogènia, que respongui a criteris, i que
tengui senzillament sentit comú. Mentrestant, que el Govern
faci els deures. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Nacionalista també hi ha presentada una
esmena a la totalitat, i per fer-ne la defensa té la paraula el
seu portaveu Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyores
diputats. Tractant-se d'una esmena a la totalitat, no faré
gaire esment ni profunditzaré en els temes de discrepància
de continguts que ens separen d'aquesta llei de taxes, de
recopilació de taxes. Se n'han comentat tota una sèrie, que
nosaltres compartim. No sé si n'hi ha algun més dels que ara
anomenaré. En primer lloc les discrepàncies pels mateixos
conceptes distints preus, s'ha comentat el tema de
confrontació de documents, l'expedició de certificats, amb
els quals nosaltres també coincidim. Hi ha taxes, com es
demostra amb el fet de la descoordinació general que s'ha
produït en aquesta tramitació, que graven la mateixa
activitat del Govern amb preus diferents. També hi ha, com
també ja s'ha dit, una sèrie de taxes a les quals el cost
efectiu és inferior al preu de la taxa, són taxes per tant
il•legals; probablement procedeixen d'un arrodoniment,
perquè realment les quantitats són petites, però nosaltres
n'hem localitzades tres, de taxes, a les quals es produeix
aquest desfasament.



4964 DIARI DE SESSIONS / Núm. 115 / 12 de maig del 1998

També estam en contra d'alguns dels fets imposables, com els
costs de les inscripcions en els registres, que ens semblen un cost
al ciutadà excessiu; costos als ciutadans també per servituds, pel
fet d'estar dins una servitud de protecció de domini públic, en el
qual ha de pagar un sobrecost per demanar una llicència o un
permís. També la manca de reflex damunt la Llei, en cadascun
dels seus punts, a les bonificacions, per exemple de caràcter
social, en les quals la Llei feia tanta insistència; gairebé no es
recullen. Basta mirar, per exemple, les taxes que graven
l'habitatge social. Són realment males d'entendre. Però
especialment són doloroses les dels ajuntaments. Efectivament
haver de pagar l'anàlisi d'una avaluació d'impacte ambiental ens
sembla gairebé de mal gust, com ho és haver de pagar un
ajuntament perquè li autoritzin una festa a la plaça del poble o li
autoritzin un acte recreatiu. Són, crec, de lleialtat
interadministrativa que s'haurien de solucionar amb un certificat,
amb un informa, sense haver de meritar una taxa en contra de
l'ajuntament. Tampoc cap referència a la insularitat respecte de
les bonificacions a cap de les taxes.

Però a allò que volem fer esment, perquè crec que és el que
ens ha impulsat d'una manera decisiva a presentar una esmena a
la totalitat és el menyspreu que nosaltres veim a la tramitació
d'aquest projecte de llei per al Parlament. Avui ja n'hem parlat
abastament. En venim parlant darrerament amb massa assiduïtat
en aquest parlament, però desgraciadament se'ls ha d'anomenar
de tant en tant (...), Cromwell, i "El príncep" de Maquiavel: "el
fi no justifica els mitjans. El PP creim que fa un molt magre
favor a la democràcia si no respecta escrupolosament aquestes
regles del joc i la sobirania popular que hi ha representada en
aquest parlament. Els mecanismes per anar minvant tant les
funcions com la qualitat d'aquesta tasca són molt nombrosos.
Avui se n'ha anomenat un de molt contundent, probablement el
més groller, que és una llei importantíssima tramitar-la per
lectura única. D'altres són més sibil•lins, com ara la manca de
dotacions del Parlament, celebracions de plens dematí i
horabaixa, els terminis a l'hora de contestar preguntes o la
manera com són contestades. Ara un de les formes més habituals,
i en aquesta em centraré, per dificultar la tasca parlamentària són
els antecedents, la documentació que ens remet el Govern a
l'hora de tramitar un projecte de llei. El nostre reglament, com ho
fan tots en les democràcies parlamentàries, exigeix que el
Govern, quan presenta una iniciativa legislativa. porti tots els
antecedents suficients, necessaris, per poder prendre posicions
els distints grups. És fàcil, molt fàcil, perquè suposadament el
Govern ha tengut a davant aquesta documentació per elaborar el
projecte, i per tant senzillament es tracta d'enviar-la, de trametre-
la al Parlament. És una aportació fonamental per a garantir la
qualitat del treball parlamentari.

Desgraciadament el Govern ens té avesats a presentar just-
just el projecte i uns mínims antecedents legislatius, gairebé mai
dret comparat ni res que s'hi sembli. I és que o el Govern no els
té, i per tant no els ha tengut en compte a l'hora de legislar i ho
fa amb unes pèssimes garanties, o sí que els té o no els vol
enviar, la qual cosa és una actitud jo qualificaria
d'antidemocràtica, i que a més té un efecte nociu molt important,
i és que no es poden fer aportacions enriquidores entre el temps
que es presenta el projecte, el temps per presentar esmenes, el
temps que un té per documentar aquelles esmenes és molt
limitat, i per tant fins i tot les millores tècniques o l'enriquiment,
de caràcter ja no ideològic o de contraposició, sinó fins i tot per
contribuir-hi, és realment molt limitat i molt difícil, i quan
complementen els serveis de la Cambra és ja tard per presentació
d'esmenes.

Tot l'anterior és d'aplicació en aquest cas, però ens sembla
especialment rellevant en el cas de matèria tributària. Jo
crec que hem de recordar el naixement del parlamentarisme,
que és al cap i a la fi el naixement de la democràcia a
l'occident modern com a mínim, limitar les despeses a
través d'un pressupost, i limitar els ingressos a través
d'ordenances fiscals. Aquí el que es fa es presentar-nos 80
taxes el Govern, i no ens diu ni tan sols si són de nova
creació o són taxes ja existents, si s'augmenta l'IPC, si
s'augmenta un 100%, un 200%, un 1.000%, si s'abaixen i
per què; quan tots els ajuntaments, qualsevol petit municipi
de 200 habitants, de 300 habitants, d'arreu del món, quan
estableix una taxa diu si és nova, o diu respecte de l'antiga
en què ha canviat substancialment i per què. És una
memòria a justificativa, que és el mínim que s'ha de
demanar quan es regula matèria tributària. Res de tot això
tenim en la matèria aportada pel Govern. Ens ha duit una
memòria econòmica dels preus que es justifiquen en aquella
memòria, però no ens diu quins canvis es produeixen
respecte de la situació actual, de 80 taxes, cadascuna
regulada, evidentment, dins butlletins, dins un paquet on un
es pot perdre. 

El propi informe del Govern, el del Govern, deia que hay
que advertir -el Govern fa els informes en llengua
castellana- que se echa en falta, entre los documentos
remitidos junto con el anteproyecto de ley, aquel al que se
refiere el punto 2 del artículo 22 de la Ley 50/97 -de taxes, no
em referesc ja al Reglament del Parlament, sinó a la pròpia
Llei de taxes- cuando dice que el anteproyecto irá
acompañado por la memoria de los estudios o informes sobre
la necesidad y oportunidad del mismo, a no ser que se entienda
que la memoria jurídica remitida como documento número 1
pueda servir para justificar la necesidad y oportunidad del
anteproyecto. Clar, el tècnic del Govern ha hagut de fer un
esforç de generositat i admetre una memòria que només diu:
"Com que el Consell Consultiu diu que el que anàvem a fer
era il•legal, durem un projecte de llei"; això és tot el que
diu; i diu: "Home!, si hem d'entendre que això justifica la
necessitat, doncs, bé." Però, evidentment, el que ha dit -i ho
ha dit en la mesura que ho podia l'informe del Govern- és
que no hi ha cap memòria, que no hi ha cap memòria. Això
no és suficient.
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Tenguérem aquest mateix debat, també vaig tenir oportunitat
de ser a la Junta de Portaveus, a una junta de Portaveus, i es va
convèncer o es va trobar oportú, per la Mesa del Parlament,
obtenir més informació del Govern; per tant, està aprovat per
aquest parlament. La documentació no arriba en el termini de
presentació d'esmenes i, per tant, no s'hagués pogut tenir en
compte; com a mínim hagués pogut arribar. Avui matí ens
comenten que havia arribat una documentació del Govern: no sé
si ha estat una befa o si un escarni a aquest parlament, o ens
prenen per beneits o jo no l'he sabuda interpretar i ara m'ho
aclariran, però jo he vist la mateixa documentació que ens
enviaren el primer dia enquadernada. Si això és fer complir un
acord posterior de la Mesa que per favor ens diguin -i és l'únic
que es demanava- quines taxes han posades noves, quins canvis
hi ha respecte d'allò existent, és d'un sentit comú, em sembla, uns
mínims per garantir la reserva legislativa i el treball legislatiu en
matèria tributària, que ens estranya que s'hagin negat a complir.

En aquest sentit jo voldria recordar que el PSM, com a mínim
el Grup Parlamentari Nacionalista, va votar a favor, a favor,
d'autoritzar el Govern per recopilar les taxes existents; va votar
a favor de la delegació legislativa, i estàvem a favor perquè el
Govern anàs a recollir les taxes existents i les recopilàs en un sol
text legislatiu, les taxes existents, no que se n'inventàs de noves
o que canviàs coses substancials de les taxes. Coincidim amb el
Consell Consultiu en el fet que els preus públics no podien ser
objecte d'aquesta delegació ni tampoc els canvis; no es podien
introduir canvis, d'havia de fer una simple recopilació. Ara
demanam: vostès no han volgut fer la recopilació; no els ha anat
bé, no han trobat oportú cenyir-se al Consell Consultiu. Com a
mínim ens expliquin en què s'han separat d'allò actualment
vigent. És l'única manera de pronunciar-se amb un mínim de
rigor sobre els canvis normatius.

Per tant, creim que el que s'hauria de fer amb urgència,
sobretot tenint en compte que, malgrat es presentàs aquí amb un
tràmit d'urgència, no entrarà -probablement- la discussió fins al
pròxim període de sessions, el mes d'octubre, és retirar aquest
projecte de llei que, com dic, és una befa al Legislatiu per part de
l'Executiu, i que se'ns aporti aquesta documentació.

Jo pens que també seria molt interessant que es mirassin de
resoldre alguns altres interrogants que s'han plantejat i que
aquesta llei no resol, com és el cas de la cobertura dels preus
privats. No estaria de més que aquesta memòria ens explicàs
quins preus privats queden i com estaran regulats, perquè, a
partir d'aquí, a partir de la Llei, el Govern ha fet una cirurgia
d'aclarir quins preus públics esdevenen taxes i quins queden com
a preus privats. Seria interessant un cert raonament d'aquest
tema. Per exemple, l'aigua depurada, a quin preu es ven, i com,
i per què, i de quina manera.

Un altre problema greu que no es mira de resoldre és el tema
dels consells insulars. Recordem que la Llei d'hisendes locals
estava en el mateix plantejament que tenia la Llei de taxes i
preus públics declarada inconstitucional pel Tribunal
Constitucional. Aleshores, en aquests moments, els municipis i
els consells podran, poden fer ordenances fiscals sobre taxes
sense el nivell de requisits d'exigències, de fets imposables, de
les seves característiques essencials, que s'exigeixen a l'Estat i a
la Comunitat Autònoma. 

Ara bé, és previsible que el Tribunal Constitucional, com
a mínim és possible que el Tribunal Constitucional també
declari nul•la la Llei d'hisendes locals, allà on permet la
definició àmplia del (...) de les taxes per part de les entitats
locals. Què succeirà aleshores amb les taxes dels consells
per matèries autonòmiques que no s'hagin regulat via
legislativa?, com serà el cas de tots aquells preus públics o
taxes transferides que ara no formaran part de la recopilació
legislativa ni tendran aquesta cobertura. Com a mínim, per
part del nostre grup estaríem més tranquils i més a pler, si
aquest supòsit s'hagués estudiat i s'hagués -com a mínim-
descartat i s'hagués assumit que no calia fer-ne aquest rang
legislatiu. De totes maneres probablement la Llei sí que ens
donaria seguretat a tots en matèria tributària, i vull recordar
que cada vegada que s'ha parlat de segrest d'atribucions als
consells insulars, com a mínim des del nostre grup sempre
s'ha parlat del Govern, és el Govern que no està autoritzat
(...) lleialtat interinstitucional de suplantar competències
dels consells. El Parlament i via llei, evidentment, tota la
legitimitat i tota la tranquil•litat i seguretat jurídica.

Per tant, per tot allò exposat i maldament només fos per
com ha tractat el Govern aquest parlament en aquesta
matèria, voldríem que aquesta cambra recordàs que és la
legitima representant del poble de les Illes Balears, que
recordàs quin és el paper fonamental de control de
l'Executiu, de limitar el poder de l'Executiu que té el
legislatiu, i que retornàs aquest projecte al Govern perquè
ens el torni aviat, (...) d'estiu, amb aquesta memòria
aclaridora, perquè quan hi entrem en el mes d'octubre
puguem pronunciar-nos amb coneixement de causa. Moltes
gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Altres grups que vulguin intervenir
a favor d'aquestes esmenes? Per part d'Esquerra Unida de
les Illes Balears, té la paraula la Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, la sentència del Tribunal Constitucional 185/95, de
14 de desembre, i la Llei 8/98, de 13 d'abril, de taxes i preus
públics, són el punt de partida que justificava l'elaboració
d'una nova llei de taxes de la Comunitat Autònoma que
substituïa i actualitzava la Llei de taxes del 1986. No hi ha
dubte que, per criteri d'oportunitat, estava prou justificada
la nova llei que havia d'aclarir el marc jurídic de la figura
tributària de la taxa, tot reafirmant, precisament, el seu
caràcter de figura coactiva. El Govern balear del Partit
Popular, aprofità aquesta necessitat d'actualització d'una
legislació obsoleta per introduir, però, alguns elements d'una
importància de primer ordre en la configuració del sistema
fiscal autonòmic.
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En els darrers temps s'ha avançat en la capacitat de les
comunitats autònomes en la configuració d'una estructura fiscal
pròpia. És coneguda i acceptada l'autonomia financera de què
gaudeix la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'àmbit
dels seus propis tributs, que li permet establir els fets imposables
i les quanties. Així mateix, el model de finançament autonòmic
representa, sens dubte, una passa important, potser insuficient
des del nostre punt de vista, des de la concepció federalista, en
la capacitat normativa sobre un tram d'una figura tributària tan
important com és l'IRPF. Davant aquest augment en la capacitat
de decisió, el Parlament balear, com a òrgan de producció
legislativa, ha d'aprendre quin és l'ús concret d'aquesta capacitat
i, en aquest sentit, la nova llei de taxes posava de manifest una
opció clarament regressiva en la utilització de majors capacitats
de decisió. 

En la configuració d'un sistema fiscal propi podríem resumir
les diverses opcions en dues: una, utilitzar la capacitat
d'incidència sobre la imposició directa per fer-la més progressiva
i redistributiva, i reduir paral•lelament els pagaments dels usuaris
pels serveis que reben; i, segona, posar l'èmfasi fiscal sobre les
figures que graven la utilització de serveis públics sense atendre
-o molt moderadament- la capacitat econòmica del contribuent.
És evident que aquesta segona opció és la que es va agafar per
part del Partit Popular. La Llei de taxes està en clara sintonia
amb una trajectòria fiscal encaminada a repercutir sobre els
usuaris la utilització o recepció de serveis públics, i això
significa, per al nostre grup, clarament, una configuració
regressiva del sistema fiscal.

Des d'una perspectiva de justícia social i fiscal, el major
problema que presenta l'ús abusiu de la taxa com a principal
figura és la de les dificultats que planteja per atendre la situació
particular del subjecte passiu. En efecte, la taxa grava l'ús d'un
servei o prestació concreta de l'Administració sense que, en
molts de casos, la utilització d'un servei públic sigui
representativa d'una major capacitat econòmica; ans al contrari,
en la majoria de casos aquest fet és invers, ja que és la gent amb
menys recursos econòmics la que més utilitza els serveis públics.
En aquest sentit, els casos evidents són el de sanitat o el
d'educació, i només això justificaria un ús restringit de les taxes
com a forma de finançament. 

La Llei 2/97 de la Comunitat Autònoma, en el seu article 4.1
estableix que l'import no podrà excedir del cost real o estimat del
conjunt del servei, funció o activitat de la prestació que
constitueix el seu fet imposable, però el fet més significatiu és
que aquesta mateixa llei, en el seu apartat 4.4, estableix una feble
consideració en el sentit que, quan les característiques de cada
taxa ho permetin per la fixació de la seva quantia, s'haurà de tenir
en compte la capacitat econòmica del que hagi de satisfer-la.
Aquesta formulació troba la seva millor explicació en l'exposió
de motius, quan en aquella llei es diu: "La referència al principi
de capacitat econòmica és orientativa". Com es va posar de
manifest durant la tramitació d'aquella llei, la 2/97 del 3 de juny,
es feia necessari donar un major pes al poder legislatiu, al
Parlament, per al desenvolupament posterior d'aquesta llei, i així
es va atendre el principi que, per la importància del tema, era
molt més correcte remetre al propi parlament un projecte de llei
que permeti actualitzar les diverses disposicions reguladores de
les taxes de la Comunitat Autònoma. El resultat, però, que ara
està en discussió, és un referit de propostes que des del Govern
es presenten al Parlament com un acte burocràtic sense donar-li
el contingut polític que correspon.

El conjunt de l'articulat concret d'aquesta llei es mostra
com un acte de posar una darrere l'altra, sense cap
sistemàtica ni cap criteri comú d'elaboració. La manca d'una
memòria posa en evidència que no hi ha homogeneïtat en
els criteris de càlcul utilitzats, i així ha quedat prou
demostrat en la intervenció del diputat Sr. Quetglas; no hi
ha sistemàtica en la definició de les causes i les formes
d'exempcions, i no hi ha tampoc la determinació de les
quanties de cada mòdul. D'aquesta manera el Projecte de llei
utilitza uns criteris per a cada conselleria i, fins i tot, en una
mateixa conselleria en diverses direccions generals hi ha
criteris distints.

Per tot això, el Grup d'Esquerra Unida considera
necessària la devolució d'aquest text i la seva reelaboració,
i donar al debat parlamentari el contingut polític que pertoca
i no un simple tràmit burocràtic i administratiu que sembla
que és allò que pensa el grup parlamentari proposant. És
així com si, a través de fer complir una formalitat per donar
forma de llei al Govern, en la pràctica, en el fons, allò que
ens plantegen és com si funcionàs amb la lògica d'un decret.
Per tot això coincidim amb la intervenció del diputat
igualment esmenant Sr. Alorda, quan parlava del menyspreu
cap al Parlament que demostra tant aquest projecte de llei
com la manca de resposta als compromisos adquirits a la
Junta de Portaveus, i en aquest sentit, les dificultats
objectives per tal que aquesta llei es pugui debatre amb
claredat i amb totes les possibilitats en aquest parlament.

Per tant, igualment votarem a favor de les esmenes a la
totalitat presentades pel Grup Socialista i pel Grup
Nacionalista. Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En torn en contra, per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Juaneda.
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EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, estam
davant un projecte de llei, el Projecte de llei que regula el règim
específic de les taxes d'aquesta comunitat i davant un debat de
totalitat, de les esmenes a la totalitat, i per açò creim que ens
hem de demanar, la pregunta que ens hem de fer és si hem de
tramitar aquesta llei, o la retiram i per què; en cas que decidíssim
retirar-la, acceptar aquestes esmenes a la totalitat, hauríem de dir
per què i per què es justifica aquesta retirada i amb quin
programa, després, de feina, perquè aquesta llei sigui aprovada.

Però és que nosaltres creim que aquesta llei s'ha de tramitar,
s'han de rebutjar les esmenes a la totalitat, i en el procés
parlamentari, en el debat que després es produirà amb la feina
que ha de fer la ponència, amb la feina que ha de fer la comissió
i en el posterior i final debat que es produeixi aquí, aprovar la
Llei quant al seu contingut, però que sigui o no sigui oportuna,
que sigui o no sigui necessària, jo crec que està fora de tot dubte,
independentment que entrem o no, amb més o menys detall, dins
el contingut.

Com saben, com s'ha dit aquí i com consta a la documentació
que s'ha tramitat en el Parlament, es va aprovar la Llei 2/1997,
de taxes d'aquesta comunitat, que regulava i fixava el marc
jurídic d'aquestes figures tributàries i, a partir d'aquí, -i una llei
que, per cert es va aprovar amb un elevadíssim grau de consens,
cosa que vam agrair tots els grups i de la qual ens vam felicitar-
i a partir d'aquí s'havia de produir el desenvolupament legislatiu
d'aquesta llei, diríem, marc, i es feia a la pròpia llei, a l'article 2.2
i a la disposició addicional primera, una delegació a favor del
Govern perquè, a través del decret legislatiu, fes un text refós i
racionalitzàs i donàs globalitat al que eren totes les taxes
d'aquesta comunitat. 

Com saben tots els diputats, després el Consell Consultiu, en
el dictamen preceptiu que va haver de fer d'aquest esborrany, va
recomanar que bàsicament, pel fet que es convertien preus
públics en taxes, que es canviava aquesta figura, que tengués un
suport legal, que es donàs compliment a allò que és la reserva de
llei i que es tramitàs un projecte de llei, i així ho va acceptar el
Govern sense cap problema i, en aquest sentit, va canviar i va
rebutjar l'ús que li conferia, el dret que li conferia la Llei 2/1997,
i ha fet un projecte de llei que avui veim aquí. I jo és el que he
dit al principi, el que ens hem de demanar: és necessari, és el
moment, és oportú que tramitem aquest projecte de llei?
Nosaltres deim que sí i, per tant, no veim justificat, no veim que
s'hagi de tornar aquesta llei al Govern i, per tant, creim que s'ha
de tramitar i s'han de rebutjar aquestes esmenes a la totalitat. 

És una llei que racionalitza tot el mapa de taxes que hi ha en
aquesta comunitat, les sistematitza, serà criticable la forma en
què ho fa, però sistematitza totes les taxes d'aquesta comunitat,
fa la conversió del que fins ara eren preus públics en taxes i, en
definitiva, crec que és una llei pionera, cap altra comunitat
autònoma ha fet una llei per regular aquestes taxes i crec que ens
hauríem de felicitar perquè es tramiti aquesta llei d'aquesta
forma, independentment que després..., jo crec que avui no ens
havíem de passar tot el capvespre discutint sobre el contingut,
discutint xifres, discutint estudis econòmics com ha fet el Sr.
Quetglas, jo crec que aquesta feina, a vostè, li servirà per al

treball de ponència i ens servirà a tots, però no era avui el
dia d'entrar en el contingut, d'entrar en el detall de les xifres,
de les justificacions perquè, entre altres coses, quan sortim
d'aquesta cambra, quan aixequi la sessió, no quedarà
aprovada la Llei tal com està presentada en el Parlament,
açò ho veurem en el treball de ponència, en el treball de
comissió, i allà esper que imperi, com va imperar en la Llei
2/1997, el mateix esperit constructiu, el mateix esperit de
consens i puguem entre tots els grups i amb la nostra feina
i de la gent del Govern que hagi de col•laborar en la
ponència, puguem -com dic- millorar el text i treure una llei
consensuada i que serveixi als fins que s'ha proposat el
Govern i que tots volem quant a la racionalització del
sistema de taxes d'aquesta comunitat.

Per tant, a mi em sap greu no entrar en detall, no rebatre
punt per punt el que aquí s'ha dit, però crec que, açò, ho
farem després i açò és el que jo deman, que traslladem el
debat del contingut de la Llei al posterior treball de
ponència i comissió i, per tant, en aquest moment, que
donem pas a aquest projecte de llei, que es tramiti i que -
com dic- després, entre tots i amb esperit constructiu,
tractem de millorar-la. Per tant, com és lògic i normal,
nosaltres votarem en contra d'aquestes esmenes a la totalitat
i afavorirem així la tramitació, en el moment que creim
nosaltres que correspon i donada la necessitat que tenim que
es tramiti aquest projecte de llei, donarem pas a la
tramitació d'aquest projecte de llei perquè es vegi en el
proper període de sessions. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té torn de rèplica el Sr. Francesc
Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Juaneda, vostè l'ha llegida, aquesta llei?
Evidentment, no. Gràcies per la seva sinceritat.

(Rialles)

Perquè, clar, sortir aquí amb el to..., intentant donar una
resposta de perfil baix a aquesta qüestió, és clar, jo
comprenc que és una papereta difícil, però és que aquesta
llei s'ha de llegir, perquè... I a més jo he arribat a una
conclusió: vostè no l'ha llegida, li agraesc la sinceritat; crec
que ningú l'ha llegida, ni del Govern; jo el reptaria, a vostè,
a fer una compareixença en comissió, que vengui un
membre del Govern, el que sigui, o conseller o director
general, i que ens expliqui quina feina de coordinació, quina
feina d'homogeneïtzació i com li ha sortit aquest resultat
d'aquests absurds que jo li he posat de manifest en la meva
primera intervenció, i si en troba un jo retir l'esmena a la
totalitat i anam a fer feina en ponència. No hi ha ningú, Sr.
Juaneda, perquè ningú no ha fet aquesta feina i es nota;
això, no ho ha coordinat ningú, a això, ningú no hi ha posat
homogeneïtat, a això, ningú no hi ha posat sentit comú.
Aquí, com li he dit abans, l'únic que ha fet feina ha estat el
de la grapadora, que ha agafat les propostes d'una
conselleria, d'una altra i una altra, les ha posat en una
màquina, les ha grapat i les ha enviades al Parlament. Res
més. I això, Sr. Juaneda, és una vergonya; és una vergonya
que, a més, traeix absolutament el mandat que el Govern va
rebre de la Llei 2/97 de taxes d'aquesta comunitat autònoma.
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Per tant, no ens vengui amb aquest discurs que ara el que hem
de fer és admetre la Llei a tràmit i en ponència ho arreglarem
perquè no ho podrem arreglar, perquè el Parlament no pot suplir
les carències del Govern en aquest projecte de llei, perquè no
tenim les eines. Nosaltres, si no tenim els elements que ens
justifiquin tots i cadascun dels epígrafs de les taxes i ens diuen
per què aquesta taxa val això i aquesta val això altre, no ho
podem suplir perquè no tenim els estudis, perquè en el Parlament
no tenim aquesta capacitat; el Govern sí la té i per tant ho hauria
de fer. El Govern ens hauria d'enviar totes i cadascuna de les
justificacions de per què fa una bonificació i no una altra, de per
què fa una estructura de subvencions encobertes mitjançant la
cobertura de la taxa i no una altra. Perquè jo li anuncii, Sr.
Juaneda, aquesta llei no podrà sortir per unanimitat com va sortir
la Llei de taxes, no podrà sortir per consens si tramitam aquesta
llei sense una devolució prèvia al Govern. Serà un trágala,
necessàriament.

Vostès acceptaran que, per exemple, facem una cosa tan
simple com unificar que el fet de compulsar un document a les
distintes conselleries valgui el mateix?, ho acceptaran, això,
vostès, aquest element racionalitzador? Per què no ho ha fet, el
Govern?, per què no hi ha hagut ningú que ho hagi fet?, per què
a una conselleria val 2.600 pessetes allò que a una altra val 200?
Per què?, m'ho vol explicar? Si no ens ho expliquen nosaltres no
ho podem saber, no podem suplir aquesta carència del Govern.
Això és el Govern, que ho ha de fer i, si no ho fa, aquí en el
Parlament no ho podrem fer de cap manera: com podem saber el
detall de cadascun dels epígrafs? Com poder saber les diferències
que hi ha entre uns conceptes i uns altres, les diferències que hi
ha entre l'estructura de les taxes que tenim avui, abans de
l'entrada en vigor d'aquesta llei, i la que ve després?, perquè això,
com ha recordat molt bé el Sr. Alorda, el Govern tampoc no ens
ho ha enviat, una simple taula comparativa que ens digui que
aquesta taxa fins ara costava això i ara costa això; això que abans
era un preu públic i tenia aquesta estructura, ara és una taxa i té
aquesta altra. Si no tenim aquest quadre comparatiu, com podem
saber nosaltres sobre el que estam legislant?

Per tant, aquesta llei es convertirà en un trágala no tan sols
per a l'oposició, sinó també, com sempre -i apel a la seva pròpia
dignitat- per als diputats de la majoria, perquè aprovaran una
cosa que no sabran el que és, com ara vostè surt aquí a defensar
una cosa sense haver-la llegida, sense saber què és, vostè ho ha
reconegut.

Aquesta llei, Sr. Juaneda, ni racionalitza ni sistematitza.
Si racionalitzàs i racionalitzàs amb un criteri distint del
nostre, bé, podríem discutir políticament i tècnicament en
ponència i en comissió, però és que no ho fa. Què és, el que
sistematitza?, on hi ha un element de submissió d'una
estructura de taxes a la Llei 2/97?, un, assenyali-me'n un.
No n'hi ha cap; aquí cada conseller ha fet el que ha trobat,
ha justificat com ha trobat, ha enviat els papers com ha
trobat, i s'han enviat al Parlament, i punt. I la Conselleria
d'Economia i Hisenda, incomplint flagrantment la seva
responsabilitat en aquest tema, no ha donat una visió
unitària a aquesta qüestió, i així surt el que surt: una llei de
taxes que no té salvació com no hi hagi una revisió en
profunditat tècnica, sota una direcció i una coordinació
política que li doni aquest element vertebrador a partir del
qual podríem discutir; si no, serà realment difícil que
d'aquesta llei, d'aquest projecte, surti una llei adequada i
consensuada, com va sortir la Llei de taxes de la Comunitat
Autònoma. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Alorda, vol tornar a fer
ús de la paraula? Té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyores
diputats, jo crec que les crítiques que s'han fet de caràcter
d'esmena a la totalitat, com a mínim de part del nostre grup,
no han quedat en absolut satisfetes per la intervenció del
portaveu del Partit Popular. Per tant, volem agrair a tots els
grups que donaran suport, però volem intentar convèncer el
Grup Parlamentari Popular.

No hi pot haver ara un sus en el tema de la Llei i després
discutirem en ponència, perquè el que criticam és no haver-
nos pogut posicionar, no haver comptat amb els antecedents
suficients mínims com per saber quines esmenes havíem de
presentar, i aquest termini ja ha acabat. En ponència ara no
es poden fer ja filigranes, ja no es poden aportar novetats;
per tant, els termes estan tancats.

A mi és que m'agradaria que vostè em digués si
s'atreviria a dir, sense saber què costava fins ara, si mirar les
pissarres per a cobertes, la porositat, 7.420 pessetes és molt
o poc o insuficient o no; o si les toleràncies dimensionals de
les teules, 3.320. Jo li deman. Sap quants de fets imposables
nous hi ha, en aquestes 80 taxes? Jo no ho sé, no ho sé,
quants n'hi ha de nous. Quants n'hi ha que augmenten més
d'un cent per cent, la tarifa?, quantes tarifes hi ha que
augmentin més del cent per cent? Jo no ho sé, perquè, clar,
tan bon punt com en detectes -perquè n'hi ha centenars-
mitja dotzena, deu, vint, pots fer una gestió, mirar si és
raonable o no, mirar si la memòria justifica prou o no, però
quan n'hi centenars sense cap justificació i només dins una
idea global de la memòria econòmica financera intentar que
un es posicioni, em sembla absolutament desproporcionat.
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El nostre grup havia votat a favor que es recopilàs allò
existent i es dugués a llei. L'únic que li demanàvem era que allò
que canviava respecte d'allò existent ens ho explicàs amb una
vocació d'entesa en matèria tributària i, sobretot, en matèria de
taxes, del tot cordial i lleial. Ara vostè diu que agraeixen el
consens però la veritat és que fan tot el possible per trencar-lo.
Jo confiava que ens donassin clarícies, però l'únic que hem vist
fins ara és supèrbia, cinisme i filibusterisme parlamentari que és
a allò que ens tenen avesats.

Ha fet una afirmació, per exemple, que a mi m'agradaria que
s'atrevís aquí a tornar-la a mantenir. Tots els preus públics s'han
convertit en taxes?, tots? S'atreveix a tornar-ho a dir, això? Jo li
deman que ho digui, que ho digui aquí, perquè si no també
convendria que m'explicàs quins preus públic s'han convertit en
taxes i quins no, i per què o com, on s'ha establert la frontera?

Jo crec que hi ha un menyspreu al Parlament que és
especialment greu en aquesta matèria tributària, on demana
imposicions als ciutadans. Hi ha uns serveis que es cobren i uns
serveis que es fan de franc, que mínimament s'ha de justificar per
què uns són d'una manera i altres, d'altra. És que sempre s'han
cobrat; no ho discutirem, discutim si és prou alt o s'ha de baixar;
ara, els que són nous, aclarim per què es posen.

Vostè sap que qualsevol municipi fa això i més. Quan
estableix una taxa o la modifica, diu: La modificam l'IPC, la
modificam un 10% per això i per això, la modificam un 20% per
això i per això altre. I no en parlem quan en creen una de nova,
que diu: Aquesta, la cream nova. El que no fa és presentar-se
amb un embalum de vuitanta taxes, amb centenars de supòsits de
fets imposables, sense dir ni ase ni bèstia sobre com està fins ara,
molt especialment si no estan tots en el mateix butlletí, si hi ha
hagut modificacions anuals, i és un galimaties encalçar, per
qualsevol usuari del dret i no pel Govern, qui, probablement, té
aquesta mesura molt més senzillament, dir en quin moment ens
trobam, però especialment no apel a vostè, com a diputat, i al
Grup Parlamentari Popular, si la Mesa del Parlament, d'aquest
parlament, d'aquesta cambra, demana al Govern que enviï major
documentació, vostè s'ha d'escandalitzar, i jo crec que vostè té la
higiene democràtica d'escandalitzar-se perquè el Govern enviï el
mateix que havia enviat, però enquadernat, jo li deman que
reaccioni i que si reclama realment aquest consens, el qual li
donarem a la Llei de taxes i que en aquest punt concret, més
enllà d'esmenes parcials, des del nostre grup, no tenim cap
interès a trencar, que, per favor...

EL SR. PRESIDENT:

Guardin silenci, per favor. Els pregaria que guardin
silenci en aquest tram final del debat.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

L'hi agraesc, i acab.

Crec que és un mínim de seriositat, de dignitat d'aquest
parlament, que no es deixi trepitjar de la manera que ho ha
fet avui al migdia en aquest ple extraordinari i de la mateixa
manera com ho acaba de fer en aquest moment, és laminar
la democràcia, i crec que li fan, entre tots, un molt magre
favor.

Li assegur la nostra col•laboració en tràmit de procés
legislatiu en tot moment en aquesta Llei de taxes, retirin la
llei, ens duguin aquesta tabulació, que, per paga, no pareix
que demani massa, quines són les noves, quina era la
situació actual, quines eren preu públic i passen a taxes, què
és el que ha canviat, quins fets imposables han canviat,
quines bonificacions són noves, quines són les que es
mantenen. De tot el que es manté, ja l'hi vàrem dir llavors,
no en parlam, no hi presentam cap esmena, parlem del que
és nou, parlem del que canvia, justifiquin-ho i en parlam, hi
farem esmenes parcials, no ens entendrem en tot, però hi
haurà aquest element de lleialtat per part del nostre grup.

Però, francament, tirar pel dret, mirar aquí i ara que se'ns
enviï el text enquadernat, prenent-nos per beneits,
senzillament, em sembla de molt mal gust com per després
apel•lar a consensos. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr.  President. Sr. Quetglas, és clar que conec el
contingut de la llei, que no m'he llegit les 137 pàgines de
què consta el projecte de llei, que no m'he llegit totes i cada
una de les tarifes, tots i cada un dels preus i tarifes que es
fixen a la llei? Evidentment, que no els he llegit tots, però
és clar que sé que s'hi diu, és clar que sé quin és l'esperit
d'aquesta llei, per què s'ha fet, quina és la seva estructura,
quines són les seves virtuts, i aquest coneixement és el que
em fa dir: Tramitem aquesta llei, rebutgem les esmenes a la
totalitat, donem pas al treball de ponència i després podrem
entrar en el contingut.

Sr. Alorda, de noves taxes i increments de tarifes, no n'hi
ha, és una llei que recopila les taxes que hi havia fins ara i
recopila determinats preus públics, que ara passen a ser
taxes com a conseqüència de la sentència del Tribunal
Constitucional, l'hi dic clarament, no hi ha noves taxes, no
hi ha variació de tarifes. Per tant, una vegada més, apel a la
seva bona voluntat.
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Estic segur, Sr. Quetglas, que, les seves propostes
homogeneïtzadores, ls farà en el tràmit de ponència, i esper
sincerament que no es desanimi, que aquesta feina que ha fet ara
d'anàlisi de les taxes, de les tarifes, l'aprofiti en el tràmit de
ponència, perquè esper comptar-hi amb la seva valuosíssima
col•laboració. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Conclòs del debat, passam a votar les
esmenes a la totalitat presentades pel Grup Parlamentari
Socialista i pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 24; en contra, 31; abstencions, cap. Queden
rebutjades aquestes dues esmenes a la totalitat i, per tant,
continuarà la tramitació parlamentària del Projecte de llei que
regula el règim específic de taxes de la comunitat autònoma.

Abans d'aixecar la sessió, convoc totes les diputades i
diputats al plenari que tindrà lloc dia 15 a les 11 del matí i al
plenari que tindrà lloc dia 15 a les 16'30 hores.

En no haver-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.
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